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ПРЕДГОВОР

Зашто се баш данас у овом немирном часу - усред 
узаврелог мира у кризној завршници транзиционе епохе коју 
проживљавамо, уз несмањене бојазни за личну и националну 
безбедност, раширени тероризам и десетине локалних и 
регионалих сукоба - сећамо првог одиста глобалног сукоба? Шта 
је у том сукобу толико значајно да надилази децималну пригоду 
обележавања стогодишњице почетка (1914-2014)? Шта би могао 
да буде лични доживљај тог рата, мимо званичних  упутстава за 
обележавање јубилеја и онога што се зове култура сећања или 
политика сећања? Као да се и сећањем усмереним на прошлост 
може управљати према краткорочним мерилима дана?

Иако наликују по несрећама које изазивају, ратови се како 
је поменуто, веома разликују. А сличности, као и разлике, ваља 
упамтити. У модерном добу збило се неколико одиста великих и 
сурових ратова али је само један понео име – Велики рат. То име 
му је наденуто из страхопоштовања у јеку трајања и потом, у 
временима сећања и тумачења, док се на историјском хоризонту 
није указао и други велики исто тако застрашујући ратни сукоб. 
Тада је Велики рат преименован у Први светски рат. Ипак, када 
се каже да је понеки од разматраних ратова у нечему испољио 
немилосрдну величину, подразумева се да је само онај вођен од 
1914. до 1918. године био уистину Велики рат.

Шта је било одиста велико у великом рату? Да ли поменута 
хушкајућа и ратоборна неограниченост ангажованих страна, 
или разуздана глобалност деструкције као можда трајна и 
пресудна особина сваког будућег сукоба на светској сцени? Или 
је нанета неизмерно велика бол, голема несрећа на десетине 



милиона згажених и згрожених, опустошених и осиротелих, 
рањених и погинулих?

Ма шта од тога да се догодило, изнурујуће четворогодишње 
збивање Великог рата у другој декади двадесетог века је фра-
гментованом и конфузном свету указало на крајње нечовечне 
потенцијале глобалног сукоба. Први светски рат је обухватио 
знатан део човечанства, у таквој безмерности да се догодио као 
задес, ломна траума нација и држава, која је по ефектима пре-
вазишла и најцрња очекивања. Био је то масовни шок епидеми-
чног ширења глобалног сукоба диљем скоро читавог културног 
и цивилизованог света.

*
Стари континент и данас опхрвавају социјални, економски, ет-

нонационални, културни и религијско-црквени партикуларизми. 
Европа на Западу која тежи да буде јединствена непрекидно је опо-
мињана на хетерогеност сопствене прошлости и садашњости. Уто-
пијски универзализми разних врста запахнути су реалполитичким 
локализмима; заједничка историја континента, која се причињава 
јединственом, у збиљи је избраздана ожиљцима интереса најснаж-
нијих актера и њихових посебних визија света.

Оно што се одиста у Европи у миру и рату збивало, или се 
само тврди да се уистину догогађало, у објашњењима се испољава 
двојако: као конструктивно и хармонично, али и деструктивно и 
дисхармонично, дубоко конфликтно. Чак и када се жарко жели 
остварење Европе као првог Континента трајног ако не и вечног 
мира, чак и тада се неминовно помаљају тамне, заправо ратне 
стране мирољубивих хтења, понајпре оличене у непрекидној збиљи 
сукоба, малих и споредних, великих и главних, али и највећих и 
најпустошнијих ратова.

Уколико се пропитују мирнодопска раздобља, коегзистенција, 
распореди снага у миру међу народима, као преко потребна 
цивилизацијска вредност, помаљају се контуре пожељног 
европског консензуса и хармоније. Уколико се, пак, у први план 
ставе страшни сукоби који су се збивали на Балкану и у Европи у 
двадесетом веку, суморна слика прошлости указује на старе, рекло 
би се вечне несагласности, трвења и мржње међу Европљанима.

На оба начина посматрана, миленијумска Европа, изникла 
и полегла између многих мирова и ратова, показала је илузије 



хуманистичког априоризма у коме је будућност осигурана 
урођеном добротом културализованог човека и човечанства.

*
Као и у претходним временима и у Европи двадесетог века сукоби 

су се очитовали у граничним чаркањима и конфронтацијама, док 
су се њихови дубљи узроци заправо налазили у међунационалним 
и међудржавним територијалним споровима и борби за ширење 
сфера интереса на ограниченом простору континента. Пошавши 
од увида у политичку историју и историјску геополитику лако 
се запажа да су најкрупније и најснажније империје у Европи 
поседовале извесна непроменљива и неупитна, рекло би се 
оснивачка територијална језгра око којих су, и из којих су настајала 
територијална укрупњавања.

Изван ових империјалних језгара налазиле су се освојене и 
придодате области, а на њиховим најудаљенијим тачкама и области 
империјалне периферије. Ниједној од две империје на заласку 
оснивачко језгро није било на Балкану али су се на Балкану налази 
неки од битних разлога њихове пропасти. За Турску и Аустро-
Угарску на размеђу векова је Балкан био тек спољашња просторна 
чињеница, привлачни правац државног пружања, оближњи 
ресурсни простор и, најзад, запоседнута и освојена територија. За 
малаксалу Турску, додуше, далеко мање, јер је била у унутрашњим 
немирима и територијалном повлачењу.

Српски и јужнословенски етнонационални простор имао је, 
наиме, ту историјску судбину да буде дословна провинцијална 
граница два дуго и драматично сукобљена царства. Та два царства 
су, у ствари, у пуној мери оличавала регулативне геополитичке 
принципе Запада и Истока, али, према властитим мерилима, и 
трансгранични простор широко размештеног обитавања својих по 
етнонационалном саставу разнородних поданика. Судбина народа 
на разграничју је била перспективна само у стабилним временима, 
док је у раздобљима империјалних сукоба изазивала многе невоље. 
Територијална судбина српског народа се у великим бунама и 
ратовима изопачавала у историјски усуд и несрећу.

Српски етнонационални простор у време балканских ратова 
и пред Први светски рат простирао се на двостраном европском 
лимесу. Граница наметнутих сфера империјалних интереса у 
окупираним подручјима је изгледала непремостива, а другачија 



слика Балкана без постојања европске Турске и подунавско-
балканске Аустроугарске, извесно време и незамислива.

*
На почетку двадесетог века Аустрогарска није била само 

безопасно и уљудно подунавско Царство у коме је, на срећу и 
радост укључених народа, негована бирократска и правна држава. 
„Ка унд Ка“ монархија, такође, није била ни природно очекивана 
и разумљива европска геополитичка државна чињеница смештена 
између Алпа и Карпата, у Панонској низији, дуж Подунавља и 
на северним рубовима Балкана. Као Империја Аустроугарска 
је у великој мери испољавала насилност која је упућивала на 
неприродност, тог по амбицијама универзалистичког а у пракси 
владања партикуларистичког типа европске интеграције.

Ма колико опрезна и спора у својој спољној политици према 
суседима, Аустроугарска је била експанзивна средњеевропска 
сила. Њено ширење, додуше, није имало бруталне форме немачког 
„продора на Исток“, али је на размеђу векова у пуној била 
усредређено на посттурски Балкан и тиме суочено са независним 
балканским државама које се нису мириле са супститутивном 
улогом Беча. На путу успостављања јадранско-балканске 
доминације Аустроугарске, осим Италије, Немачке, Русије и Турске, 
налазила се и Србија. Срби и Краљевина Србија су, заправо, били 
непослушна препрека на одсудно важној епохалној деоници тог 
пута. Историја ће показати да аустроугарски сукоб за подунавску 
Монархију није одвео у беспуће него у провалију нестанака.

Аустроуграски двојни империјализам испољавао је тежње 
територијалног присвајања и хомогенизовања разнородних 
народа који су били њени држављани. У томе је само делимично 
успевао намичући лојалистички империјални дух и средњееврпски 
културни предложак који је у културном животу неједнако усвајан 
и примењиван. Све до краја постојања Аустроугарске монархије, 
ма колико се емфатично и пропагандно настојало на интеграцији 
и апсорпцији, није успостављен јединствен, па чак ни иоле 
кохерентан аустроугарски народ, а поготову нека синтетичка 
нација. То је, уосталом, према искству националних држава у 
Европи тог времена било немогуће.



*
С друге стране, а за надмене аустроугарске цивилизаторе и 

подно Средње Европе, налазио се потцењивани и озлоглашавани 
Балкан. Балкан је као вишевековна зона сукоба највећих и 
најјачих европских и евроазијских сила очитовао окцидентално/
оријенталну располућеност која није  била само политичка него 
у пуној мери религијско-црквена и културно-цивилизацијска. Уз 
генерални балкански антагонизам између хришћанске Европе и 
експанзивног исламског актера из предње Азије - Турске, деловала 
је још једна исто толико јака и ненадиђена сукобна општост. Уз 
балкански сукоб локалних хришћана и муслимана, одвијао се 
такође стари и дуги сукоб између јужнословенског православаља, 
које су представљали Срби, и колико месног толико глобалног 
католицизма у северозападним подручјима. У позадини ове 
геополититичке тензије стајале се католичке земље, пре свих 
Аустроугарска са Ватиканом с једне и, Руска царевина са друге 
стране. Поприште аритмичног сукоба најјачих европских сила 
био је јужнословенски простор на Балкану, а спорадично и читаво 
Балканско полуострво.

Са спољнополитичке и територијалне тачке гледишта кључних 
западних сила пред почетак Великог рата 1914. године, Балкан је био 
стратешки уважаван и важан, али је спорадично културално па и 
расијално, тачније речено, расистички омаловажаван као споредан 
и маргиналан, у неку руку тек полуевропски простор. Најснажније 
западне државе су Балкан у време Првог светског рата (као и 
пре) третирале више као још неутрошену просторну и ресурсну 
платформу властитих геоекономских и геополитичких интереса 
него као конгломерат персонализованих политичких субјеката, са 
властитом културним и цивилизацијским предлошком.

Насупрот аутсајдерским и дискриминитарним одређењима 
и третирању Балкана као семиевропског сурогата (тзв. Европска 
Турска и оријентални део Европе), у завичајном и родољубивом 
менталитету балканских народа Балкан је био себи својствен и 
предачки самосвојан, у егзистенцијалном средишту свих вредних 
и стратешки битних међусобних односа.

*
На прелому деветнаестог и двадесетог века за Европу са 

континенталног Запада Балкан је, како је поменуто, био стратешки 



важно периферно подручје све неотпорније и неспособније 
али коначно још не потиснуте Турске. Маргинални и лимански 
положај Срба трајао је вековима и није сасвим укинут ни пред 
почетак Великог рата. У дубљем смислу, многи Западњаци неће 
се ослободити колико надменог толико фобичног политичког 
стереотипа о Србима као у извесним временским фазама 
потребним али и непослушним и хировитим евро-крајишницима. 
У децентрираној и специфичној крајишкој перцепцији српског 
етноса временом се диференцирало неколико битно различитих 
становишта.

За Аустријанце и Мађаре Срби су на југу, у немирном времену, 
били не само користан него и неопходан војни елеменат у чувању 
границе према Турској. Војна граница је успостављена као посебно 
фронтално подручје у коме су Срби, осим војне организације, имале 
и низ дугих повластица које су на нефеудалан начин обележавале 
слободне људе.

Друштвени, економски и политички положај Срба у Аустрији, 
тј. Устроугарској био је веома осетљив и, рекло би се, балансерски. 
За Аустријанце Срби су били и реални и потенцијални фактор 
политичког уравнотежавања према реалистичним али и 
претераним захтевима Пеште и Загреба. Православни („западни“) 
Срби пречани били су непрекидно изложени идентитетним 
тензијама у разностраном католичком троуглу: Аустријанаца, 
средњеевропских Мађара и полубалканских Хрвата. На делу је био 
све затегнутији однос између средњеевропске аустроугарске силе 
и Србије и Црне Горе на балканском југу. Запретени однос између 
Средње Европе и Балкана остаће недовољно разговетан све до 
данашњих дана.

*
За већ клонулу Турску неисламизовани Срби су били 

непоправљиви реметиоци мира у њеним најсевернијим европским 
поседима. Срби нису могли бити задовољени никаквим споредним 
уступцима. После Првог и Другог српског устанка с почетка 
деветнаестог века Срби су према Турској испољавали непосредне 
државотворне тежње које су далеко надилазиле ниво ферманима 
заштићеног вазалства, или ограничене обласне аутономије. 
Независна Србија показаће успех државотворних тежњи источног 
дела српског народа на простору историјске Србије.



За славенофилски, панславистички и србофилни део руских 
елита, Срби у Србији и на српском етнонационалном и религијско-
црквеном простору у целини, били су млађа браћа, неустрашиво 
и постојано на „истуреном бранику православља“. Такав положај 
Срба, на осетљивој тачци додира словенског православља са 
милитантним католичанством Рима и Беча, одговарао је извесним 
идејама и визијама европског поретка које су баштињене у 
Петровграду и Москви. Напослетку, и у независној Краљевини 
Србији су Срби западно од Дрине и северно од Саве и Дунава, 
на турској а онда и аустроугарској територији, доживљавани као 
православна сабраћа, патнички и још неослобођени део српског 
народа.

Иако су кругови моћи империјалног и метрополског капитализма 
новог доба посматрали Балкан, Србију и Црну Гору, и укупни 
српски етнонационални простор унутар њега, као неразвијену и 
заосталу, те хаотичну и примитивну периферију, Срби и остали 
Балканци нису се мирили са намерно хендикепизованим и 
инфериорним положајем. Одбацивали су империјално посезање 
за честицама балканског тла које је тумачено и оправдавано на 
квазилегалистички и пресудолегитимистички начин, најчешће 
као „припитомљавање“ и културализовање, то јест цивилизовање 
и европеизовање нечега што дивљим и примитивним формама 
живота не наликује Средњој Европи и Западној Европи као ни 
Европи уопште.

                                                                *
Први светски рат као историјска појава првог реда није научно 

занемарен нити непроучен, његови главни токови су обилно 
документовани, у већој или мањој мери познати и фактографски 
разјашњени. О Првом светском рату постоји огромна, у 
индивидуалном истраживачком погледу практично несагледива 
литература. Оно што, међутим, није доречено тиче се оцене 
опсега и времена разумевања тако битног догађаја из европске, 
балканске, јужнословенске и српске прошлости. Прецизније 
речено, не ради се само о разумевању Великог рата у времену када 
се рат одвијао, него и о времену садашњем, времену у коме живимо 
после једновековног континенталног и светског искуства разних 
мировођења и миротворења, смиривања и мирова, те ратова и 
ратовања.



Реч је о томе како се Велики рат сагледава данас, на које све начине 
може бити протумачен, и има ли ичег одиста новог, хеуристички 
приносног у односу на историографске стандарде и описне клишее 
претходних времена? Биће да је после тумачења тумачења и 
тумачења тумача Великог рата нужно разумевање разних типова 
разумевања тог првог светског сукоба.  Неопходност тог напора 
услеђује после све различитијих па чак и екстремно ризичних 
објашњења греха и кривица изазивача, агресора, окупатора и 
конфронтираних страна.

То разумевање разумевања Великог рата (и осталих европских 
и неевропских ратова) спада у извесну херменеуетику рата која по 
интерпретативном опсегу надилази војну стратегију, геополитичке 
визуре, социологију рата, политикологију рата, теорију конфликта, 
полемологију и сл. Рат је комплексна друштвена и антидруштвена 
појава која захтева комплексан приступ, мултидисциплинарно 
објашњење и разумевање.

*
Да би се разумела вредност декларисаног кантијанског идеала 

мира у Европи, као брижну окосницу дводелне интеграције Старог 
континента – Европске уније и Евроазијске уније - потребно је 
уложити додатни напор разумевања коренитих сукобних интереса 
најјачих европских сила у прошлом и овом веку. Јер, у подлози 
савремених политичких и геополитичких разлика и напетости 
између древних европских страна, налазе се управо супротности 
испољене у Великом рату. Мада не као једини сукоб, али свакако 
као примеран за разумевање назначених међусобних неразумевања 
и сукоба,

Велики рат и надаље предочава обрасце трајних територијалних 
и ресурсних интереса великих сила и малих европских нација и 
држава. Искуства Првог светског рата су од велике важности за 
све јужнословенске народе и новостворне државе, а посебно за 
постјугословенску Србију. Да се није десио Велики рат, вероватно 
не би настала Југославија, а ни Србија не би имала садашњу 
територијлану и ресусрну структуру и изглед, као што и српски 
народ, сасвим сигурно, имао далеко већу бројност него што има 
данас.

Историјско време је показало да је Србија у два светска 
рата била узастопна жртва нечовечне изопачености европске 



империјалне политике. Србија, наиме, претрпела страховите 
људске губитке од којих потом никада није успела да се опорави. 
Сматра се да је у Србији током Првог светског рата погинуло или 
умрло између 1.000.000 и 1.300.000 људи. Од мобилисаних 700.000 
људи погинуло је или умрло више од половине, што чини 370.000 
војника. Погинуло је и умрло око 600.000 цивила што усред ратних 
дејстава што услед епидемија, болести, глади и зиме.

Стотине милиона жртава у светским сукобима на тлу 
првог континента сведоче о ирационалности која је пречесто 
тријумфовала над неопходном људском разборитошћу. Светла 
мирнодопске Европе често су омрачивале таме међусобних сукоба 
и ратова.

*
Напослетку, потребно је рећи да историјски јубилеји - било 

да се догађаји славе, обележевају, или се на њих опомиње - могу 
да послуже и дубљем промишљању прошлости, нарочито са 
становишта избегавања историјског зла које прети да се понови 
у садашњости. Први светски рат је била једна таква злоћудна 
европска збрка која је својим нељудским интензитетом и брзим 
ширењем испољила све негативне потенцијале „глобализације 
зла“.

Одговорност за избијање Првог светског рата је предмет дугих 
расправа на полтичком и научном плану. Иако је одговорност и 
кривица Аустроугарске и Немачке за избијање Великог рата одавно 
утврђена и уврежена у културном и научном мњењу, с времена на 
време се обнављају спорења око конкретних форми кривице. Тако 
се свесно мешају изнађени и конструисани поводи са скривеним 
узорцима првог одиста светског сукоба, па се указује на Сарајевски 
атентат и хице Гаврила Принципа, као на првенствени узрок Великог 
рата. Такве реинтерпретације, на савременој интересној матрици 
историјске и историографске ревизије, свакако не одговарају 
документованим фактима и утврђеној истини о прошлости.

Одатле, неопходно тумачење битних догађаја Првог светског 
рата и положаја и улоге Србије у свим његовим фазама, али и у 
контексту „кратког двадесетог века“, доприноси разјашњењу 
еволуције европских и светских односа -од почетка прошлог 
столећа све до савременог доба. Са становишта неуравнотеженог 
односа великих европских сила и малих балканских земаља, у какве 



је спадала Краљевина Србија, научно пропитивање различитих 
фаза и етапа, као и драматичних догађаја и значајних личности 
укључених у збивања Великог рата 1914-1918., тиме више је од 
истраживачког значаја. Томе је, заправо, посвећен научни скуп 
„Србија и политика великих сила 1914-2014.  као и овај зборник 
Института за политичке студије, настао на основу поднетих 
радова, прилога и саопштења, као и плодног дијалога учесника. 

Уредници
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* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
**  Овај рад је на стао као ре зул тат ра да на на уч ном про јек ту бр. 179009  ко ји 

фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је.

Жи во јин Ђу рић*

СР БИ ЈА И ДРУ ШТВЕ НО ПО ЛИ ТИЧ КЕ  
АСПИ РА ЦИ ЈЕ ВЕ ЛИ КИХ СИ ЛА ЕВРО ПЕ  

НА ПО ЧЕТ КУ 21. ВЕ КА**

Са же так

У про ми шља њу узро ка и по во да, те то ко ва и ис хо да 
Пр вог свет ског ра та ни је нео п ход но са мо при год но 
пот се ћа ње у обе ле жа ва њу сто го ди шњи це од ње го вог 
по чет ка ју ла 1914. го ди не, већ и ува жа ва ње не ких да
ле ко се жни јих раз ло га чи је ту ма че ње је ак ту ел но и да
нас. Ме ђу ду бље раз ло ге спа да ју и све сна жни је ди ле ме 
по ве за не за не из ве сну суд би ну на ци о нал них др жа ва у 
са вре ме ној Евро пи За па да, али и пер спек ти ве Европ ске 
уни је као по стим пе ри јал не, тран сдр жав не и тран сна
ци о нал не ин те гра ци је, у све тлу рђа вог им пе ри јал ног 
ис ку ства про шлог ве ка. У том ве ку су у Евро пи, на и ме, 
во ђе на два свет ска ра та ко ја су чо ве чан ство до ве ла на 
иви цу оп стан ка.
У ра ду су по ме ну ти и број ни кон флик ти, бу не и ра то
ви ко ји су на европ ској и бал кан ској сце ни обе ле жа ва ли 
пе ри од од 1878. до 1914. го ди не, и ко ји су, у ства ри, би ли 
ду га еска ли ра ју ћа увер ти ра Ве ли ког ра та. По себ на па
жња ука за на је европ ском ам би јен ту у ко ме је де ло вао 
кон церн ве ли ких си ла и ме сту и уло зи Кра ље ви не Ср
би је у бал кан ским и од но си ма у Евро пи. У пр вом пла ну 
ту ма че ња су ком пли ко ва ни и не при ја тељ ски срп ско/
аустро у гар ски од но си с јед не стра не, и при ја тељ ски са
ве знич ки од но си Ср би је и Ру си је, с дру ге стра не. Аутор 
је та ко ђе на вео нај ва жни је раз ло ге ко ји су ути ца ли на 
про паст АустроУгар ске и Ру ског цар ства, као и ге не зу 

УДК 94(100)“1914/1918“
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пр ве ју го сло вен ске др жа ве под име ном Кра ље ви на Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца ко ја је про гла ше на пр вог да на де
цем бра 1918. го ди не.
У за кључ ку ра да је ис так ну та од брам бе на, пра вед на 
и осло бо ди лач ка ди мен зи ја Ве ли ког ра та у ко ме су Ср
би, уз не на док на ди ве жр тве, од бра ни ли сво ју сло бо ду, 
осло бо ди ли дру ге Ју жне Сло ве не од им пе ри јал них кну
та, и ство ри ли пр ву ју го сло вен ску др жа ву. Исто ри ја ће 
по том по ка за ти да ју го сло вен ска др жа ва не ће ус пе ти 
да оп ста не, да би са по ли тич ке кар те Евро пе де фи ни
тив но не ста ла на пре ло му ве ко ва у фа зи ру ше ња ко му
ни зма и раз ла га ња сло вен ских фе де ра ци ја.
Кључ не ре чи: Ср би ја, Бал кан, ве ли ке си ле, Са ра јев ски 
атен тат, Пр ви свет ски рат, Ју жни Сло ве ни, Кра ље
ви на СХС

Увод

Мо ти ва за ево ци ра ње се ћа ња на Пр ви свет ски рат сва ка ко 
има мно го, а ме ђу њи ма се ис ти че и те жња да се ве ли ко зло 
Ве ли ког ра та на тлу Ста рог кон ти нен та ни ка да ви ше не по
но ви. Мо же се прет по ста ви ти да Европ ска уни ја сва ка ко не 
же ли да по но ви по губ ну суд би ну ам би ци о зних им пе ри ја ко је 
су же ле ле да по стиг ну пу ну кон ти нен тал ну пре власт и у то ме, 
на по ра зном кон цу из ну ру ју ћих и кр ва вих ра то ва, на по слет
ку ни су ус пе ле.

У про шлим и про шлом ве ку Евро па, и по ред спо ра дич
них те жњи, ни је мо гла да се ује ди ни, не са мо у пу ном не го 
ни у де ли мич ном оп се гу, јер је ве ћи на обра за ца ње ног је дин
ства би ла пар ти ку лар на и, ре ал по ли тич ки гле да но ра то бор на 
и на па дач ка, упа дљи во осва јач ка и хе ге мо ни јал на. На сил но 
де ло ва ње из сре ди шта кон ти нен тал не мо ћи пред Пр ви свет
ски рат ни је се укла па ло у еман ци па тор ске и др жа во твор не 
иде а ле мла дих на ци ја у успо ну. Им пе ри јал ни уни вер за ли
зам ста рог ми ле ни јум ског ти па су о ча вао се са уни вер зал ним 
кри те ри ју ми ма и пи је мон ти стич ком прак сом на ци о нал них 
др жа ва.1 Са „ста рим ре жи ми ма“ са европ ског хо ри зон та се 
1 Ви де ти: Wat son Se ton Hugh, Na ci je i dr ža ve. Is pi ti va nje po ri je kla na ci ja 

i po li ti ke na ci o na li zma, gla va „Evro pa: po kre ti za na ci o nal no je din stvo“, 
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по вла чио и по ли тич ки дух ми ну лих вре ме на ко ји је пре жи
вео Фран цу ску ре во лу ци ју и На по ле о но во до ба.

Им пе ри јал ним ин те гра тив ним пре тен зи ја ма на учвр шће
ње еко ном ске и по ли тич ке до ми на ци је, уз не пре кид но те
ри то ри јал но ши ре ње, ни су се ак тив но су прот ста вља ле са мо 
осло бо ди лач ке и се па ра ти стич ке гру пе и по кре ти уну тар им
пе ри ја – ре ци мо За пад ни и Ју жни Сло ве ни у Аустро у гар ској 
 не го и но во и зни кле на ци о нал не др жа ве ко је су те жи ле ет
но на ци о нал ном оку пља њу у за јед нич ком ре ли гиј ском, кул
тур ном и по ли тич ком и, по нај пре, је дин стве ном др жав ном 
окви ру. Ср би ја на раз ме ђу прет про шлог и про шлог ве ка би ла 
је упра во та ква на ра ста ју ћа на ци о нал на др жа ва. Кра ље ви
на Ср би ја је енер ги јом об но вље ног и но во сте че ног ге о по ли
тич ког су бјек ти ви те та у исто риј ским окол но сти ма сна же ња 
ли бе рал них на ци о нал ни иде ја и опа да ња кон зер ва тив ног 
мо нар хиј ског мул ти на ци о на ли зма, из ра сла не са мо у очи тог 
ри ва ла не го и по тен ци јал ног гро ба ра им пе ри јал не иде је и др
жав ног раз ло га АустроУгар ске Мо нар хи је.

Ста ре и тро ме европ ске им пе ри је, ка ква је на при мер би ла 
К унд К мо нар хи ја, та кве по лет не по кре те и др жа ве, уну тар 
свог по ли тич ког про сто ра и уз сво је спо ља шње гра ни це, сма
тра ле су ко ли ко се па ра ти стич ким то ли ко ире ден ти стич ким, 
а по сво јим суб вер зив ним по тен ци ја ли ма опа сним ри ва ли ма 
и љу тим не при ја те љи ма. Про цес им пе ри јал ног и ан ти им пе
ри јал ног ди фе рен ци ра ња по ја чао се на из ма ку де вет на е стог 
и на пре ла зу у два де се ти век, да би се мак си мал но ин тен зи
ви рао упра во у окол но сти ма Пр вог свет ског ра та. У Ве ли ком 
ра ту се по ка за ло да је ло ги ка су ко ба би ла би нар на: или / или 
– или по бе да, или по раз; оста нак или не ста нак на из ме ње ној 
по ли тич кој кар ти Евро пе два де се тих го ди на про шлог сто ле
ћа.

1. Им пе ри јал ни обра сци пр вог ве ли ког ра та

И пре од суд ног чи на осло бо ђе ња свих Ср ба и оста лих Сло
ве на на ју гу те ства ра ња Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на
ца по окон ча њу Ве ли ког ра та пр вог де цем бра 1918. го ди не, 

str. 103149, i „Evro pa: vi še na ci o nal na car stva i no ve na ci je“, str. 149190, 
Glo bus, Za greb, 1980.
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би ло је по треб но до вр ши ти оно што је мањ ка ло и ка сни ло. 
Евро па је на За па ду већ пру жи ла пи је монт ске при ме ре сна
жних кон струк тив них и ре кон струк тив них про це са: на ци о
нал ног и др жав ног ује ди ње ње два зна чај на европ ска на ро да. 
Ује ди ни ли су се Нем ци под Би змар ком2 и Ита ли ја ни, под Ма
ци ни јем, Ка ву ром и Га ри бал ди јем. У по след њој че твр ти ни 
де вет на е стог сто ле ћа  на европ ску сце ну сту пи ле су ре спек
тив не си ле у Цен трал ној Евро пи и на Апе нин ском по лу о стр
ву, тј. Ја дра ну и Ме ди те ра ну, ко је ће у пу ној сна зи уче ство
ва ти у од ре ђе њу европ ске суд би не пр ве од по чет ка до кра ја 
пр ве по ло ви не про шлог ве ка.

Исто вре ме но са им пе ри јал ном кон со ли да ци јом осет но је 
по ја ча на и уну та ре вроп ска де ко ло ни за ци ја, осло ба ђа ње ма
лих европ ских вер ских и кул тур них гру па, ет но са и на ро да 
од аустро у гар ске и тур ске им пе ри јал не сте ге. Де вет на е сти 
век је оди ста био вре ме ја ча ња ко ло ни јал ног и ме тро пол ског 
ри вал ства европ ских 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 на ци о нал них 
др жа ва. Од нос срп ског на ро да пре ма Аустро у гар ској про фи
ли сао се као те жња де ко ло ни за ци је, што је би ло са мо дру го 
име за бор бу за на ци о нал ну са мо свој ност и осло ба ђа ње од 
до ми на ци је стра них си ла.3 При кра ју ве ка тај про цес је ди
на ми зо ван на ци о нал ним оку пља њи ма и дра ма ти зо ван ме ђу
соб ним су ко би ма.4

Ру ше ње европ ских и евро а зиј ских ме гадр жа ва од ви ја ло 
се у об ри си ма са свим дру га чи јег ти па ме ђу на род них од но
са. Вер сај ски по ре дак ко ји је усле дио по окон ча њу Ве ли ког 
ра та и тра јао два де се так го ди на (19191939/45), по ка зао је да 
вре ме кла сич них им пе ри ја, сред ње ве ков ног и ста ро ве ков ног 
по ре кла, за у век про ху ја ло те да је „аустро у гар ска гло ба ли за
ци ја“ про па ла ствар. По ку ша ји за сни ва ња и об но ве гло бал не 
2 О то ме: Блед ЖанПол, Би змарк, гла ва „Осни ва ње Рај ха“, стр. 147170, ННК 

Ин тер на ци о нал, Бе о град, 2011.
3 Ви де ти:  Га ћи но вић Ра до слав, Мла да Бо сна, гла ва „Од нос про вин ци је и ме

тро по ле – ко ло ни јал на по ли ти ка, стр. 4573, Ме ди ја цен тар Од бра на, Бе о
град, 2014.

4 О то ме: Хоб сба ум Ерик, На ци је и на ци о на ли зам. Про грам, мит, ствар ност, 
гла ва „Тран сфор ма ци ја на ци о на ли зма 18701918“, стр. 115147, „Фи лип Ви
шњић“, Бе о град, 1996.
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мо ћи нај ве ћих др жа ва до го ди ће се у раз ли чи тим ме ђу на род
ним кон ту ра ма и на дру га чи јим ре ал по ли тич ким и ме ђу на
род но прав ним осно ва ма.

Украт ко, иако је осла био и из бле део, кла сич ни им пе ри јал
ни ре флекс ви ше ве ков не европ ске про шло сти, ни у два де сет
пр вом ве ку још ни је де фи ни тив но не стао. Он је, до ду ше, у 
пост мо дер ном до бу при гу шио ви до ве „твр дог“ ис по ља ва ња и 
сво ју по јав ност  уз дру га чи је озна чи тељ ске иде је и пој мо ве  
усме рио у прав цу при влач ни је „ме ка не мо ћи“, али су штин ски 
ни је не стао са ме ђу на род не сце не.

У чи та вој Евро пи, сва ка ко, ви ше не ма им пе ри ја она квих 
ка кве су не ка да би ле, али и да ље арит мич но де лу ју ин те гра
ци о не и дез ин те гра ци о не те жње, те уоч љи ва на сто ја ња на но
вим ге о по ли тич ким кон струк ци ја ма и де струк ци ја ма ге о по
ли тич ких об ли ка.

2. Крај Цар ства: Fi nis Austri ae

Не про ми шље но ор на за рат АустроУгар ска је на па дом 
на Ср би ју ју ла 1914. от по че ла свој ла бу дов мо нар хиј ски пев. 
Бри тан ски исто ри чар Теј лор о то ме пи ше: „АустроУгар ска је 
об ја вом ра та Ср би ји хтје ла ре а фир ми ра ти свој ста тус не за ви
сне ве ли си ле; умје сто то га, њо ме је за тр ла и сво ју ве ли чи ну и 
не за ви сност. Сна га Хаб сбур го ва ца ле жа ла је у ела стич но сти 
и спо соб но сти ма не ври ра ња: су о че ни са опа сно шћу од ото
ман ских Ту ра ка до На по ле о на, зна ли су се ‘сна ћи’. Али бор бу 
на жи вот и смрт, без из гле да на ком про ми сни за кљу чак, то 
ни су мо гли се би до пу сти ти; јер у та квој бор би по бје ђу је онај 
ко ји је ма ње ра фи ни ран. Хаб сбур гов ци су 1859. кре ну ли да 
за тру ита лиј ски на ци о на ли зам, а 1914. кре ну ли да ‘уни ште’ 
Ср би ју – обо је не мо гу ће, чак и да је хаб сбур шка вој ска по
бје ди ла, то ви ше што је при бје га ва ње си ли 1914. би ло про ма
шај, као што је то би ло 1859. го ди не. АустроУгар ска вој ска 
је про ва ли ла у Ср би ју, али су је Ср би ис тје ра ли и про ва ли ли 
у Угар ску, јер су Ср би, за раз ли ку од Та ли ја на из 1859. би ли 
пра ва на ци ја с пра вом бор бе ном сна гом.“5

5 Taylor A. J. P., Hab sburg ška mo nar hi ja, gla va „Si la se pla ća: Kraj Hab sbur go va ca 
19141918.“, str. 289, Zna nje, Za greb, 1990.
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Мно ги ма се чи ни ло да је Са ра јев ски атен тат ин сце ни ран 
да би се са по ли тич ке сце не укло нио Франц Фер ди нанд. За 
јед не је он био ва жна а за дру ге по суд би ну Аустро у гар ске не
ва жна фи гу ра. У сва ком слу ча ју ни је пре сто ло на след ник ни је 
био пре ви ше по пу ла ран, пре ма мно гим све до чан стви ма био 
је, за пра во, на злом гла су и омра жен. Ода тле се за упу ца ним 
аустро у га ар ским пре сто ло на след ни ком ни је пре ви ше жа ли
ло. Шта ви ше, из вр ше ни атен тат на Фер ди нан да у исто ри ји 
ни је упам ћен то ли ко под име ном уби је ног ко ли ко по ме сту 
где се уби ство до го ди ло. Бо сан ска зе мља и град Са ра је во у 
ко ме се збио атен тат, би ли су зна чај ни ји као под стре ку ју ћи 
по вод, од са о се ћа ња и ту гом за оним лич но сти ма ко је су у 
атен та ту стра да ле.6

Ка да се све за вр ши ло про па шћу Им пе ри је за Аустро у гар
ском су по не ки у по та ји жа ли ли, али мно го ви ше их је осе
ти ло искре но олак ша ње и нај зад одах ну ло по ње ном иш че
зну ћу. Они ко ји су је два под но си ли ње но др жав но устрој ство 
и дис крим на тор ну на ци о нал ну по ли ти ку по ра до ва ли су се 
не па те тич ном кра ју и ра су лу над ме ног Цар ства. Они ко ји су 
пред ста вља ли по вла шће не вр хо ве ње не мо нар хиј ске и ди на
стич ке мо ћи и оправ да ва ли њен стра те шки по ло жај и „ба
лан сну“ европ ску уло гу, по сле пр во бит не збу ње но сти сло мом 
ве ли ке др жа ве, до пу сти ли су се би че жњу за хаб збург шким 
вре ме ни ма.

У пр вим го ди на ма по им пе ри јал ном сло му би ла је то мла
ка и ја ло ва, че сто и са мо злоб на че жња оних ко ји су во ђе ни 
ме га ло ма ни јом не по врат но из гу би ли соп стве ну про шлост 
и са да шњост. Но стал ги ја за Аустро у гар ском ни је, ме ђу тим, 
обе ле жа ва ла са мо вре ме по ње ном не по сред ном не стан ку не
го се у не ко ли ко не у рав но те жних на вра та у Евро пи ука зи ва
ла као че жња за об но вом јед ног ин те ре сно и др жав но прав но 
фик си ра ног скло па у сло же ном об ли ку дво дел не Ца ре ви не. 
При се ћа ње на збр ка ну по ду нав ску Мо нар хи ју се де ша ва ло 
нај че шће у по тра зи за од го во ри ма на не до у ми це не ре ше не 
сред ње е вроп ско / бал кан ске ге о по ли тич ке сла га ли це.

6 Над моћ ме ста из вр ше ња атен та та над атен тир ним пре сто ло на след ни ком је 
за па зио и бри тан ски исто ри чар Кларк. Ви де ти: Кларк Кри сто фер, Ме се ча ри. 
Ка ко је Евро па кре ну ла у рат 1914., гла ва „Про све тљу ју ћи тре ну ци“, стр. 329, 
Хе ликс, Сме де ре во, 2014.
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Ра сне пред ра су де, ре сен ти ма ни, ду бо ке фру стра ци је због 
на не тих гу би та ка, страст за ис пра вља њем на вод них не прав
ди и не сми ре на же ља за ре ван шом за пре тр пље не рат не и по
рат не по ра зе  све оно што је ме ђу при вр же ни ци ма пан гер
ман ске иде о ло ги је иза зва но сло мом Аустро у гар ске и Дру гог 
Рај ха  до при не ће на стан ку и ра сту не мач ког на ци о нал ног 
со ци ја ли зма и то та ли тар них фор ми по ли ти ке Тре ћег Рај ха.7 
Је дан део исто риј ског ис ку ства и на ме ра не мач ки Тре ћи рајх 
је пре у зео из епо хал но по ра же не ба шти не ме ђу на ци о нал не 
не то ле ран ци је Аустро у гар ске мо нар хи је.8 Дис кри ми на тив на 
иде о ло ги ја и по ли ти ка тог ти па еска ли ра ће до шо ви ни зма и 
ра си зма у пе ри о ду под без при зив ним вођ ством Адол фа Хи
тле ра.9

3. Фо бич на аустро у гар ска по ли ти ка

Ни вла да ју ћа иде о ло ги ја и по ли ти ка тзв. рат не стран ке 
Аустро у гар ског Цар ства у том сми слу ни је ли ше на од го вор
но сти и кри ви це за не људ ску по ли тич ку па то ло ги ју, по себ но 
ан ти се ми ти зам, сла во фо би ју, ср бо фо би ју и ге но цид ко ји су 
се зби ли у Дру гом свет ском ра ту.10 Зло ћуд ни ге но цид над Ср
би ма у то ку дру гог ве ли ког ра та сво је иде о ло шке и прак тич не 
осно ве имао је по ло же не у Пр вом свет ском ра ту.

Од мах по сле Са ра јев ског атен та та у чи та вој Хаб збург шкој 
Мо нар хи ји из би ли су не ми ри у рас па ље ној ат мос фе ри ан
7 О то ме: Ек ме чић Ми ло рад, Огле ди из  исто ри је, гла ва „Бе ле шка о уло зи ра

си зма у од ре ђи ва њу не мач ких рат них ци ље ва 19141918“, стр. 273285, Слу
жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1999.

8 Ви де ти: Нол те Ернст, Фа ши зам у сво јој епо хи, гла ва „Адолф Хи тлер“, стр. 
296, и „Аустри ја: про гре сив на фе у дал на др жа ва“, стр. 296303, Про све та, Бе
о град, 1990.

9 О то ме ка ко је уз по моћ рат ним ис хо дом екс трем них де ло ва не за до вољ не 
по ли тич ке ели те круп них ин ду стри ја ла ца, и тзв. кон зер ва тив них ре во лу
ци о на ра, Аустри ја нац по по ре клу Адолф Хи тлер до спео на власт и ка ко је 
ми ли та ри зо вао Не мач ку у фор ми „сол дат ског на ци о на ли зма“ да би по вео 
агре сор ски рат, ви де ти: Фи шер Фриц, Са вез ели та, гла ва „Ору жа не сна ге и 
тра ди ци ја ја ке др жа ве“, стр. 147158, НО ЛИТ, Бе о град, 1985.

10 О ан ти се ми ти зму у Аустро у гар ској ви де ти: Хоб сба ум Ерик, На ци је и на ци
о на ли зам. Про грам, мит, ствар ност, гла ва „На ци ја као но ви на“, стр. 49, и 
„Тран сфор ма ци ја на ци о на ли зма 18701918“, стр. 137, „Фи лип Ви шњић“, Бе о
град, 1996.
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ти срп ске хи сте ри је ко ја је ре зул ти ра ла отво ре ним те ро ром, 
уни шта ва њем и па ље њем срп ске имо ви не и про те ри ва њем 
срп ског ста нов ни штва са сво јих ста ни шта на про сто ру чи та
ве Мо нар хи је, а на ро чи то на тлу Бо сне и Хер це го ви не.11 По
зна то је, та ко ђе, да су не чо веч не ме ре аустро у гар ске од ма зде 
пре ма срп ском ци вил ном ста нов ни штву са др жа ва ле не спор
не еле мен те ге но ци да.

О то ме је ме ђу пр ви ма и на звер ства по чи ње на над Ср
би ма, емо тив но али и пот кре пље но, упо зо ра вао Евро пља не, 
ве ли ки при ја тељ срп ског на ро да Ар чи балд Рајс. Швај цар ски 
струч њак за кри вич но пра во и фи лан троп Рајс је, на са мом 
по чет ку ве ли ког рат ног су ко ба фак то граф ски не по ре ци во 
уочио ср бо фоб ну и зло чи нач ку по ли ти ку К унд Ка мо нар хи
је, чи ји еле мен ти ће ка сни је би ти угра ђе ни у ге но цид ну прак
су Тре ћег рај ха.12

Исто та ко, Аустро у га ри су про тив но оби ча ји ма ра та вр
ши ли рат не зло чи не и ге но цид и над срп ским за ро бље ни ци
ма у вој ним ло го ри ма.13 Пре ма по да ци ма са ко ји ма је рас по
ла га ла Де ле га ци ја Кра ље ви не СХС на кон фе рен ци ји ми ра у 
Па ри зу 1919. го ди не, од 150.000 за ро бље них срп ских вој ни ка 
и офи ци ра у си сте му аустро у гар ских ло го ра је по мр ла чак 
тре ћи на од ско ро 50.000. љу ди, а од 50.000 ин тер ни ра них ци
вил них ли ца умр ло је пре ко 20.000.14

За зло чи нач ко по на ша ње Аустро у гар ске по сто ја ли су ста
ри и ве о ма од ре ђе ни мо ти ви. У под ло зи оба свет ска кон
флик та по ми шље њу исто ри ча ра Ми ло ра да Ек ме чи ћа би ла 

11 О то ме: Бо јић Ду ши ца, „Атен тат у Са ра је ву као по вод за те рор и про те ри
ва ње Ср ба са про сто ра Ха збур шке Мо нар хи је, стр. 2231, збор ник Срп ски 
на род од Са ра јев ског атен та та до Ха шког три бу на ла, Удру же ње Ср ба из 
Хр ват ске, при ре дио Ми лој ко Бу ди мир, Бе о град, 2014.

12 Ви де ти: Рајс Ар чи балд, Из ве штај под не сен срп ској вла ди о звер стви ма ко ја 
је аустро у гар ска вој ска по чи ни ла за вре ме упа да у Ср би ју, гла ва „Ма са кри и 
звер ства по чи ње ни над ци ви ли ма“, стр. 47148, Деч је но ви не, Бе о град – Гор
њи Ми ла но вац, 1995.

13 О то ме: Бје ла јац Ми ле, „Стра да ње за ро бље них срп ских офи ци ра и вој ни ка 
у Пр вом свет ском ра ту у ло го ри ма цен трал них си ла“, стр. 4149, у Ге но цид у 
20. ве ку на про сто ри ма ју го сло вен ских зе ма ља, Го ди шњак Му зе ја ге но ци да – 
те мат ски број, Бе о град, 2005.

14 Пре ма: Ћу ко вић Иси дор, „Ге но цид над Ср би ма у аустро у гар ским ло го ри ма“, 
стр. 55, у Ге но цид у 20. ве ку на про сто ри ма ју го сло вен ских зе ма ља, Го ди шњак 
Му зе ја ге но ци да – те мат ски број, Бе о град, 2005.
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је ду бо ко уко ре ње на сла во фо би ја. Ек ме чић је са пра вом за
па зио да је „Ср бо фо би ја са мо је дан ја сно оздво јен ру ка вац 
тра ди ци о нал не ру со фо би је, или уоп ште фо би је про тив пра
во сла вља и сло вен ства.“15

На срп ском ет но на ци о нал ном про сто ру у окви ру По ду
нав ског Цар ства, а по го то ву у Ср би ји, аустро но стал гич ни 
и гер ма но фил ни осе ћа ји ни су ис по ља ва ни ни ти су по сто ја
ли у за па же ној а по го то ву знат ни јој ме ри.16 Слич но „пу стом 
тур ском“, на сле ђе ном из ото ман ског зе ма на, ни све бле ђи сјај 
гла му ро зног Бе ча и Пе ште као да ни је до пи рао до под ре ђе ног 
и оја ђе ног срп ског на ро да. Шта ви ше, ако је по ко ји слу чај ни 
до бро бит ни зра чак и по ми ло вао ко ло ни ја ли зо ва ну пе ри фе
ри ју, иза зи вао је иро нич на и бун тов на рас по ло же ња.

Ка то лич ку К унд К мо нар хи ју пра во слав ни Ср би у Мо
нар хи ји, као ни ве ћи на из плеб са дру гих ју жно сло вен ских 
на ро да, ни су до жи вља ва ли ло ја ли стич ки као сво ју већ као 
ту ђин ску и на мет ну ту др жа ву. Из не га тив ног сен зи би ли те
та, ми ни мал на по ли тич ка ло јал ност и ка кавта кав устав ни 
па три о ти зам одр жа ва ни су у стал ном са ме ра ва њу сна га из 
ме тро пол ског сре ди шта, на из глед су пер и ор не беч ке по ли ти
ке, са ње ним све ви дљи ви је не са гла сним пе ри фер ним ак те ри
ма. Сла ве но фил ским и пан сло вен ским, као и ср бо фи лич ном 
сен зи би ли те ту ста ја ли су на су прот сред ње е вроп ски осе ћа ји 
ком пли ко ва ног мул ти на ци о нал ног амал га ма. Бал кан у фа зи 
на ци о нал ног из ра ста ња и сна же ња се, за пра во, су прот ста вио 
екс пан зи о ни зму и су пер и о ри зму Сред ње и Цен трал не Евро
пе чи ме је, уз сна жно деј ство оста лих чи ни ла ца, на го ве стио 
њен ско ра шњи крај у им пе ри јал но ин те гри са ном об ли ку.17

15 Ви де ти: Ек ме чић Ми ло рад, Ср бо фо би ја и ан ти се ми ти зам, гла ва „Ан ти ви
зан ти зам је за ко ни то че до ан ти се ми ти зма“, стр. 16, Бе ли ан ђео, Ша бац, 2000. 
Од истог ауто ра, та ко ђе: Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и ора ња. Исто ри ја Ср ба 
уз Но вом ве ку (14921992), гла ва „Од не у спе ха ује ди ње ња Ср ба 1878. до ује ди
ње ња Ју го сла ви је 1918.“, стр. 302304, Евро ђун ти, Бе о град, 2010.

16 Ре дак из у зе так би ли су аустро фил не при ста ли це ди на сти је Обре но вић и ка
сни ји гер ма но фил ни, али и сла вја но фил ни и ру со фил ни љо ти ћев ци. У том, 
са свим рет ком по ли тич ком кон тек сту по ли тич ког жи во та у Кра ље ви ни Ср
би ји по сле мај ског пре вра та 1903., и ка сни јој Кра ље ви ни Ју го сла ви ји из ме ђу 
два ра та, из два ја ле су се кон тро верз не фи гу ре углед ног прав ни ка Жи во ји на 
Пе ри ћа и по ли тич ког пр ва ка „Збо ра“ Ди ми три ја Љо ти ћа.

17 О Сред њој Евро пи и ње ном од но су пре ма Бал ка ну, ви де ти: Орел Ка трин, 
Сред ња Евро па. Од иде је до исто ри је, гла ва „Бал кан ски иза зо ви 18661918“, 
стр. 4768, Клио Бе о град, 2012.
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4. Ви ше стра на из ли шност по ду нав ске Мо нар хи је

За фа тал ну суд би ну Аустро у гар ске и не во ље и зло ко је је 
та им пе ри јал на др жа ва на не ла срп ском на ро ду и дру гим ју
жно сло вен ским и сло вен ским на ро ди ма, раз ло зи ле же у за
мр ше ном скло пу исто риј ских окол но сти ко је су по сте пе но 
до ве ле до ње не ге о по ли тич ки не из др жљи ве на сил но сти, а 
он да и не из бе жне из ли шно сти ко ја је ис хо ди ла у ви ше стру
ком на ци о нал ном и те ри то ри јал ном раз ла га њу. Ко ли ко год 
да је ду го вре ме ње ног цар ског по сто ја ња из ра жа ва ло ре ал ну 
сна гу, из ра слу из од ре ђе них урав но те жу ју ћих европ ских по
тре ба, на раз ме ђу де вет на е стог и два де се тог ве ка се по ка за ло 
да Аустро у гар ска ипак ни је би ла ни ти успе ва ла да бу де онај 
тип им пе ри јал не ин те гра ци је ко ја би без ре пре си је на то ле
ран тан на чин мо гла да за до во љи по тре бе ра зно род них на
ро да у ње ном др жав ном окри љу.18 Рат ни по сао по бед нич ког 
до крај ча ва ња Аустро у гар ске оба ви ли су ње ни нај сна жни ји 
им пе ри јал ни ри ва ли, уз зна тан до при нос срп ске вој ске и Ср
би је.19

Ни ка да у ре ми ни сцен ци ја ма на Ве ли ки рат 19141918. ни
је су ви шно ука за ти на нај сна жни је аустро у гар ске им пе ри јал
не и ге о по ли тич ке мо ти ве за агре си ју на Кра ље ви ну Ср би ју. 
Иако је би ла про стра на К унд К Мо нар хи ја је би ла ли ми ти
ра на у спољ но по ли тич кој ди мен зи ји. Ве ли ка али за мо ре на 
по ду нав ска Ца ре ви на ни је има ла ко ло ни је ни ти ве ћи ути цај 
18 О то ме: Кри зман Бог дан, Рас пад АустроУгар ске и ства ра ње ју го сло вен ске 

др жа ве, гла ва „У су срет рас пле ту“, по себ но стр. 2027, Школ ска књи га За
греб, 1977. Та ко ђе: Taylor A. J. P., Hab sburg ška mo nar hi ja, gla va „Na ro di“, str. 
3042, Zna nje, Za greb, 1990.

19 Исто ри чар Сте ван Па вло вић, ме ђу тим, крај Мо нар хи је по сма тра на 
не што дру га чи ји на чин. Он, на и ме, сма тра да је на гли крај Аустро у
гар ске на ју жно сло вен ском про сто ру обе ле жи ло са мо у ру ша ва ње у 
по мет њи у ко јој ни је би ло знат ни јег уче шћа ве ли ких си ла, ни ти не
по сред ног осло ба ђа ња у ве ли ким опе ра ци ја ма од стра не срп ске вој
ске. По ње го вом ми шље њу на де лу је би ло со ци јал но, по ли тич ко и 
вој но ра су ло у ко ме су се по ли тич ки пред став ни ци са тих те ри то ри ја 
ко ли ко спон та но то ли ко кон фу зно „са мо ор га ни зо ва ли“ и из дво ји
ли из др жав но прав ног са ста ва Мо нар хи је, а он да по зва ли при до шлу 
срп ску вој ску да одр жи ред и мир. Ви де ти: Па вло вић Сте ван, Исто
ри ја Бал ка на 18041945., гла ва „Из не над ни крај“, стр. 328, Клио, Бе о
град, 2004.
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на Ме ди те ра ну. Њен кон ти нен тал ни ка рак тер је у пу ној ме ри 
коп не но ори јен ти сао на европ ски „ју го и сток“, от пр ва ка се
вер ном гра нич ном про сто ру Бал кан ског по лу о стр ва а он да, 
про до ром у Бо сну и Хер це го ви ну, и ка ње го вој про стор ној и 
ре сурс ној си лу е ти у це ли ни.

По ме ну ти по јам „Ју го и сток“ је ге о граф ском и ге о по ли тич
ком сми слу за Аустри ју и Угар ску био ви ше југ, али са ме рен 
и од ре ђен са ста но ви шта европ ске струк ту ре мо ћи Цен трал
них си ла, пре свих Не мач ке у сна же њу и ши ре њу, то је био 
ју го и сточ ни про стор ни пра вац до ди ра Ази је.20

Суд бо но сне по ри ве Аустро у гар ске и ње но су о ча ва ње са 
Ру си јом до бро је за па зио срп ски по ли ти чар и на уч ник Ми
ло ван Ми ло ва но вић ре чи ма: „Кро за зид бал кан ских не за ви
сних др жа ва, ко ји је имао одво ји ти Ца ри град и мо ре у зе од 
Сред ње Евро пе, отво ре на је ши рок бре ша. АустроУгар ска је 
до би ла по зи ци ју ме ђу бал кан ским др жа ва ма, ње зи ни ба та
љо ни сто је на до ма ку Ко со ва по ља, а ње зи ним ам би ци ја ма 
отво рен је из глед на при ста ни шта Је геј ског мо ра. Са Аустро
Угар ском у Бо сни и Хер це го ви ни сред ња се Евро па ста ви
ла не по сред но пред ру ске жи вот не ин те ре се, ан га жо ва не на 
Бос фо ру и Дар да не ли ма.“21

По јав но и пој мов но „Ју го и сток“ се су о ча вао са ри вал ском 
пој мом „Бал кан“ ко ји је ис ка зи вао дру га чи је, усре ди ште но и 
тра ди ци о нал но сло вен ско, ви зан тиј ско и ори јен тал но зна че
ње.22 Раз гра ни че на али и при те шње на ја сним не мач ким ин те
ре си ма на ру ском Ис то ку и сло вен ском Ју го и сто ку на Бал ка
ну, мо гућ ност за соп стве не те ри то ри јал не и ре сурс не до пу не 
Аустро у гар ска је пре по зна ла у ге о по ли тич ком су но вра ту 
20 О то ме, де таљ ни је: Кне же вић Ми лош, „Срп ски на род пре и по сле Ју го сла ви

је“, део „То пи ка и то по ло ги ја срп ског пи та ња“, гла ва „Срп ско пи та ње је ис
точ но и ју го и сточ но пи та ње, стр. 2628, збор ник Срп ско пи та ње на Бал ка ну, 
уре дио Мом чи ло Су бо тић, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013.

21 Ми ло ва но вић Ми ло ван, Др жав но пра во и на че ла спољ не по ли ти ке Кра ље ви
не Ср би је, део „На ша спољ на по ли ти ка“, стр. 260, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 
1997.

22 О то ме ка ко су Нем ци и Аустри јан ци раз у ме ва ли европ ски „Ју го и сток“, то 
јест Бал кан, ви де ти у: Ри сто вић Ми лан, Не мач ки Но ви по ре дак и ју го и сточ
на Евро па 1940/411944/45. Пла но ви, о бу дућ но сти и прак са, „Пред го вор, 
стр. 58, и „Увод“, стр. 911, Вој но из да вач ки цен тар, Бе о град, 1991.
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ар ха ич не Тур ске ко ја је, ма лак са ва ју ћи на очи глед, јед ну за 
дру гом гу би ла сво је европ ске про вин ци је. Ти ме је, у ства ри, 
по че ла европ ска бор ба за тур ско на сле ђе а АустроУгар ска, 
као Тур ској нај бли жа за пад на Им пе ри ја, сма тра ла се са мо о
прав да но, го то во „при род но“ по зва ном да у це ло сти на до ме
сти ра ни ји тур ски ути цај и по се де.

Та ква спољ на по ли ти ка и вој на стра те ги ја Аустро у гар ске 
би ла је фа тал но по гре шна у про це ни ствар них мо гућ но сти 
Им пе ри је ко ја је, по треб но је ре ћи, оди ста јед но вре ме би ла 
на бра ни ку европ ског хри шћан ства пред екс пан зив ним си ла
ма исла ма. Вре ме на су се, ме ђу тим, про ме ни ла па је и беч ки 
до жи вљај соп стве не исто риј ске ми си је и на ро чи тог бал кан
ског про ви ђе ња ана хро ни зо ван а он да др жав ном про па шћу 
и уки нут.

5. Оти ма ње ве ли ких си ла за те ло и ду шу Бал ка на

Бал кан ско по лу о стр во и срп ски про стор на ње му од вај ка
да је био не чи ја ин те ре сна сфе ра. Ни два де се ти век ни је  био 
из у зе так, шта ви ше по ли ти ка те ри то ри јал них ре ван ди ка ци ја, 
за сно ва на на по ли ти ци ин те ре сних сфе ра на ро чи то се ин тен
зи ви ри ла у вре ме Ве ли ког ра та.23

За Бал кан и ње го ве са о бра ћај не прав це и ре сур се су, за
пра во, из раз ли чи тих раз ло га али ја ко и не по сред но, осим 
Аустро у гар ске, би ле за ин те ре со ва не Ру си ја, Не мач ка и Ита
ли ја, а по сред но Ве ли ка Бри та ни ја и Фран цу ска. Ру си ја је 
има ла по себ но ва жне ге о стра те шке раз ло ге сво је бал кан ске 
по ли ти ке.24 Ка ко је по ме ну то, они су се на ла зи ли у ње ној ма
ри тим ној ме ди те ран ској по тре би и ге о по ли тич ком ин те ре су 
ко ји ни је мо гао да бу де за до во љен без сло бод ног про ла за и 
кон тро ле мо ре у за Бос фор и Дар да не ли, са бли жим и да љим 
бал кан ским за ле ђем. Исто ри чар Ни ко ла По по вић је бал кан
ске те жње Ср би је и Ру си је са жео у ста ву да је у рат ним ци

23 О то ме, де таљ но: Де ди јер Вла ди мир, Ин те ре сне сфе ре. Исто ри ја ин те ре сних 
сфе ра и тај не ди пло ма ти је уоп ште, гла ва „Ин те ре сне сфе ре у до ба Пр вог 
свет ског ра та“, стр. 121147, Про све та, Бе о град, 1980.

24 О то ме, у це ло сти: Тру бец кој Гри го ри је Ни ко ла је вич, Рат на Бал ка ну 
19141917. и ру ска ди пло ма ти ја, Про све та, Бе о град, 1994.
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ље ви ма Ср би је ис так ну то ства ра ње Ју го сла ви је док је Ру си ја 
те жи ла кон тро ли мо ре у за и Ца ри гра да.25

О то ме ка ко је до шло до ге о по ли тич ке тр го ви не из ме ђу Ру
си је и Аустро у гар ске по во дом суд би не Бо сне и Хер це го ви не 
по сле тур ског по вла че ња, пи ше исто ри чар Теј лор. Ра чу ни ца 
на ми ри ва ња обо стра них им пе ри јал них ин те ре са би ла је јед
но став на: уз вра ћа ју ћи ру ској по др шци аустро у гар ском анек
ти ра њу Бо сне и Хер це го ви не, Беч је био оба ве зан да по др жи 
Ру си ју у по гле ду ути ца ја и кон тро ле Бос фо ра и Дар да не ла. 
И по ред спо ра зу ма две мо нар хи је, за хва љу ју ћи ре ак ци ја ма 
Фран цу ске и Ен гле ске, али и Ср би је, ни шта од то га се ни је 
оства ри ло, шта ви ше у лан цу еска ли ра ју ћих узро ка до ве ло је 
Евро пу и свет до Ве ли ког ра та.26

Не мач ка је из се вер ни је и цен трал но е вроп ске „по за ди не“, 
на пре ло му ве ко ва и по том, у све му под сти ца ла и по др жа ва
ла агре сив ну АустроУгар ску по ли ти ку пре ма Ср би ји и ра
сту ћем ру ском ути ца ју. По се бан не мач ки ин те рес пла си ран 
је у ју го и сточ ном прав цу пре ма Тур ској и арап ским зе мља ма, 
што се по ду да ра ло са тра сом Ори јентекс пре са и Баг дад ске 
же ле зни це. Ср би ја је, ме ђу тим, ве ли ко ду шним „да ром“ Бер
ли на пре пу ште на на рас по ла га ње Бе чу, док је глав на не мач ка 
бри га све ви ше по ста ја ла Ру си ја на евро а зиј ском Ис то ку.

Ита ли ја је са ску че не пре ко мор ске стра не по вољ ни је шан се 
ши ре ња тра жи ла у об на вља њу пре ки ну те тра ди ци је до ми ни
ра ња у Дал ма ци ји и на Ја дра ну и, евен ту ал но, вас по ста вља њу 
свог при су ства у Дал ма ци ји и ју жним де ло ви ма Бал ка на.27 У 
тим те жња ма ни је се су о ча ва ла са мо са аустро у гар ским обал
ским и мор ским при су ством ја Ја дра ну, не го и са све од луч
ни јим от по ром Хр ва та ко ји су у ита ли јан ским аспи ра ци ја ма 
пред Ве ли ки рат и у то ку ње га пре по зна ли угро жа ва ње соп

25 По по вић Ни ко ла, Ср би ја и цар ска Ру си ја, гла ва „На пре ло му ве ко ва“, стр. 72, 
Слу жбе ни лис СРЈ, Бе о град, 1994.

26 О то ме: Taylor A. J. P., Hab sburg ška mo nar hi ja, gla va „Rje še nje si lom: 19081914.“, 
str. 268270, Zna nje, Za greb, 1990.

27 О то ме: Ле кић Ми о драг, Исто ри ја Ита ли је, Од Ка ву ра до Мон ти ја, дио пр
ви, гла ва „Ри ва ли тет на Бал ка ну – рат у Ли би ји“, стр. 143149, Под го ри ца, 
2011. Та ко ђе: Бер гвин Х. Џејмс, Им пе ри ја на Ја дра ну, гла ва „Па ри ска ми ров
на кон фер нци ја“, стр. 2123, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007.
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стве них ин те ре са. Ср би су ста ли на хр ват ску стра ну и ти ме 
по гор ша ли од но се са Ита ли јом.

С дру ге стра не, Фран цу ска и Ен гле ска су, пре све га, бри
ну ле о рав но те жи сна га на Ста ром кон ти нен ту. Фран цу ска 
је то чи ни ла не по сред но услед пре те ћег сна же ња Не мач ке 
на соп стве ној гра ни ци, док је Ве ли ка Бри та ни ја то чи ни ла 
по сред но, на сто је ћи да одр жи сво ју ма ри тим ну ко ло ни јал
ну су пре ма ци ју. Њи хо ви бал кан ски ин те ре си ни су би ли ди
рект ни, иако им ни је би ло све јед но хо ће ли АустроУгар ска и 
Не мач ка ус пе ти у за сни ва њу пот пу не над мо ћи у ре ги о ну чи ји 
по ло жај је ути цао и на рас по ред сна га на Ме ди те ра ну, али и 
об у зда ва њу ру ске те жње пре ва зи ла же ња цр но мор ске ску че
но сти. У ди на мич ном и ра зно стра ном си сте му са ве за и са ве
зни шта ва Францска и Ве ли ка Бри та ни ја су ла ви ра ле из ме ђу 
два да ле ко се жна стра те шка ин те ре са: ге по ли тич ког об у зда
ва ња Не мач ке на Ста ром кон ти нен ту и су зби ја ња ути ца ја и 
при су ства Ру си је са Кон ти нен та. У том по гле ду, са ста но ви
шта Па ри за и Лон до на крх ка рав но те жа у кон цер ни ма сна га 
ни је сме ла да бу де бит ни је по ре ме ће на.28 

Пре свих и из над свих, ра зу мљи во је, та ко ђе, да су за суд
би ну Бал ка на би ли нај за ин те ре со ва ни ји жи те љи По лу о стр ва 
– ра зно вр сни Бал кан ци, ме ђу ко ји ма су се по себ но ис ти ца ли 
Ср би на чи та вом срп ском про сто ру. Ср бе је ре пре зен то ва ла 
Ср би ја као све са мо стал ни ја и сна жни ја зе мља ко ја из ма ле 
пре ра ста у зе мљу сред ње европ ске ве ли чи не.

6. Ср би ја у ис цр пљу ју ћем ни зу ра то ва

За Кра ље ви ну Ср би ју Ве ли ки рат 19141918. ни је био је ди
но бор бе но и рат но прег ну ће већ олуј ни др жа во твор ни кре
шен до у кр ва вој за вр шни ци ни за од брам бе них и осло бо ди
лач ких  ра то ва ко је је во ди ла од по чет ка по след ње че твр ти не 
де вет на е стог ве ка до сре ди не дру ге де це ни је сле де ћег ве ка.

Пр вом свет ском ра ту ко ји је из био на па дом АустроУгар
ске на Ср би ју ју ла 1914. прет хо ди ли су број ни не ми ри и бу не, 

28 О то ме: Жи во ји но вић Дра го љуб, Над ме ни са ве зник и за не ма ре но срп ство. 
Бри тан скосрп ски  од но си (18781941), гла ва „Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја у 
'јул ској кри зи' 1914), стр. 317345, Ал ба трос плус, Бе о град, 2011.
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су ко би и ра то ви. Пр ви у ду гом ни зу ко ји је усле дио био је 
ма сов ни Хер це го вач ки уста нак 1975. го ди не. Тај уста нак срп
ског на ро да на за пад ном про сто ру ис по љио је зду шно ан ти
тур ско рас по ло же ње и на го ве стио бу ду ће по ли тич ке при ли
ке ме ђу Ср би ма и Ју жним Сло ве ни ма.

У истом раз до бљу до го ди ла су се и два ра та Ср би је про
тив Тур ске, пр ви 1876. и дру ги сле де ће 1877. го ди не у ко ји се 
укљу чи ла и Ру си ја, што је дра ма ти зо ва ло Ис точ но пи та ње и 
иза зва ло Ве ли ку ис точ ну кри зу.29

По окон ча њу дру гог Тур ског ра та усле дио је Сан сте фан ски 
мир, са при вре ме ним ства ра њем тзв. Ве ли ке Бу гар ске, а он да 
и Бер лин ски кон грес 1878. го ди не, чи јим од лу ка ма је де фи
ни сан но ви рас по ред сна га на Бал ка ну у дру га чи је за цр та ним 
ин те ре сним сфе ра ма. Као је дан од не по сред них ре зул та та 
Бер лин ског кон гре са ис по љи ло се пот па да ње Ср би је под пу
ни аустро у гар ски ди пло мат ски, по ли тич ки и еко ном ски ути
цај. Кон крет не фор ме под ре ђи ва ња Ср би је од стра не Аустро
у гар ске де таљ но су утвр ђе не у тек сту тзв. Тај не кон вен ци је 
ко ја је за де се то го ди шњи пе ри од скло пље на на Ви дов дан 28. 
ју на 1881. го ди не.30

Од ри ца њем од не за ви сне спољ не по ли ти ке и сво јих на ци
о нал них ин те ре са на за пад ном срп ском про сто ру, пре све га 
у Бо сни и Хер це го ви ни, иона ко за о ста ла и за ви сна обре но
вић ка Ср би ја се сро за ла на кли јент ски ни во аустро у гар ског 
ју жног про тек то ра та. У по ли тич кој прак си Ср би је то га вре
ме на, чак и без уви да у тај ну ди пло ма ти ју по след њих Обре но
ви ћа, та ква не на род на по ли ти ка иза зва ла је оправ да но не за
до вољ ство на уну тра шњој по ли тич кој сце ни.

О Тај ној кон вен ци ји скло пље ној из ме ђу К унд К мо нар хи је 
и Кра ље ви не Ср би је, тач ни је ре че но кра ља Ми ла на Обре но
ви ћа без зна ња вла де, пар ла мен та и на ро да, по сто је ис тра жи
вач ки ра до ви ко ји су у но ви је вре ме по за кључ ци ма и оце на ма 

29 Ви де ти: По по вић Ва сиљ, Ис точ но пи та ње. Исто риј ски пре глед бор бе око оп
стан ка Осман лиј ске ца ре ви не у Ле ван ту и на Бал ка ну, гла ва „Ве ли ка кри за 
на Ис то ку (18751878)“, стр. 187197, Слу жбе ни лист СРЈ – Балк но ло шки ин
си ту СА НУ, Бе о град, 1996.

30 О то ме: Шу лек Вла ди мир, Ди пло мат ска хи сто ри ја Цен трал них си ла 1882
1915., „Увод“, стр. 3334, Ти ска ра Ју ри ша и Сед мак, За греб, 1938.
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у нај ма њу ру ку кон тро верз ни. Док ве ћи на ов да шњих исто ри
ча ра осу ђу је снис хо дљи ви ауто крат ски ка рак тер, крип то по
ли тич ку и ква зи прав ну оба ве зност Кон вен ци је, дру ги је, уз 
де таљ не опи се, из праг ма тич них раз ло га ово га вре ме на раз у
ме ју па чак и оправ да ва ју.31

У том пе ри о ду до го дио се још је дан у све му не раз бо рит и 
не по тре бан, у мно го че му је дин ствен агре сор ски рат. У име 
Ср би је по вео га је не по у зда ни и по во дљи ви вла дар Ми лан 
Обре но вић 1885., на пав ши су сед ну Бу гар ску и до жи вев ши 
те жак и сра ман по раз на Слив ни ци.

По сле из ве сног пе ри о да ми ра и Мај ског пре вра та 1903. и 
свр га ва ња ди на сти је Обре но вић у ор га ни за ци ји офи цир ске 
ор га ни за ци је Цр на Ру ка, усле дио је Пр ви бал кан ски рат бал
кан ских са ве зни ка про тив Тур ске. Тај рат је из био 8. ок то бра 
1912. и ис хо дио де фи ни тив ним по ти ски ва њем Тур ске са за
ра ће них и по том пре ра спо де ље них под руч ја.

И нај зад, али не и на кра ју, због не за до вољ ства до ско ра
шњих са ве зни ка по де лом те ри то ри ја у Ма ке до ни ји, те ин ци
дент ним бу гар ским по на ша њем до го дио се и Бал кан ски рат 
ко ји је во ђен од ју на до ав гу ста 1913. го ди не. Ово га пу та по
сва ђа ли су се и за ра ти ли ме ђу соб но до та да шњи ан ти тур ски 
са ве зни ци, што је по сле из не над ног бу гар ског на па да ре зул
ти ра ло ње ним бр зим по ра зом на од срп ске вој ске у бит ки на 
Бре гал ни ци.

На осно ву у гру бим цр та ма ски ци ра не рат не хро ни ке без 
пре те ри ва ња се мо же ре ћи да је оса мо ста ље на Кра ље ви на 
Ср би ја три де це ни је би ла не пре кид но у на пе том пред рат ном 
и рат ном ста њу што је ути ца ло и осет но ус по ри ло мо дер ни
за циј ске про це се и њен еко ном ски и кул тур ни раст и раз вој.32

31 Ви де ти: Мар ко вић Сло бо дан, Гроф Че до миљ Ми ја то вић – вик то ри ја нац ме
ђу Ср би ма, гла ва „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. Са свим су прот но ми шље
ње од Мар ко ви ћа ис по љио је Ра до ван Ка ла бић у књи зи Гро фов ска вре ме на. 
Уз успо ме не бал кан ског ди пло ма те, на ро чи то гла ва дру га, стр. 2539, из да ње 
ауто ра, Бе о град, 2009.

32 О то ме: Де ди јер Вла ди мир, „Уну тра шњи од но си у Ср би ји, Цр ној Го
ри и Ма ке до ни ји (19031914)“, под на сло ви: „Ср би јан ско се ља штво и 
ње го ва де мо кра ти ја – Со ци јал де мо кра ти ја – Ми ли та ри зам  Бор ба за 
пре власт вој не и ци вил не вла сти...“, стр. 345352, у Исто ри ја Ју го сла
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7. Са мо у би лач ки ми ли та ри зам Бе ча и Пе ште

У де це ни ја ма ко је су на и ла зи ле по сле од лу ка Бер лин ског 
кон гре са 1878. си ту а ци ја на Бал ка ну се све ви ше из о штра ва
ла и чи ни ла све ја сни јим рас по ред сна га до ра слих до ни воа 
ак те ра ге о по ли тич ке игре. Ср би ја и Цр на Го ра су по сле упор
не ви ше де це ниј ске бор бе нај зад иза шле из не са мо стал ног 
ста ту са и сте кле ме ђу на род но прав ну при зна ту и од ве ли ких 
си ла га ран то ва ну не за ви сност.

Иако је и са ма до при не ла сти ца њу не за ви сно сти Кне же ви
не Ср би је и ње ном пре тва ра њу у Кра ље ви ну Ср би ју 1882. го
ди не К унд К мо нар хи ја је на ју гу сте кла ви дљи вог и осет ног, 
шта ви ше, пре ма беч ким уну тар по ли тич ким и спољ но по ли
тич ким ме ри ли ма, про во ка тив ног и опа сног ри ва ла. Ср би ја 
се све ви ше оцр та ва ла као не у год на на ци о нал на и др жав на 
ба ри је ра у аустро у гар ским бал кан ским и ју жно сло вен ским 
те ри то ри јал ним аспи ра ци ја ма. Ду бље гле да но Ср би ја је, на
и ме, већ и са мим сво јим ге о по ли тич ким по сто ја њем на по
ли тич кој кар ти Бал ка на не пре стал но ири ти ра ла по ли тич ке и 
вој не вр хо ве у Бе чу и Пе шти. 

По сте пе но се од нос пре ма Ср би ји кон фи гу ри сао не са мо 
као кључ на спољ но по ли тич ка и ди пло мат ска те ма не го и као 
од суд ни ге о стра те шки про блем Аустро у гар ске Мо нар хи је. 
Фор ми ран је аси ме три чан од нос ве ли ке мул ти на ци о нал не и 
ма ле на ци о нал не др жа ве, ко ји се зби вао у истом ка лен дар
ском вре ме ну, али у мно го че му раз ли чи тим на ци о нал ним и 
др жав ним се квен ца ма исто ри је. Аустро у гар ској је од нос пре
ма Ср би ји све ви ше по при мао узру ја ни ка рак тер фикс иде је 
у раз ме ра ма оп се си је, док је Не мач ка би ла ви ше усме ре на на 
про бле ме ко је је има ла са Фран цу ском и Ру си јом.

О ира ци о нал ној ат мос фе ри ко ја је за вла да ла у аустро у гар
ским вла да ју ћим кру го ви ма, не пре ви ше објек тив ни не мач
ки исто ри чар Холм Зунд ха у зен пи ше: „Ми ни стар ски са вет у  
Бе чу, у гро теск но по гре шној про це ни си ту а ци је, био је уве
рен у бр зу по бе ду над Ср би јом и на мо гу ће огра ни ча ва ње су
ко ба. Го то во пси хо пат ска фик си ра ност цар ског и кра љев ског 

ви је, 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.
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Ге не рал шта ба на ‘срп ски чир’ ‘европ ско сле по цре во’ и ‘срп
ске сви ње’, до при не ла је то ме да је ‘јул ска кри за’ по при ма ла 
све ви ше ап сурд не цр те.“33

Док се ма лој бал кан ској др жа ви Ср би ји све ви ше отва ра ла 
европ ска бу дућ ност у са ве зи ма дру га чи јег ти па од под ре ђи
ва ња моћ ном су се ду, ве ли кој сред ње е вроп ској Мо нар хи ји  а 
да то она ни је до вољ но осе ћа ла ни ти то га би ла све сна  хо ри
зон ти оп стан ка су се по сте пе но су жа ва ли и за тва ра ли. Ди на
стич ки кру го ви и по ли тич ке кла се ни у јед ној од две др жа ве 
ни су са по у зда ном тач но шћу зна ле шта их све оче ку је у не по
сред ној бу дућ но сти.

Је два појм ље ни де тер ми ни зам оче ку ју ћег су ко ба ни из да
ле ка ни је имао ви дљив ис ход. У Бе чу и Пе шти је про тив Ср
би је пла ни ра на „ка зне на екс пе ди ци ја“ огра ни че ног оби ма и 
тра ја ња, ма ло је ко слу тио да ће ко ли ко над ме на то ли ко нео
пре зна По ћо ре ко ва „екс пе ди ци ја“ убр зао да пре ра сте у не
што бит но дру га чи је – вла сти ту про паст. „Ма ли рат“ ко ји је 
про тив Кра ље ви не Ср би је по ве ла Аустро у гар ска Мо нар хи ја 
пре ра стао је у Ве ли ки рат ко ји се по њу на по слет ку по ка зао 
као са мо у би лач ки!

8. Ка ко уни шти ти Ср би ју?

С по чет ка ег зер цир ски над моћ но и ари сто крат ски над ме
но, а ка сни је све нер во зни је, у беч ким кру го ви ма се у пр вој 
де це ни ји два де се тог ве ка учвр сти ло мње ње да је вас по ста
вље на Ср би ја суд бо но сни жи вот ни про тив ник Аустро у гар
ске. У ми ли та ри зо ва ним по ли тич ким, вој ним и цр кве ним 
кру го ви ма се као је ди но „ре ше ње“ све ви ше ис ти ца ла по тре
ба пот пу ног по ни ште ња Ср би је као са мо стал не на ци о нал не, 
др жав не и ге о по ли тич ке чи ње ни це на Бал ка ну.

По рат ним за ми сли ма Бе ча и Пе ште по ни ште ње, тј. укла
ња ње Ср би је као ре ле вант не чи ње ни це са по ли тич ке кар те 
Бал ка на раз ма тра но је у не ко ли ко под јед на ко агре сив них и 
бру тал них ге о по ли тич ких оп ци ја. Пр во, да не бу де ика квих 
илу зи ја, ко ма да ње Ср би је би ло би из вр ше но из ме ђу Аустро
33 Зунд ха у зен Холм, Исто ри ја Ср би је од 19. до 21. ве ка, гла ва „Са ра јев ски атен

тат и Пр ви свет ски рат“, стр. 247, Клио, Бе о град, 2008.
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у гар ске и Бу гар ске, или на ми ри ва њем Аустро у гар ске, Бу гар
ске и Ру му ни је. Дру го, про стор но ума ње ње Ср би је оства ри
ло би се усту па њем те ри то ри је Ср би је Бу гар ској, Ру му ни ји 
и Ал ба ни ји, док би пре о ста ли (не)одр жи ви део био у пу ној 
ме ри за ви сан од Аустро у гар ске. Нај зад, по тре ћем „ре ше њу“ 
срп ског про бле ма, це ло куп ну те ри то ри ју Ср би је је тре ба ло 
по оку па ци ји пу тем анек си је при кљу чи ти Аустро у гар ској, а у 
из ну ђе ном слу ча ју до кра ја не са вла да ног срп ског от по ра под
вла сти ти и укљу чи ти у аустро у гар ску ин те ре сну сфе ру.34

Ср бо фо бич ни по ли тич ки мен та ли тет и по на ша ње аустро
у гар ских по ли тич ких ели та раз ви јао се де це ни ја ма, знат но 
пре Са ра јев ског атен та та и фор мал не об ја ве ра та Ср би ји ју ла 
1914. го ди не. Исто риј ски раз вој при ли ка у Сред њој Евро пи 
и на Бал ка ну, у по след њим де це ни ја ма де вет на е стог и пр вим 
де це ни ја ма два де се тог ве ка де тер ми ни сао је су коб по ду нав
ске Мо нар хи је са нај сна жни јим срп ским и ју жно сло вен ским 
ин те гра ци о ним чи ни о цем – Кра ље ви ном Ср би јом. Ти ме што 
су се не по мир љи во су ко би ле две ин те гра ци о не ло ги ке и прак
се, она им пе ри јал на и ви ше на ци о нал на на до ми нант но ка то
лич кој осно ви, и она на ци о нал на, сло вен ска и пра во слав на, у 
исто риј ски ток је уне та ри зич на не из ве сност крај њег ис хо да.

Рат ни до га ђа ји су по ка за ли нео др жи вост про јек ци је и ре
ал по ли ти ке аустро у гар ске мул ти на ци о нал но сти у им пе ри
јал ном и бал кан ском ко ло ни јал ном об ли ку. Али, ни Кра ље
ви на Ср би ја ни је ре а ли зо ва ла свој пр во бит ни и пр вен стве ни 
на ци о нал ни про грам јер се, по ка пи ту ла ци ји Цен трал них 
си ла и ми ров ном раз ре ше њу европ ског и свет ског су ко ба, и 
са ма на шла у ви ше на ци о нал ној и ви ше вер ској др жав ној за
јед ни ци – Ју го сла ви ји.35

Та ко се сред ње е вроп ска и алп ска мул ти ет нич ност пре ли ла 
пре ко ру ба рат не ча ше  у но во на ста ли ју жно сло вен ски, тј. ју
го сло вен ски др жав ни оквир на Бал ка ну. Ода тле по ти чу ко ли

34 Пре ма: Ми тро вић Ан дреј, Про дор на Бал кан и Ср би ја 19081918. Ср би ја у 
пла но ви ма АустроУгар ске и Не мач ке 1908198., гла ва „Анек си ја Бо сне и 
Хер це го ви не би ла је са мо пред и гра даљ њим осва ја њи ма на Бал ка ну“, стр. 
429, НО ЛИТ, Бе о град, 1981.

35 О то ме: Ра до је вић Ми ра, Ди мић Љу бо драг, Ср би ја у Ве ли ком ра ту 1914
1918., гла ва „Др жав ни про грам Ср би је“, стр. 143149, Срп ска књи жев на за
дру га – Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, Бе о град, 2014.
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ко јет ке и то ли ко ту жне кон ста та ци је да је пр ва Ју го сла ви ја, у 
ства ри, би ла дру га чи је име но ва на на след ни ца Аустро у гар ске, 
при че му је то не све сно и сва ка ко не же ље но на сле ђе укљу
чи ва ло и њен по истом обра сцу мо гу ћи крај, по не слав но сти 
са свим сли чан оном кра ју ко ји је у де зер тер ском ра строј ству 
до жи ве ла по ду нав ска Им пе ри ја. По на вља ње исто ри је  ако га 
је у до слов ној фор ми би ло? – де си ће се до ду ше мно го го ди на 
ка сни је, у чуд ној (са ра јев ској) си ме три ји ве ко ва и ми ле ни ју
ма.36 

9. Прин ци пи јел ност Прин ци по вих хи та ца

Пр ви свет ски рат се до го дио и за вр шио на по ве ли кој вре
мен ској уда ље но сти, у про шло сти од пре сто го ди на, са свим 
до вољ ној за мир ни ја и раз бо ри ти ја ту ма че ња. По ње го вом за
вр шет ку усле дио је крат ки ме ђу рат ни пе ри од, а он да се де сио 
но ви и још стра шни ји гло бал ни су коб. У оба мир но доп ска 
пе ри о да, из ме ђу Пр вог и Дру гог свет ског ра та, и по сле Дру гог 
свет ског ра та, ни у јед ном ча су ни су пре ста ја ли иде о ло шки, 
по ли тич ки и на уч ни на по ри да се об ја сни по ре кло су ко ба, 
ње го ви узро ци, раз ло зи и по во ди.37

Оно што се же лео би ло је раз у ме ва ње по ре кла та да шње 
европ ске ка та стро фе.

У ду гом ме ђу вре ме ну те кла је, да кле, на уч на али и иде о ло
шка и по ли тич ка, чак ме ђу на ци о нал на и ме ђу др жав на де ба та 
о од го вор но сти на ци ја и др жа ва упле те них у Пр ви свет ски 
рат. Нај ду бљи узро ци и мо ти ви ра та че сто су скри ва ни иза 
згод но про на ђе ног по во да ко ји је као ca sus bel li у ре до ви ма 
при пре мље ног аустро у гар ског и не мач ког агре со ра тре нут
но по ти снуо ствар ну узроч ност у дру ги план по ли тич ке и 
исто ри о граф ске ин тер пре та ци је.38 Та ко се у гу бит нич кој, ре
36 О то ме: Хоб сба ум Ерик, До ба екс тре ма. Исто ри ја крат ког два де се тог ве ка 

19141991., гла ва „ Век: по глед из птич је перп ске ти ве“, стр. 920, Де ре та, Бе о
град, 2002.

37 Ви де ти: Ми тро вић Ан дреј, Вре ме не тр пе љи вих. По ли тич ка исто ри ја ве
ли ких др жа ва Евро пе 19191939., гла ва „Вер сај ски по ре дак и ре ви зи о ни зам, 
стр. 371380, по гла вље „Европ ски тро у гло ви“, стр. 374380, СКЗ, Бе о град, 
1974.

38 О оп се жним при пре ма ма за рат Аустро у гар ске про тив Ср би је, ви де ти: Ми
тро вић Ан дреј, Про дор на Бал кан. Ср би ја у пла но ви ма Аустро у гар ске и Не
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ви зи о ни стич кој исто ри о гра фи ји, ди пло мат ској гра ђи и про
па ганд ној пам фле ти сти ци, као пре суд ни чак и је ди ни узрок 
Пр вог свет ског ра та ис ти цао атен тат из вр шен на Ви дов дан у 
Са ра је ву, те коб не 1914. го ди не. Сва од го вор ност и кри ви ца 
за из би ја ње ра та се, на и ме, сва љи ва ла на Ср би ју.

Исто ри чар Вла ди мир Де ди јер је о то ме пи сао: „Они ко
ји оп ту жу ју Ср би ју на то да су Га ври ло Прин цип и ње го ви 
са у че сни ци, иако аустро у гар ски по да ни ци, у Ср би ји сте кли 
по ли тич ку обу ку: у Ср би ји до би ли оруж је, и на у чи ли се ка
ко да њи ме ру ку ју. Ко нач но, уз по моћ срп ских вла сти они су 
от пу то ва ли у из Бе о гра да у Са ра је во да из вр ше атен тат. Та 
се оп ту жба пр ви пут по ја ви ла у аустро у гар ском ул ти ма ту му 
срп ској вла ди, 23. ју ла 1914., а по но вље на је и у Хи тле ро вој 
про кла ма ци ји не мач ком на ро ду 6. апри ла 1941, ка да је на ци
стич ка Не мач ка са сво јим са те ли ти ма, Ита ли јом, Ма ђар ском 
и Бу гар ском на па ла Ју го сла ви ју.“39

Раз ли ку ју ћи ду го роч не од крат ко роч них узро ка Пр вог 
свет ског ра та не мач ка исто ри ча ка Ани ка Мом ба у ер до не кле 
оправ да ва, бо ље ре че но, уз мно го не ја сних ста во ва и прет
по став ки ис по ља ва уви ђав ност пре ма рат ном по на ша њу 
Аустро у гар ске. О ње ном при сту пу све до че сле де ће ре чи из 
књи ге об ја вље не 2002. го ди не: „С об зи ром на ду го трај ну не
ста бил ност на Бал ка ну и мно го број не про во ка ци је од стра не 
Ср би је, би ла је то опа сност по ме ђу на род ни углед Ца ре ви не и 
др жав ни ци у Бе чу ни су мо гли да пре ђу пре ко то га. Уз мо рал
но пра во, ко је је на из глед би ло на њи хо вој стра ни, уби ство 
пре сто ло на след ни ка ука за ло им се као до бра при ли ка да се 
јед ном за у век от кло ни та срп ска опа сност.“40 

Прин ци по ви хи ци на над вој во ду Фер ди нан да ту ма че ни су 
фа на ти зо ва ном на ци о нал ном во љом Мла до бо са на ца, али и 

мач ке, 19081918, НО ЛИТ, Бе о град, 1981.
39 О то ме: Де ди јер Вла ди мир, Са ра је во 1914., књи га пр ва, гла ва „Од го вор ност и 

по бу де за Са ра јев ски атен тат“, стр. 29, Про све та, Бе о град,1978. Та ко ђе: Бје ла
јац Ми ле, 19142014., За што ре ви зи ја. Ста ре и но ве кон тро вер зе о узро ци ма 
Пр вог свет ског ра та, гла ва „По тра га за до ка зи ма за уче шће Ср би је у атен та
ту“, стр. 151157, Ме ди ја цен тар „Од бра на“, Бе о град, 2014.

40 Мом ба у ер Ани ка, Узро ци Пр вог свет ског ра та. Спо ре ња и са гла сно сти, гла
ва „Ду го роч ни и крат ко роч ни узро ци Пр вог свет ског ра та“, стр. 16, Клио, 
Бе о град, 2013.
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њи хо вих то бо жњих ин спи ра то ра и по ма га ча из ре до ва срп
ских тај них ор га ни за ци ја Срп ска на род на од бра на, Цр на ру ка 
и Ује ди ње ње или смрт.

Иако је за ве ћи ну та да шњих при пад ни ка аустро у гар ске и 
не мач ке по ли тич ке ели те срп ски „ре ме ти лач ки чи ни лац“ са
гле да ван не ди фе рен ци ра но, што зна чи су мар но сли вен у ма
су не за до вољ ни ка и бун џи ја, ме ђу исто ри ча ри ма је ипак ус
по ста вље на пер цеп тив на раз ли ка у ни јан са ма ме ђу ак те ри ма 
на срп ској стра ни. Та ко на при мер, исто ри чар ка Ма ри Жа
нин Ча лић из ра жа ва ју ћи се у пре те жном за пад ном пој мов
ном и ма ни ру, сма тра да је: „‘Цр на ру ка’, ко јој се при кљу чио 
и кра ље у би ца пу ков ник Ди ми три је вић ‘Апис’,  по др жа ва ла 
анар хи стич коре во лу ци о нар не ак тив но сти у ино стран ству, с 
ци љем да све Ср бе ује ди ни у јед ној за јед нич кој др жа ви. Иако 
су ове гру пе на ци о нал но осло бо ђе ње про кла мо ва ле као свој 
про грам и ка сни је пунк ту ел но са ра ђи ва ле, ‘Мла ду Бо сну’ и 
‘Цр ну ру ку’ раз дво ји ле су њи хо ве ру ко во де ће иде је, по што је 
пр вој циљ био осни ва ње ју жно сло вен ске, а по то њој ства ра
ње јед не пан срп ске др жа ве. И док су при пад ни ци на ци о на
ли стич ке омла ди не  би ли ате и сти и ре пу бли кан ци, чла но ви 
ор га ни за ци је Ује ди ње ње или смрт би ли су при ста ли це ауто
ри тар них, ми ли тар них и кле ри кал них схва та ња све та.“41

Без об зи ра на слич но сти и раз ли ке ме ђу срп ским ак те ри ма 
по ли ти ке у Аустро у гар ској и спрам ње, су де ћи по хи сте ри зо
ва ном беч ком, бер лин ском и пе штан ском ста но ви шту, атен
тат на Ми љац ки по ве зи ван је са „ва зда од го вор ном“ и „ви ше 
не го кри вом“, за ве ре нич ком Кра ље ви ном Ср би јом у на ло
го дав ној и мрач ној за плот њач кој по за ди ни. По ли ти ча ри ма, 
ди пло ма та ма, вој ни ци ма и љу ди ма из ме ди ја у тим европ
ским ме тро по ла ма, при ви ђа ле су се ко хор те срп ских ар хе
за ве ре ни ка ко ји сва ким сво јим по те зом „угро жа ва ју и ру ше 
европ ски мир“. Ме ђу њи ма по себ но ду бо ке сум ње уз те шке 
оп ту жбе пра ти ле су во ђу ор га ни за ци је Цр на ру ка Дра гу ти на 
Ди ми три је ви ћа Апи са.42

41 Ви де ти: Ча лић Ма риЖа нин, Исто ри ја Ју го сла ви је у 20.ве ку., гла ва „Ре во лу
ци о на ри, анар хи сти, за ве ре ни ци“, стр. 79, Клио Бе о град, 2013.

42 Иако пре ма рас по ло жи вим до ку мен ти ма ни је био ини ци ја тор и осни вач 
Цр не Ру ке Дра гу тин Ди ми три је вић Апис је ме ђу ве ћи ном стра них ту ма ча 
иден ти фи ко ван као ду ша и по кре тач те тај не на ци о на норе во лу ци о нар не 
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Ако је и би ло „ме се ча ре ња“ и рат но ху шкач ког сом на бу
ли зма у на ме ра ма се ко нач но па рад но „од ра ди“ је дан ма ли 
ло кал ни рат на ју гу и вој но уни шти „др ски про тив ник“, он
да та кве на ме ре сва ка ко ни су би ле ра ши ре не ме ђу при пад
ни ци ма по ли тич ке и вој не ели те у Ср би ји. Ма ко ли ко би ла 
по но сна и ис тра ја на у оства ре њу на ци о нал них и др жав них 
ци ље ва Ср би је и Ср ба, она је би ла ите ка ко све сна огра ни че
ња вла сти тих вој них ка па ци те та, те из ну ре но сти и не при
пре мље но сти вла сти тог на ро да и зе мље за од суд ни окр шај са 
ан та го ни стич ким про тив ни ком.43 

10. Не дво сми сле не и не по бит не чи ње ни це

Бри тан ски исто ри чар Ерик Хоб сба ум је на ви ше ме ста у 
сво јим де ли ма об ја снио лан ча ни ток пр вог гло бал ног су ко ба. 
Хоб сба ум сма тра да је Ве ли ки рат по чео: „...као су штин ски 
европ ски рат из ме ђу тро стру ког са ве за Фран цу ске, Бри та ни
је и Ру си је на јед ној стра ни и та ко зва них ‘цен трал них си ла’ 
на дру гој стра ни, Ср би је и Бел ги је ко је су од мах уву че не у 
рат аустриј ским на па дом на јед ну (чи ме је за пра во от по чео 
рат) и не мач ким на па дом на дру гу зе мљу (што је био део не
мач ких стра те гиј ских рат них пла но ва). Тур ска и Бу гар ска су 
уско ро при шле цен трал ним си ла ма, док се на дру гој стра ни 
Трој на али јан са раз ви ла у вр ло ве ли ку ко а ли ци ју. Ита ли ја је 
под ми ће на да уђе у рат; та ко ђе су укљу че ни Грч ка, Ру му ни ја... 
Нем ци су се та да, као и у Дру гом свет ском ра ту, су о чи ли са 
мо гу ћим ра том на два фрон та, са из у зет ком Бал ка на, на ко ји 
су би ли уву че ни са ве зни штвом са АустроУгар ском. (Ипак, 
по што су три од че ти ри Цен трал не си ле би ле у бал кан ском 

офи цир ске ор га ни за ци је. О то ме: Ка зи ми ро вић Ва са, Цр на ру ка. Лич но сти 
и до га ђа ји у Ср би ји од Мај ског пре вра та 1903. до Со лун ског про це са 1917., 
гла ва „Цр на ру ка – осни ва ње и осни ва чи“, стр. 341346, Про ме теј, Но ви Сад, 
2013. Ви де ти, та ко ђе Апи су у це ло сти по све ће ну сту ди ју: Ме кен зи Деј вид, 
Апис, Деч је но ви не, Гор њи Ми ла но вац, 1989. 

43  Исто ри чар Сте ван Па вло вић сма тра да се: „Рат на стра на у Бе чу коц ка ла 
'на смрт или сла ву' да би ре ши ла те шко ће Аустро у гар ске. Ср би ја ни је би ла 
спрем на за рат, али је би ла спрем на да, ако бу де ноп ход но, хе рој ски по ги не 
ка ко би од бра ни ла сво ју са мо стал ност.“ Па вло вић Сте ван, Ср би ја  исто ри ја 
иза име на, део „Ср би ја у ра ту – из ме ђу уни ште ња и Ју го сла ви је 19141918“, 
стр. 121, Клио, Бе о град, 2004.
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ре ги о ну, Тур ска и Бу гар ска, као и Аустри ја – та мо стра те шки 
про блем ни је био то ли ко те жак.) Не мач ки план је био да бр зо 
оне спо со бе Фран цу ску на За па ду, па да он да истом бр зи ном 
оне спо со бе Ру си ју на Ис то ку, пре не го што цар ска им пе ри ја 
уз мог не да сво ју огром ну сна гу ста ви у пу но деј ство.“44

Ни су, ме ђу тим, сви исто ри ча ри та ко ја сни у по гле ду рат
них мо ти ва и ре до сле да раз ло га и узро ка, као ни тач ног вре
ме на ула ска за ра ће них стра на у отво ре ни су коб. Ма ни пу ла
тив но ме ша ње нај ду бљих узро ка, пра вих мо ти ва и ствар них 
и из ми шље них по во да за из би ја ње Ве ли ког ра та, на ста ви ће 
се на европ ској по ли тич кој, иде о ло шкој и на уч ној сце ни све 
до по чет ка сле де ћег гло бал ног су ко ба сеп тем бра 1939. го ди
не. Та ко су се по ве за ла и у оп ште ту ма че ње сли ла об ја шње ња 
узро ка и по во да Пр вог и Дру гог свет ског ра та. Но, ма ко ли ко 
на из глед слич на, ту ма че ња Пр вог и Дру гог свет ског ра та су 
ипак у мно го че му раз ли ко ва ла.45

Ако је и би ло ика кве не до у ми це око узроч но сти Ве ли ког 
ра та, опа ки ка рак тер то та ли тар них си ла – на ци стич ке Не
мач ке и фа ши стич ке Ита ли је – и рат ни зло чи ни и ужа сни ге
но цид ко ји се до го дио у Евро пи то ком Дру гог свет ског ра та, 
от кло ни ли су и нај ма њу сум њу око по кре та ча и кри ва ца за 
тај рат. Би ле су то на ци стич ка Не мач ка и фа ши стич ка Ита
ли ја са сво јим осо вин ским тра бан ти ма.

Са дру ге стра не, за иде о ло шке, по ли тич ке и исто ри о граф
ске ре ви зи о ни сте са Ве ли ким ра том 19141918. ни је та кав 
слу чај. Они су, на и ме, сва ког тре нут ка спрем ни да пре и спи
та ју и ре де фи ни шу од го вор ност и кри ви цу свих за ра ће них 
стра на за из би ја ње пр вог гло бал ног су ко ба, укљу чу ју ћи и по
ра же ну стра ну.46

44  Ви де ти: Хоб сба ум Ерик, До ба екс тре ма. Исто ри ја крат ког два де
се тог ве ка 19141991, гла ва „До ба то тал ног ра та“, стр. 2526, Де ре та, 
Бе о град, 2002.

45  О син те тич ком при ка зу и ту ма че њу кон ти ну и те та Пр вог и Дру гог свет ског 
ра та , кон сул то ва ти је дан ско ри ји и ка рак те ри сти чан при мер: Do na lad Som
mer vil le and Ian West well, The Ul ti ma te Il lu stra ted Historѕ of the First and Se cond 
World Wars, Her mes Ho u se, An nes Pu lis hing, 2012.

46  Ви де ти: Жу тић Ни ко ла, „Срп ска кри ви ца за Ве ли ки рат пре ма ту ма че њи ма 
'са ве знич ких“ и ре ви зи о ни стич ких исто ри ча ра“, стр. 3143, збор ник Срп ски 
на род од Са ра јев ског атен та та до Ха шког три бу на ла, Удру же ње Ср ба из 
Хр ват ске, при ре дио Ми лој ко Бу ди мир, Бе о град, 2014.
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У та квим ре ви зи о ни стич ким те жња ма ни је те шко пре по
зна ти по ри ве за ис ку пље ње од гре ха и зло чи на по чи ње них 
у про шло сти. Екс кул па ци ја јед них не ми нов но до во ди до 
кри ми на ли за ци је и вик ти ми за ци је дру гих, што бит но ме ња 
сви клу сли ку про шло сти Ве ли ког ра та. А екс кул па ци ја од 
кри ви це за от по чи ња ње и во ђе ње ра та је лу ка ва прет ход ни
ца иде о ло ги је ре ван ши зма и по ли ти ке ре ван ша у об ри си ма 
исто риј ских ре сен ти ма на и при вид но уче не исто ри о граф ске 
осве те.47

Ода тле је ра зу мљи ви је на ко ји на чин се ге о по ли тич ка про
ме на од но са сна га у са вре ме ној Евро пи, по го то ву у над др
жав ном окри љу Европ ске уни је, ре флек ту је на тра ди ци о нал
на ту ма че ња европ ске про шло сти и ве ли ких ра то ва у ко ји ма 
је, уз гред ре че но, вла дао дру га чи ји од нос по бед нич ких и по
ра же них сна га. Тај од нос у не про мењ љи во упам ће ном об ли ку 
при па да про шло сти, али се ипак ре ла ти ви зу је и ме ња у, ка ко 
се ка же, ује ди ње ној Евро пи ко ја ви ше не по зна је по бед ни ке и 
по ра же не.

Да ли је та ко и да ли мо же би ти та ко? Да ли ви зу ра про
шло сти за ви си од „исто ри је са да шњо сти“ ко ја се за сни ва на 
ово вре ме ној „кул ту ри пам ће ња“ и „по ли ти ци се ћа ња“? Из
гле да да ни је та ко, јер ре ви зи о ни стич ки та ла си с вре ме на 
вре ме за пљу ску ју оба ле на уч не исто ри о гра фи је угро жа ва ју
ћи тач ност чи ње ни ца и истин ска пре по зна ва ња оно га што се 
де ша ва ло. Ре ви зи јом се про шлост кри во тво ри пре ма тре нут
ним али и на сле ђе ним ин те ре си ма кри во тво ри те ља. По себ но 
зго дан по вод за но ва пре ту ма чи ва ња Ве ли ког ра та про на ђен 
је упра во у овом ча су, чи тав век ка сни је, у при го ди обе ле жа
ва ња сто го ди шњи це од ње го вог из би ја ња. По јед но ста вљу ју
ћи по ри ви ју би ле ја су зло у по тре бљи вим по во дом и не у те
ме ље ним пре ту ма чи ва њем за мра чи ли већ спо зна те усло ве и 
одав но от кри ве не и опи са не узро ке Ве ли ког ра та.48

47  О фун да мен тал ном ре ван ши зму и осве то љу би во сти спрам но во на ста ле 
Кра ље ви не СХС, ка сни је Ју го сла ви је пи ше Ка зи ми ро вић Ва са у: Ср би ја и 
Ју го сла ви ја 19141945, књи га дру га, део „Ју го сла ви ја на ми здра ке до че ка на“, 
стр. 325377, При зма, Кра гу је вац, 1992.

48  На фак ти ма и исто риј ској гра ђи за сно ван и у су до ви ма од ме рен пре
глед ре ви зи о ни стич ких по ри ва ин тер пре та ци је Ве ли ког ра та, у но
ви јем вре ме ну и са вре ме ном тре нут ку, дао је исто ри чар Ми ле Бје ла
јац. Ви де ти: Бје ла јац Ми ле, 19142014., За што ре ви зи ја. Ста ре и но ве 
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Оту да је и да нас по треб но при се ћа ње и ви ду по на вља ња 
не дво сми сле них чи ње ни ца у ве зи из би ја ња, од ви ја ња и за
вр шет ка Ве ли ког ра та. Мла до бо сан ски атен та то ри на Фран
ца Фер ди нан да су са мо свој на по ја ва бо ра ца за на ци о нал но 
осло бо ђе ње од аустро у гар ског оку па то ра. Га ври ло Прин цип 
је на ци о нал ни хе рој а не зли ко вац и те ро ри ста.49 Иде о ло шки, 
тј. ин те лек ту ал ни и етич кохе рој ски мо ти ви про ве ја ва ју у 
мно гим ту ма че њи ма де ло ва ња ор га ни за ци је Мла да Бо сна и 
Га ври ла Прин ци па.50

Ве зе Ср би је са атен та то ри ма ни су до ка за не; ул ти ма тум К 
унд К мо нар хи је уру чен Кра ље ви ни Ср би ји је био на сил нич
ки на ка ра дан, бе сти дан и не при хва тљив. На по слет ку, Ср би ја 
се у ослон цу на ме ђу на род но прав ни ле га ли тет и ле ги ти ми
тет, са пу ним мо рал ним пра вом си лом ко јом је рас по ла га ла 
бра ни ла од на па да АустроУгар ске, те је сто га за њу рат ко
ји ни је иза зва ла ни ти хте ла, био ег зи стен ци јал но бе зал тер
на ти ван, од брам бе ни и пра ве дан, и из над све га на ци о нал но 
оправ дан и осло бо ди лач ки.

11. Про па ли ју го сло вен ски улог Ср би је

И по ред по ме ну тих рат них на пре за ња и по вре ме них за сто
ја, Ср би ја се то ком чи та вог де вет на е стог ве ка и по ње го вом 
из ма ку ипак кре та ла уз ла зном ли ни јом при вред ног сна же ња 
и по ли тич ког оса мо ста љи ва ња, све до пу не др жав не не за ви
сно сти. Про шав ши кроз бал кан ске ра то ве и по са ве знич ком 
уче шћу у по бе ди у Ве ли ком ра ту (19121918), из ну ре на и раз
ру ше на и, ви ше од све га, де мо граф ски те шко оште ће на Ср

кон тро вер зе о узро ци ма Пр вог свет ског ра та, гла ва „Про ме не пре ма 
срп ској од го вор но сти за Пр ви свет ски рат де ве де стих го ди на“, стр. 
165183, Ме ди ја цен тар „Од бра на“, Бе о град, 2014.

49  О то ме: Га ћи но вић Ра до слав, Мла да Бо сна, гла ва „Мла да Бо сна – ра сад ник 
ре во лу ци о на ра, књи жев ни ка и фи ло зо фа“, стр. 270281, Ме ди ја цен тар Од
бра на, Бе о град, 2014. Та ко ђе, књи га о мла до бо сан ском иде о ло гу Бог да ну Же
ра ји ћу:: Га ћи но вић Влад мир, Смрт јед ног хе ро ја, Рад нич ка штам па, Бе о град, 
2014.

50  Ве о ма оп се жну и бо га ту гра ђу о жи во ту и де лу Мла до ба са на ца, а по себ
но Га ври ла Прин ци па, дао је исто ри чар М. Ко вић. Ви де ти: Ко вић Ми лош, 
Га ври ло Прин цип – до ку мен ти се ћа ња, на ро чи то гла ва „Ко је био Га ври ло 
Прин цип?“, стр. 739, Про ме теј, РТС, Но ви Сад – Бе о град, 2014.
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би ја се без сво је кри ви це об ре ла у јед ном мно го же шћем и 
ужа сни јем ра ту. Ср би ја се бо ри ла у са мо од бра ни за соп стве
но са мо о др жа ње али и за дру ге још нео сло бо ђе не Ју жне Сло
ве не.51 По ка за ло се да је то на ци о нал но пре на пре за ње у епо
хал ном сми слу би ло кон тро верз но и не про дук тив но. Ср би ја 
је се бе, по све му су де ћи не смо тре но и без о стат но, не во де ћи 
до вољ но ра чу на о на ци о нал ном др жав но прав ном кон ти ну
и те ту, не се бич но уло жи ла у за јед нич ку ју жно сло вен ску др
жа ву.52

У Ве ли ком ра ту по себ но је стра да ло му шко вој но спо соб
но ста нов ни штво Ср би је. Пре ма ту ма че њу до ступ них по да
та ка исто ри чар Ан дреј Ми тро вић је утвр дио да је срп ска вој
ска од по чет ка ра та уле то 1914. до вре ме на по вла че ња пре ко 
Ал ба ни је и 1916. го ди не, има ла бли зу 400.000 из ба че них из 
стро ја, али да је ипак ус пе ла да се кон со ли ду је и да на ал бан
ским и егеј ским оба ла ма оку пи 170.000 љу ди, од ко ји је би ло 
150.000 би ло вој ни ка и офи ци ра. Број срп ских вој ни ка се на 
Со лун ском фрон ту уве ћао при ли вом до бро во ља ца из пре ко
мор ских зе ма ља и Ру си је.53

Ср би ја то ком Ве ли ког ра та и оку па ци је ни је пре тр пе ла са
мо оне нај те же де мо граф ске гу бит ке не го је пре тр пе ла и ве
ли ку де мо по ли тич ку ште ту ко ја јој је ума њи ла спо соб ност 
по ли тич ког упра вља ња у но во на ста лој мно го ве ћој и ком
пли ко ва ни јој др жав ној за јед ни ци  Кра ље ви ни СХС. Ушав
ши у пр ву Ју го сла ви ју Ср би ја се, што сво јом што ту ђом во
љом, нео пре зно де су бјек ти ви зо ва ла и из ло жи ла по губ ном 
деј ству не су зби је них ју жно сло вен ских се па ра ти за ма, али и 
све ја чих европ ских те ри то ри јал них ре ви зи о ни за ма и др жав
них ре ван ши за ма.

Без об зи ра на осе тан ути цај ок то бар ских до га ђа ја у Ру си ји 
на сред ње е вроп ске и бал кан ске зе мље, у то ку Ве ли ког ра та 
51  О то ме: Ђу рић Жи во јин, Кон тро вер зе ју го сло вен ства. Из бор тек сто ва ју

го сло вен ских пи са ца, „Увод не на по ме не“, стр. 511, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2002.

52 Ви де ти: Ра до је вић Ми ра, Ди мић Љу бо драг, Ср би ја у Ве ли ком ра ту 1914
1918., гла ва „Др жа во но прав ни кон ти ну и тет Ср би је“, стр. 200229, Срп ска 
књи жев на за дру га – Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, Бе о град, 2014.

53 Пре ма: Ми тро вић Ан дреј, Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту, гла ва „Об но ва 
сна га“, стр. 231, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2004.
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и по сле ње га на срп ском про сто ру ни је се до го дио по ли тич
ки пре врат и со ци јал на ре во лу ци ја већ ево лу тив но фи нал не 
сло же не ју жно сло вен ске али не и уни тар не срп ске др жав не 
из град ње. По рив осло ба ђа ња ет нич ких срод ни ка и „јед но
пле ме ни ка“, ма кар они би ли и на по ра же ној стра ни, над ја чао 
је мо рал ни прин цип ја сног од ре ђе ња исто риј ског до бит ни ка 
и гу бит ни ка. У но вој др жа ви, у пр вој тро пле ме ној Ју го сла ви
ји по ра же ни гу бит ни ци су би ли на до бит ку а Ср би, као из ну
ре ни и те шко оште ће ни по бед ни ци у Ве ли ком ра ту, при мо
ра ни на број не по ли тич ке од у стан ке и уступ ке ра ди одр жа ња 
но во ство ре не др жав не за јед ни це по сва ку це ну.54

Је дан од нај у пор ни је ва ри ра них ан ти срп ских мо ти ва, не 
са мо у кру го ви ма аустро у гар ских по ли ти ча ра, ди пло ма та и 
вој ни ка не го и ши ре, од но сио се на те шке оп ту жбе Ср би је и 
Ср ба за ре ме ти лач ку ве ли ко др жав ну ме га ло ма ни ју. При ви
ђе ње на вод ног срп ског ире ден ти зма и те ри то ри јал них аспи
ра ци ја ука зи ва ло се уз об ли ку фа мо зне Ве ли ке Ср би је. Вре ме 
про шлог ве ка ће по ка за ти да ће оп ту жбе Ср ба за ве ли ко др
жав ни про грам и на сто ја ње на оства ре њу тзв. Ве ли ке Ср би је 
да пре тра је свет ске ра то ве и Хлад ни рат, об но вив ши се у раз
до бљу сло ма ко му ни зма и ре це си о не раз град ње дру ге Ју го
сла ви је и пост ју го сло вен ске Ср би је(199119951999). Ода тле 
је ко ри сно има ти у ви ду ду гу иде о ло шку исто ри ју зло у по тре
бе пој ма „Ве ли ка Ср би ја“ у ге о по ли тич ком ме ше та ре њу ве
ли ких си ла на бал кан ском, ју жно сло вен ском и срп ском про
сто ру.55

Ре ал ност по чет ка дру ге де це ни је два де се тог ве ка по ка за ла 
је да је уме сто уве ћа не, упот пу ње не или укруп ње не Ср би је, 

54 Пре ма на во ди ма исто ри ча ра Бла го ја Па вло ви ћа у чи та вом то ку Пр вог свет
ског ра та у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни је мо би ли са но је пре ко 500.000 
ју жно сло вен ских вој ни ка, Хр ва та, бо сан ских му сли ма на и Ср ба. У бор ба ма 
про тив Ср ба по упор но сти и из вр ше ним зло чи ни ма над не ду жним ци ви ли
ним ста нов ни штвом на ро чи то су се ис ти ца ли За гре бач ки кор пус, 42. Враж
ја ди ви зи ја ко јом је ко ман до вао Стје пан Сар ко тић и у ко јој се бо рио Јо сип 
Броз, и 79. лич ка пе ша диј ска пу ков ни ја. Ви де ти: Па вло вић Бла го је, Стра да
ње Ср ба, гла ва „Стра да ње Ср ба у Пр вом свет ском ра ту“, стр. 31, ДТА, Бе о
град, 2010.

55 О то ме, де таљ но и у це ло сти: По пов Че до мир, Ве ли ка Ср би ја – ствар ност и 
мит, по себ но гла ва „Ве ли ке Ср би је ни је би ло“, стр. 316335, Из да вач ка књи
жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 2007.
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ка ко год је мо жда мо гло и тре ба ло да бу де,56 у ко јој би те ри
то ри јал но и др жав но би ла об је ди ње на ве ћи на срп ског на ро да 
на Бал ка ну, ство ре на је Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на
ца.57 У но вој и мно го ве ћој др жа ви срп ски на род је, до ду ше, 
био об је ди њен у је дин стве ним гра ни ца ма али без из ра же ног 
др жав но прав ног су бјек ти ви те та.

У Кра ље ви ну Ју го сла ви ју не што ка сни је пре и ме но ва на 
др жав на за јед ни ца уни тар ног и мо нар хиј ског ти па оди ста је 
би ла скуп ет нич ки и је зич ки срод них али не у јед на че них и 
не до вољ но ко хе зив них ју жно сло вен ских кул тур них и ре ли
гиј ских гру па, ет но са и на ро да. Ет но на ци о нал не ком по нен
те по бед нич ке и по ра же не стра не ве ли ког рат ног су ко ба су 
не па жљи во сје ди ње не у „по ми ри тељ ској др жа ви“ за ко ју ће 
се на по слет ку по ка за ти да ни је оства ри ла иде ју по ми ре ња. 
У ис хо ду Ве ли ког ра та но вем бра/де цем бра 1918., да кле,  ни
је на ста ла Ве ли ка Ср би ја не го Ве ли ка Ју го сла ви ја.58 У то ме је 
би ла кључ на раз ли ка из ме ђу ма ле и из ну ре не Ср би је ко ја је 
пре кри ве на и за кло ње на Ју го сла ви јом, и ве ли ке Ру си је ко ја је 
ре во лу ци о нар но пре о бли ко ва на у са ста ву СССРа.

12. Срп ско-ру ске ве зе и уза јам ност

Као и ве ћи на мул ти на ци о нал них др жа ва у Евро пи и пр ва 
Ју го сла ви ја је упо ре ђи ва на са Аустро у гар ском мо нар хи јом и 
Са ве зом Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка. Без об зи ра 
на пре кид у ко му ни ка ци ја ма и јаз ко ји је сти ца јем окол но сти 
на стао из ме ђу Кра ље ви не Ју го сла ви је и СССРа, по треб но 
је при се ти ти се ка ко су и ко ли ко про шли и овај век, у ви ше 
емо тив но из ра же них исто риј ских на вра та ука за ли на бли ске 

56 О не ким иде ја ма те ри то ри ја ла ног упот пу ња ва ња срп ске др жа ве на ста рим 
срп ским ет но на ци о нал ним про сто ри ма пи ше исто ри чар М. Ста ни шић. Ви
де ти Ста ни шић Ми ха и ло, Про јек ти 'Ве ли ка Ср би ја', гла ва „Ге не за иде је о 
Ве ли кој Ср би ји“, стр. 1314, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 2000.

57 О то ме, та ко ђе: Стан ко вић Ђор ђе, Ср би ја 19141918. Рат ни ци ље ви, гла ва 
„Ју го сла ви ја или ‘Ве ли ка Ср би ја'“, стр. 149217, Про ме теј – РТС, Но ви Сад  
Бе о град, 2014.

58  Ви де ти: Стан ко вић Ђор ђе, Ср би ја и ства ра ње Ју го сла ви је, гла ва „Ства ра ње 
ју го сло вен ске др жа ве”, стр. 241253, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009.
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ве зе Ср би је и Ру си је, обе под ра зним др жав ним име ни ма и у 
раз ли чи тим др жав ним об ли ци ма.59

Ве ли ка и ма ла сло же на сло вен ска др жа ва на ста ле су 1918. 
го ди не, при кра ју и на кра ју раз до бља Ве ли ког ра та. Фак тич
ко рат но и де кла ра тив но пре о бли ко ва ње Кра ље ви не Ср би је у 
Кра ље ви ну СХС, и цар ске Ру си је у фе де рал ну ре пу бли ку под 
име ном Со вјет ски Са вез, ипак ни је има ло исти вре мен ски 
такт ни ти слич не ета пе.

Ру си ја се пре о бра зи ла у ко му ни стич ку зе мљу у вре ме ну 
Пр вог свет ског ра та, а Ср би ја уну тар фе де ра ци је тек у дру
гој Ју го сла ви ји у раз до бљу по окон ча њу Дру гог свет ског ра та. 
Док је Ру ско цар ство пре о бра же но у Со вјет ски са вез, Кра ље
ви на Ср би ја је у те ри то ри јал но и де мо граф ски укруп ње ној и 
мно го сло же ној др жа ви из гу би ла ра ни је сте че ну ге о по ли тич
ку пер со нал ност.60 

Нај зад, ни на ста нак пр ве Ју го сла ви је ни је био кон ти ну а
лан у од но су на не ку прет ход ну ју жно сло вен ску др жа ву. За 
раз ли ку до цар ске Ру си је та ква др жа ва ме ђу Ју жним Сло ве
ни ма ни ка да пре на ста на ка пр ве Ју го сла ви је ни је по сто ја ла. 
Тек не чу ве ним срп ским рат ним и осло бо ди лач ким на по ром 
на ста ла је је дин стве на др жа ва Ју жних Сло ве на ко ја ће, ка ко 
ће окол но сти скра ја два де се тог ве ка по ка за ти, би ти тек на не
што ви ше од се дам де це ни ја оро че на ге о по ли тич ка тво ре ви
на.

Но, и по ред то га, при ме ра срп ско/ру ске уза јам но сти и 
исто риј ских сим па ти ја има мно го. Пр ви при мер пру жа са ве
знич ка со ли дар ност Ру ског цар ства са Кра ље ви ном Ср би јом 
по сле од би ја ња не при хва тљи вог аустро у гар ског рат ног ул
ти ма ту ма, и ула зак у рат Ру си је у то ку ко га ће са исто риј ске 
по зор ни це не ста ти ру ска Мо нар хи ја и на ста ти Са вез Со вјет

59  Ви де ти, на при мер: По по вић Ни ко ла, Ср би ја и Цар ска Ру си ја, Слу жбе ни гла
сник, Бе о град, 2007. Та ко ђе: Да у то вић Са ва, Ју го сло вен ска ре во лу ци ја и СССР 
(19411945), На уч на књи га, Бе о град, 1988. и Ју го сла ви ја – СССР. Су су ре ти и 
раз го во ри на нај ви шем ни о ву ру ко во ди ла ца Ју го сла ви је и СССР 19461964., 
(До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Ју го сла ви је), том пр ви, Ар хив Ју го сла ви је, 
Бе о град, 2014.

60  О то ме: Ра до је вић Ми ра, Ди мић Љу бо драг, Ср би ја у Ве ли ком ра ту 1914
1918., гла ва „Ју го сло вен ски ком про мис срп ске др жа ве“, стр. 250257, Срп ска 
књи жев на за дру га – Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, Бе о град, 2014.
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ских Ре пу бли ка. То ме се мо же при дру жи ти и ул ти ма тум ру
ског Ца ра Ни ко ла ја дру гог Ро ма но ва упу ће ног са ве зни ци ма 
да нај зад бро до ви ма по мог ну срп ским тру па ма на ал бан ској 
оба ли и Кр фу, и от пре ме их осве же не и осна же не на Со лун
ски фронт.

Дру ги, та ко ђе упе ча тљи ви при мер, пру жа ма сов ни ре волт 
гра ђа на и раз вр га ва ње не том пот пи са ног при сту па ња трој
ном пак ту, 27. мар та 1941. у Бе о гра ду и Ср би ји. Улич не де
мон стра ци је и вој ни пуч у Бе о гра ду из не на ди ли су не мач ки 
по ли тич ки вој ни врх, пре свих Хи тле ра, и иза зва ли пре вре
ме ни на пад си ла Осо ви не пред во ђе них Не мач ком на Кра ље
ви ну Ју го сла ви ју. Ти ме је до шло до коб ног ка шње ња у ре а ли
за ци ји пла на „Бар ба ро са“ ко јим је пред ви ђен на пад, осва ја ње 
и оку пи ра ње СССРа.61

Из ло же ном је по треб но до да ти и пр ви уста нак у по ко ре ној 
Евро пи диг нут од срп ског и дру гих ју жно сло вен ских на ро да 
про тив не мач ког, ита ли јан ског, ма ђар ског и бу гар ског оку па
то ра. Уста нак 4. ју ла 1941. по диг нут је као со ли дар ни ин тер
на ци о на ли стич ки од зив ју го сло вен ских ко му ни ста на јун ски 
по зив на от пор за во је ва чи ма, ко ји је по слат из со вјет ског др
жав ног и пар тиј ског вр ха, што је, ма кар и сим бо лич ки, ре лак
си ра ло на пад ну ти СССР.62

И ско ра шња исто ри ја пру жа при ме ре нео т кло ње ног и не
пре ки ну тог ме ђу у ти ца ја срп ско/ру ских ве за. Реч је, на рав но, 
о раз до бљу тран зи ци о ног ру ше ња и раз град ње ко му ни зма 
у Евро пи и до са да још увек не до вољ но об ја шње ном од но су 
Ми ло ше ви ће вог раз до бља Ср би је у тре ћој Ју го сла ви ји (1987
19912000), са пред пу ти нов ским вре ме ном вла да ви не Ми ха
и ла Гор ба чо ва и Бо ри са Јељ ци на (19852000). Пре ма не ким од 
по сто је ћих ин тер пре та ци ја и у овом слу ча ју по ступ ци срп ске 
стра не и њен по ли тич ки су коб са За па дом, ко ји је кул ми ни

61  Ви де ти. Стру гар Вла до, Ју го сла ви ја 19411945, „Увод, стр. 1213, Пар ти зан
ска књи га, Љу бља на – Бе о град, 1978.

62  О то ме: Пе тра но вић Бран ко, Да у то вић Са ва, Ју го сло вен ска ре во лу ци ја и 
СССР (19411945), гла ва „22. јун  1941 – ду го оче ки ва ни тре ну так“, стр. 5961, 
На уч на књи га, Бе о град, 1988. Та ко ђе: Ни ко лић Ко ста, „Рат ни ци ље ви Ко му
ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је у Дру гом свет ском ра ту“, стр. 477499, збор ник 
Ср би и рат у Ју го сла ви ји 1941., Ин сти тут за но ви ју исто ри ју – Му зеј жр та ва 
ге но ци да – Ин сти тут за сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка, Бе о град, 2014.
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рао не ле гал ном вој ном агре си јом НА ТО на СРЈ 1999. го ди не, 
од ло жи ли су, убла жи ли и осу је ти ли не ке од слич них де струк
тив них про це са пре ма Ру си ји и у Ру си ји.63

Уме сто за кључ ка: са вре ме не по у ке Ве ли ког ра та

На по слет ку, и да нас ка да се не кри тич ки при хва та ју или 
кри тич ки про пи ту ју са да шњи и бу ду ћи до ме ти и сми сао 
евро а тлант ских и евро а зиј ских ин те гра ци ја у Евро пи и на 
Бал ка ну, као и ре ал ни по ло жај Ср би је у „окру же њу“ и у ре ги
о ну,64 не мо гу ће је пре ви де ти зна чај по у ка из ву че них из вре ме
на по чет ка, то ка и за вр шни це Пр вог свет ског ра та.

У ис хо ду Ве ли ког ра та Ср би ја је на не из ве сно вре ме се би 
и дру ги ма ство ри ла Ју го сла ви ју а за мет ну ла се бе и соп стве ну 
др жав ну тра ди ци ју, док је Ру си ја из гу би ла се бе, до бив ши та
ко ђе на од ре ђе но вре ме СССР. Са да, ка да ви ше не ма ни СФРЈ 
ни СССРа  ка да су се те две не ка да шње сло вен ске со ци ја ли
стич ке фе де ра ци је пре се ли ле у исто риј ска се ћа ња, а по сто је 
об но вље на Ср би ја и Ру си ја у ре ста у ри са ном ка пи та ли стич
ком и де мо крат ском об ли ку, ту ма че ње вре ме на ју го сло вен
ског и со вјет ског не стан ка не из бе жно упу ћу је на европ ско 
вре ме и исто риј ске раз ло ге њи хо вог на стан ка.

Мо же се, та ко ђе, прет по ста ви ти, да тзв. ис точ на по ли
ти ка Евро пе са За па да по сле то ли ко еп ски по уч них при ме
ра над ме но сти и ме га ло ма ни је за пад не стра не  по чев ши од 
На по ле о но вих ра то ва (18051815), пре ко Крим ског ра та 1856, 
за тим са ве знич ке ин тер вен ци је у ко рист ан ти бољ ше вич ке 
кон тра ре во лу ци је Бе лих (19181922), све до Хи тле ро вог на
па да на СССР (1941) – ипак не ће по но ви ти исту ко ли ко глу пу 
то ли ко тра гич ну гре шку, и ла ко мо по сег ну ти за ру ским, тј. 

63  Ви де ти: Нтун ја да кис Ја нис, „Вој ностра те шки зна чај но вих ци ље ва и ка рак
тер НА ТОа. Вој на агре си ја НА ТО на Ср би ју као увод у на пад на Ру си ју“, стр. 
123133. на истом ме сту: Гу ско ва Је ле на, „За што је му че на Ју го сла ви ја?“ стр. 
215225, збор ник Агре си ја НА ТО  су мрак За па да, Ми ле ни јум гру па  Бе о
град ски фо рум, Бе о град, 2010.

64  О то ме: Про ро ко вић Ду шан „Авро а зиј ство, атлан ти зам и те о ри ја 'су ко ба 
ци ви ли за ци ја' на Бал ка ну“, збор ник Ср би ја и евро а зиј ски ге о по ли тич ки про
стор, при ре ди ли Ми ло мир Сте пић и Жи во јин Ђу рић, Ин сти тут за по ли тич
ке сту ди је, Бе о град, 2013.
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евро а зиј ским при род ним бо гат стви ма. Та ква гре шка и по но
во до ве ла до ге о по ли тич ке и де мо по ли тич ке ка та стро фе ко ја 
би, са свим из ве сно, би ла тра гич ни ја од свих прет ход них.

По у ке про те клог ве ка упу ћу ју на ста но ви ште да ре ви зи о
ни стич ке и ре ван ши стич ке ам би ци је нај ја чих европ ских си ла 
ни су до ки ну те окон ча њем Ве ли ког ра та при мир јем и ми ром 
но вем бра 1918., шта ви ше, да су апе ти ти ши ре ња по ја ча ни до 
не из др жљи во сти ко ја је еска ли ра ла у још стра шни јем Дру
гом свет ском ра ту ко ји је до вео до кра ха окрут ног на ци фа
ши стич ког то та ли та ри зма и осу де рат них зло чи на ге но ци да, 
по себ но над Сло ве ни ма, Ру си ма, По ља ци ма, Ср би ма и Је вре
ји ма. Исто ри ја ге но ци да над Ср би ма је би тан део по ли тич ке 
исто ри је ов да шњег де ла европ ског све та.65

Ме ђу на род ни по ре дак ко ји је у то ку и по за вр шет ку Дру
гог свет ског ра та на ста јао и пре о бра жа вао се (19431945
19892014), про из вео је но ве су прот но сти, оли че не у ви ше
де це ниј ском Хлад ном ра ту из ме ђу ка пи та ли стич ког За па да и 
ко му ни стич ког Ис то ка.66 И тај фун да мен тал ни су коб из ме ђу 
иде о ло шки и по ли тич ки ра зно род ног „пр вог“ и „дру гог све
та“, без ди рект ног ме ђу соб ног ра та али уз мно ге по сред не су
ко бе, по сле де тан та је нај зад окон чан али ти ме ге о по ли тич
ко над ме та ње раз ли чи тих де ло ва Евро пе и све та ни је за у век 
от кло ње но. По сле рат не и по стим пе ри јал не ин те гра ци је на 
европ ском За па ду ин сти ту ци о нал но се об ли ку ју у Европ ској 
уни ји, док се на европ ском Ис то ку, у овом ча су, кон сти ту тив
ним ини ци ја ти ва ма Ру ске Фе де ра ци је по ма ља ре спек тив на 
евро а зиј ска ге о по ли тич ка агло ме ра ци ја.67

65  О то ме: Авра мов Сми ља, Ге но цид у Ју го сла ви ји у све тло сти ме ђу на род ног 
пра ва, део „Ме ђу на род ни и уну тра шњи кон текст ге но ци да у Ју го сла ви ји“, 
по себ но гла ва „Ге но цид и ду ги зло чи ни на оку пи ра ни ми анек ти ра ним под
руч ји ма“, стр. 191252, По ли ти ка, Бе о град, 1992.

66  Ви де ти: Ге дис Л. Џон, Хлад ни рат. Ми да нас зна мо, гла ва „По де ла 
све та“, стр. 1348, и „Хлад но ра тов ска им пе ри ја: Евро па“, стр. 4886,  
Клио, Бе о град, 2003.

67  О то ме: Сте пић Ми ло мир, Ге о по ли ти ка нео е вро а зиј ства. По зи ци ја срп ских 
зе ма ља, гла ва „Нео е вро а зиј ством до мул ти по лар ног по рет ка“, стр. 99143, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013. Та ко ђе: Про ро ко вић Ду шан 
„Авро а зиј ство, атлан ти зам и те о ри ја 'су ко ба ци ви ли за ци ја' на Бал ка ну“, стр. 
387407, збор ник Ср би ја и евро а зиј ски ге о по ли тич ки про стор, при ре ди ли 
Ми ло мир Сте пић и Жи во јин Ђу рић, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о
град, 2013.
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Из те сне али че сто са знај но не чит ке по ве за но сти по чет ка 
и за вр шет ка жи во та нај круп ни јих по ли тич ких тво ре ви на у 
об ли ку сло же них мул ти на ци о нал них и мул ти кон фе си о нал
них др жа ва, над др жа ва и са ве за др жа ва, из ви ре по тре ба про
пи ти ва ња де струк тив них и кон струк тив них, те ево лу тив них 
и ре во лу ци о нар них окол но сти оног европ ског и свет ског по
рет ка ко ји је на стао у за вр шни ци и по окон ча њу Пр вог свет
ског ра та у Вер са ју Ода тле и про ми шља ње кон се квен ци Ве
ли ког ра та 19141918. на ус по ста вља ње та да шњег и са да шњег 
европ ског по рет ка још увек ни је из гу би ло на ак ту ел но сти.
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Жи во й ин Джу рич 
 

СЕРБИЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРИТЯЗАНИЯ ВЕЛИКИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ В 

НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
 

Ре зю ме

Рас сма три вая при чи ны, по вод, те че ние и ито ги Пер
вой ми ро вой во й ны, ну жно не то ль ко на по ми на ние при 
от ме ча нии сто ле тия её на ча ла, а и ана лиз не ко то рых 
бо лее глу бо ких при чин, явля ю щ их ся ак ту а ль ны ми и 
се год ня. К этим глу бо ким при чи нам от но сят ся и ди
лем мы во круг не из вест ной су дь бы на ци о на ль ных го су
дарств в со вре мен ной За пад ной Евро пе и пер спек тив 
Евро пе й ско го со ю за в ка че стве по стим пе ри а ль ной, 
тран сго су дар ствен ной и тран сна ци о на ль ной ин те
гра ции в све те пло хо го им пе ри а ль но го опы та про шло
го ве ка. В этом ве ке в Евро пе бы ли две ми ро вые во й
ны, изза ко то рых мир ока зал ся на гра ни вы жи ва ния. 
В ста тье упо ми на ют ся мно го чи слен ные кон флик ты, 
вос ста ния и во й ны, про и зо шед шие в Евро пе и на Бал
ка нах с 1878 по 1914 год, ко то рые на са мом де ле пред
ста вля ли со бой вве де ние в Пер вую ми ро вую во й ну. 
От де ль ное вни ма ние уде ля ет ся евро пе й ской об ста
нов ке, в ко то рой де й ство вал кон церн ве ли ких дер жав, 
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а так же ме сту и ро ли Ко ро лев ству Сер бия в бал кан
ских от но ше ни ях и Евро пе. В пер вом пла не ана ли за на
ход сят ся сло жные и вра же ские сер боав стро вен гер ские 
от но ше ния с од ной сто ро ны и дру же ские со ю зни че ские 
от но ше ния Сер бии и Рос сии с дру гой сто ро ны. Ав тор 
так же при во дит са мые ва жные при чи ны унич то же
ния Рус ской и Ав строВен гер ской им пе рий и ге не зи са 
пер во го юго сла вян ско го го су дар ства под на зва ни ем Ко
ро лев ство сер бов, хор ва тов и сло вин цев, ко то рое бы ло 
про во згла ше но 1 де ка бря 1918 го да. В за клю че нии да
ёт ся за щ и щ а ю щ ее, спра ве дли вое и осво бо ди те ль ное 
из ме ре ния  Пер вой ми ро вой во й ны, в ко то рой сер бы с 
бо ль ши ми жер тва ми за щ и ти ли свою сво бо ду, осво бо
ди ли и дру гих южных сла вян и со зда ли пер вое юго сла
вян ское го су дар ство. Ис то рия по том по ка жет, что 
юго сла вян ское го су дар ство не про су щ е ству ет бо ль ше 
70 лет и что окон ча те ль но из че знет с по ли ти че ской 
кар ты Евро пы на ру бе же XXXXI ве ков в эпо ху по ра же
ния ком му ни зма и рас па да сла вян ских фе де ра ций.
Клю че вые сло ва: Сер бия, Бал ка ны, ве ли кие дер жа вы, 
Са ра ев ское по ку ше ние, Пер вая ми ро вая во й на, южые 
сла вя не, Ко ро лев ство сер бов, хор ва тов, сло вин цев

Zivojin Djuric 
 

SERBIA AND SOCIO-POLITICAL ASPIRATIONS OF 
GREAT POWERS OF EUROPE AT THE BEGINNING OF 

21ST CENTURY 
 

Resume

 When analyzing causes, motives, progressions and outcomes 
of the First World War it is necessary not only to appropri
ately remind people to mark the centenary of the beginning 
of the Great War in July of 1914, but also to take into con
sideration some farreaching causes for the emergence of the 
Great War whose interpretation has remained in circulation 
even nowadays. Among deeper causes of this war there are 
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increasingly powerful dilemmas related to uncertain destiny 
of national states in contemporary Europe of the West, but 
also to the perspectives of the European Union as postimpe
rial, transstate and transnational integration in the light of 
negative imperial experience of last century. Namely, in the 
last century two world wars took place in Europe and they 
brought humankind to the edge of survival.
In this paper there are mentioned also numerous conflicts, 
uprisings and wars which marked the period from 1878 to 
1914 in Europe and Balkan and which, in fact, were a long 
escalating prelude to the Great War. In the paper special at
tention is dedicated to an interpretation of European ambient 
of that time in which there was active a group of great pow
ers and also to the place and role of the Kingdom of Serbia in 
Balkanian and European relations. In the foreground of the 
interpretation there are presented complicated and hostile 
Serb / AustroHungarian relations on one hand and friendly 
allied relations of Serbia and Russia on the other hand. The 
author also presented most important causes for the collapse 
of the AustroHungarian Empire and the Russian Empire, as 
well as the genesis of first Yugoslav state, entitled the King
dom of Serbs, Croats and Slovenians, whose establishment 
was declared on first day of December in 1918.
In conclusion of the paper there is underlined a defensive, 
righteous and liberating dimension of the Great War for the 
Serbs who defended their freedom with irreplaceable victims 
and liberated other South Slavs from the imperial knot and 
created the first Yugoslav state. Later history has shown that 
the Yugoslav state was not able to survive and that it defi
nitely disappeared from political map of Europe at the turn 
of the centuries during the phase of demolition of commu
nism and decomposition of Slavic federations. 
Key Words: Serbia, Balkan, great powers, Sarajevo Assa
sination, First World War, South Slavs, Kingdom of Serbs, 
Croats and Slovenians  
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ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ ЦИ ЉЕ ВИ ВЕ ЛИ КИХ СИ ЛА  
НА БАЛ КА НУ УОЧИ ПР ВОГ СВЕТ СКОГ РА ТА  

И СРП СКО ПИ ТА ЊЕ

Са же так

И по ред то га што је Ср би ја уче ство ва ла у Пр вом 
свет ском ра ту на стра ни си ла по бед ни ца, срп ско пи
та ње ни је ре ше но на за до во ља ва ју ћи на чин по срп ске 
ин те ре се. У при лог овој те зи иду и сва де ша ва ња ко ја су 
усле ди ла то ком ХХ ве ка. Раз ло ге за ово тре ба тра жи
ти у кон ти ну ал но не по вољ ном по ста вља њу чак пет 
ве ли ких си ла пре ма срп ском пи та њу, чи ји се ду го роч
ни ге о по ли тич ки ци ље ви не по кла па ју са ин те ре си ма 
срп ског на ро да да жи ви у јед ној др жа ви, ко ја би игра ла 
ва жну уло гу на про сто ру ко ји је об у хва тао те ри то ри
је на ко ји ма се ре ша ва ло та ко зва но Ис точ но пи та ње.
Кључ не ре чи: ге о по ли ти ка, ве ли ке си ле, Пр ви свет ски 
рат, срп ско пи та ње, Ис точ но пи та ње.

Увод

Чи ни ло се да је по чет ком ХХ ве ка свет из гле дао као ни
ка да пре то га. Еко ном ска раз ме на из ме ђу во де ћих др жа ва је 
би ла из го ди не у го ди ну све ве ћа; раз вој но вих тех но ло ги ја 
је олак ша вао екс пло а та ци ју при род них ре сур са и ути цао на 
кон ти ну ал но по ве ћа ва ње оби ма про из вод ње; тро шко ви и 
вре ме тран спор та су сма њи ва ни; услед до стиг ну ћа у ме ди
ци ни, смрт ност де це је опа да ла, а  због по бољ ша ва ња усло ва 
жи во та, про сеч ни жи вот ни век се про ду жа вао; обра зо ва ње 
је би ло до ступ но ве ћи ни, а за хва љу ју ћи јав ном ин фор ми са

УДК 327::911.3(497)+323.1(=163.41)“1914“
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њу и сти ца њу пра ва гла са на из бо ри ма, ши ро ке на род не ма се 
игра ју све зна чај ни ју уло гу. 

Од 1870. го ди не ка да до ла зи до „ин тер на ци о на ли за ци је 
еко но ми је“ Лон дон је не сум њи во фи нан сиј ски и при вред ни 
цен тар це лог све та. Ве ли ка Бри та ни ја је глав ни уво зник и 
из во зник, а од 1910. го ди не има ре корд но ни ске сто пе не за
по сле но сти, не за бе ле же не би ло ка да пре то га1. Ује ди ње ње из 
1871. го ди не као да да је но ви им пулс не мач кој при вре ди, ко ја 
круп ним ко ра ци ма гра би на пред у на ред ним де це ни ја ма. Не
мач ки раз вој ни про је кат се ре а ли зу је кроз та ко зва на че ти ри 
та ла саже ле знич ки (187786), тех но ло шкобо јар ски  (1887
96), хе миј ски (18971902) и та лас елек три фи ка ци је (190318)
и већ од по чет ка ХХ ве ка ова зе мља је дру га еко ном ска си ла 
у Евро пи.2

Ди ја грам бр. 1: Ре ла тив ни ни вои ин ду стри ја ли за ци је во де ћих зе
ма ља 17501900. го ди не3

1 Boyer, George, Hatton, Timothy, „New Estimates of British Unemployment, 1870
1913“, Journal of Economic History, 62 (3), стр. 643675. 

2 Streb, Jochen, Baten, Jörg,  Yin, Shuxi, „Technological and geographical knowledge 
spillover in the German empire 1877–1918“, The Economic History Review, 59 (2), 
стр. 347373.

3 Према: Bairoch, Paul, „International Industrialization Levels from 1750 to 1980”, 
Journal of European Economic History, 11, XI, стр. 269333.
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 Знача јно  више  н ег о  у  Великој  Бри танији улаже  се  у науч но 
истражива чки р ад (посе бн о у  област и  физике и  хемије ), а з ах
ваљујући  си стему о рганизовања у ко нце рне ( не м. Ko nzerne) , 
 кап ит ал  се мн ого б рже и ефи ка сније усмера ва и  об рћ е.4 
Посл е пор аз а од Н ема чке у р ат у  18 7071. и  губитка инд уст
ријски  нај раз ви јенијег д ела з емље, Франц уск а  се до п рве д ец
ени је ХХ  ве ка та кође еконо мс ки  консол ид ује .  И поред  св их 
унутр ашњих н ес та бил ности и  а фера које су  је  по треса ле, Тр
ећ а  република поста је   један од најв аж нијих  инвеститора  у 
 и сточној Европи и мед итеранск ом басе ну.5 Бро ј  становни ка 
 Ру ске царев ин е  се са 129  мил иона у 18 97 . години попео на  
 17 8 милиона  до   19 14 . „Уочи првог с ве тског  рата, у Руси
ји  је пост ојало  25 5  жел ез ар а,  568 фабр и ка  за прер аду у гљ а,  
1 70 пред узећ а за ек спл оатацију, и  5 4 за  пр ер аду нафте, 1.8 00  
 велик их  и  мањих ме талопр ер ађива чких пр ед узе ћа. Уку пн и 
кап ац итети ел е кт ри чних  цен трала  1913. год ине из носили с у 
1.098  м или он а кило вата. По н ив оу  индуст ри јс ке  п роизв одње 
у цел ини  Руси ја је заузимал а ч етврто  м есто у  Е вр опи, пет о 
 у свету, пр епушта ју ћи  вођств о  у најважнијим п оказа тељ им а 
 само они м з емљама ка кве  су САД,  Не ма чка, Вел ик а Британ
ија,  Франц ус ка. По оби м у п роизводњ е,  Русија се 1 913. с ко ро 
 изјед нач ила са Ен гл еском, значајно је превази шла Фр анц ус
ку, двоструко претекла Аустроугарску и достигла 80% обима 
производње Немачке.“6 

4 Broadberry, Stephen, O’Rourke, Kevin, The Cambridge Economic History of Mod
ern Europe:Volume 2, 1870 to the Present. Cambridge University Press, Cambridge, 
2010, стр. 584.

5 Fortescue, William, The Third Republic in France, 1870–1940: Conflicts and Conti
nuities. Routledge, London, стр. 24106.

6 Решетњиков, Леонид, Вратити се Русији. ЕвроЂунти: Наша Србија, 
Београд, 2014, стр. 81.
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Дијаграм бр. 2: БДП ППП по глави становника САД 18701915. 
год.7

 

За САД нео гра ни чен при ступ из во ри шти ма наф те (пе ри
од 18901915) пред ста вља раз вој ни ре сурс, ко ји ве што ко ри
сте. Из да шне бу шо ти не у Тек са су, Окла хо ми, Но вом Мек си ку 
и Ка ли фор ни ји су пред ста вља ле си ро вин ску ба зу за хва љу ју
ћи ко јој је до шло до бр зог  раз во ја ауто мо бил ске ин ду стри
је, пут не ин фра струк ту ре и у крај њој ли ни ји по спе ши ло тр
го ви ну и раз вој сек то ра услу га ши ром зе мље. То је ути ца ло 
на ди на ми чан еко ном ски раст, сма њи ва ње не за по сле но сти и 
уокви ра ва ње при че о „аме рич ком сну“. Био је то је дан од ва
жних раз лог због че га су већ до 1920. го ди не САД по ста ле 
нај ве ћа свет ска еко но ми ја8. Од 1870.  до 1914. бру то дру штве
ни про из вод на гло бал ном ни воу се удво стру чио, а ре ла тив
на вред ност ин ве сти ци ја у го ди на ма уочи Пр вог свет ског ра
та упо ре ди ва је са мо са пр вом де це ни јом XXI ве ка.

7 Према: Gordon, Robert [Ed.], The American Business Cycle. Continuity and 
Change. National Bureau of Economic Research, Studies in Business Cycles, Vol. 
25, The Chicago University Press, Chicago, 1986, стр. 781.

8 О овоме више у: Kirkland, Edward, A History of American Economic Life. Apple
ton, New York, 1951.
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Ве ли ке си ле пред Пр ви свет ски рат  
и њи хо ви ин те ре си на Бал ка ну

Че сто се по ста вља пи та ње: ко ме је тре бао Ве ли ки рат? 
Ка ко је већ пред ста вље но, то је пе ри од ве ли ког еко ном ског 
и тех но ло шког уз ле та, на прет ка це ло куп ног чо ве чан ства. 
Исто вре ме но, на гла ша ва се и то да су сви же ле ли да га из
бег ну. По је ди ни исто риј ски по да ци иду у при лог овој те зи. 
Ме ђу тим, по сма тра ју ћи (су ко бље не) ге о по ли тич ке ин те ре се 
та да шњих ве ли ких си ла, на ме ће се и став да је су коб био не
из бе жан. Еко ном ски раст је усло вио и по че так ве ли ке тр ке 
за си ро вом наф том, а на гли по раст по пу ла ци је у по је ди ним 
зе мља ма и те жњу за кон тро лом до вољ них об ра ди вих по вр
ши на. Ве ли ка Бри та ни ја ни је мо гла очу ва ти свој до ми нан тан 
по ло жај без учвр шћи ва ња по зи ци је на Бли ском ис то ку и у 
Сред њој Ази ји. Не мач ка је тра жи ла но ви про стор соп стве не 
ге о по ли тич ке кон тро ле, пре ко ко јег би јој ду го роч но би ло га
ран то ва но ме сто свет ске си ле. Тре ћа ре пу бли ка је би ла фо ку
си ра на на ства ра ње кон тра те же Не мач кој, пла ше ћи се да, као 
и у слу ча ју Ал за са и Ло ре на, она мо же оства ри ти успе хе на у
штрб Фран цу ске. Ру си ја је че ка ла ко на чан рас пад Ото ман ске 
ца ре ви не, при пре ма ју ћи се за ја ча ње свог ју го и сточ ног ге о по
ли тич ког век то ра чи ме би има ла си гу ран са о бра ћај ни ко ри
дор ка то плим мо ри ма. Све та да шње си ле су се на ла зи ле у пе
ри о ду из у зет ног еко ном ског ра ста и ди на мич ног дру штве ног 
раз во ја, али им се на ме та ло да сво ју по зи ци ју мо ра ју оси гу
ра ти или оја ча ти уко ли ко же ле да се та кви трен до ви на ста ве. 

Због то га је Ве ли ка Бри та ни ја на сва ки на чин бра ни ла зо ну 
соп стве не ге о по ли тич ке кон тро леБос фор, Дар да не ле и Су
ец ки ка нал. Све до кра ја XIX ве ка глав на прет ња по бри тан
ске ин те ре се у ис точ ном Ме ди те ра ну би ла су ру ске те жње за 
учвр шћи ва њем ути ца ја у Сред њој Ази ји и осва ја њем Ца ри
гра да, али од по чет ка ХХ ве ка зва нич ни Лон дон мно го ве ћу 
па жњу обра ћа на Не мач ку. Не мач ки Welt po li tik по ста је „по
сред на прет ња хе ге мо ни ји Ве ли ке Бри та ни је, ко ја је на сме ни 
ве ко ва још увек би ла над моћ на им пе ри ја ли стич ка си ла. Све 
ве ће ам би ци је Не мач ке по ста ле су та ко опа сне да је Лон дон 
на кра ју скло пио уго во ре са Фран цу ском и Ру си јом, сво јим 
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тра ди ци о нал ним им пе ри ја ли стич ким не при ја те љи ма, упр
кос чи ње ни ци да је Бри та ни ја још во ди ла озбиљ не спо ро ве са 
обе ма (по го то во Ру си јом) у ра зним де ло ви ма све та“.9 До бри 
од но си са Ру си јом у го ди на ма пред по че так Пр вог свет ског 
ра та зна чи ли су за та да шњег бри тан ског ми ни стра спољ них 
по сло ва Едвар да Гре ја (Ed ward Grey) „да се мо ра на пу шта ти 
ста ра по ли ти ка за тва ра ња Бос фо ра за Ру си ју и свр ста ва ња 
про тив ње на сва кој кон фе рен ци ји ве ли ких си ла“.10 Не мач
ка је ду го вре ме на пред ста вља ла по жељ ног са ве зни ка Ве ли ке 
Бри та ни је у по ти ски ва њу Ру си је из сред њо и сточ не Евро пе. 
Је дан од уте ме љи ва ча ан гло сак сон ске ге о по ли тич ке шко ле 
Хел форд Ма кин дер (Hal ford Mac kin der, 1861–1947) је ова кав 
при ступ на зи вао „прин ци пом тев тон ске со ли дар но сти“. Ина
че, пи та ње на сту па пре ма Ру си ји (што ће пре све га укљу чи ва
ти раз ра ду пла но ва о мо гућ но сти ма ге о по ли тич ког окру жи
ва ња Ру си је) је кон стан та у ан гло сак сон ској ге о по ли тич кој 
шко ли11. За Ма кин де ра по сто ји са мо је дан оке ан, ко ји за у зи
ма де вет два на е сти на зе мљи не ку гле, али „су љу ди за сво је 
по тре бе сма тра ли да по сто је два, за пад ни и ис точ ни, све док 
ни су опло ви ли Рт до бре на де пре не ких че ти ри сто ти не го ди
на“.12 Сход но то ме, по што по сто ји је дан оке ан – Свет ски оке
ан, по сто ји и јед но ве ли ко Свет ско остр во окру же но Свет
ским оке а ном са свих стра на. Свет ско остр во (World Island), 
та ко, пред ста вља коп не ни про стор Евро а зи је и Афри ке, као 
ком пакт на коп не на це ли на. Пре ма не ким ми шље њи ма, Ма
кин де ро ва те о ри ја за пра во је би ла „исто риј скоге о граф ска 
ра ци о на ли за ци ја бри тан ске по ли ти ке одр жа ва ња рав но те же 
мо ћи у Евро пи“,13 а по све му су де ћи зна чај но је ути ца ла на 
ста во ве бри тан ске де ле га ци је то ком Па ри ске ми ров не кон
фе рен ци је и за ла га ње за фор ми ра ње но вих др жа ва у ис точ
9 Gleni, Miša, Balkan 1804–1999. 2. deo, Samizdat B92, Beograd, 2000, стр. 9.
10 Taylor, Alan, The Struggle for Mastery in Europe 1848–1918. Oxford University 

Press, Oxford, 1954, стр. 443.
11 О актуелности овог приступа говори и инструментализација украјинских 

власти да уђу у отвроени сукоб са Русијом 2014. године. 
12 Makinder, Halford, Demokratski ideali i stvarnost, Metaphysica, Beograd, 2009, 

стр. 34.
13 Flint, Colin, Taylor, James, Political Geography, World Economy, NationState and 

Locality. Pearson Education Limited, Essex, 2007, стр. 38.
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ној Евро пи, пре све га Ју го сла ви је и Че хо сло вач ке. Ди рек тан 
ути цај Ма кин де ро вог де ла на бри тан ску спољ ну по ли ти ку у 
пе ри о ду, за вре ме и не по сред но по сле Пр вог свет ског ра та, 
ви дљив је из ње го вих за кљу ча ка у ра ду Де мо крат ски иде а ли 
и ствар ност (De moc ra tic Ide als and Re a lity, 1919), где се спо
ми ње зна чај те ри то ри је ко ју за у зи ма Фин ска, у кон тек сту, из 
ко јег се мо же за кљу чи ти да он Фин ску сма тра не за ви сном 
др жа вом (по сма тра је фор мал но прав но одво је но од остат ка 
Скан ди на ви је и Ру си је), иако је у тре нут ку пи са ња ње го вог 
ра да Фин ска би ла са став ни део Ру си је.14 За Ма кин де ра су Че
хо сло вач ка, Ју го сла ви ја и Фин ска део Уну тра шњег по лу ме се
ца над ко јим ан гло сак сон ске зе мље Спољ ног по лу ме се ца мо
ра ју оства ри ти ути цај и кон тро лу и та ко раз дво ји ти Не мач ку 
и Ру си ју. 

Кар та бр. 1: Ср це све та и Уну тра шњи по лу ме сец пре ма Хал фор ду 
Ма кин де ру15

14 Makinder, Halford, Demokratski ideali i stvarnost. Metaphysica, Beograd, 2009, 
стр. 122.

15 Polelle, Mark,  Raising Cartographic Consciousness: The Social and Foreign Policy 
Vision of Geopolitics in the Twentieth Century.  Lexington Books, New York, 1999, 
стр. 57.
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Све д ок  су се не ма чки ге оп ол итички прио ритет и  тицали 
 Горњег  П оду навља,  за падних  делова Пољ ск е , Ма лорусије  и 
 Балтика,  за  Велику  Б ританију  ј е то  бил о кори сн о.  И зраз ду
гор очних   не мачких  т ежњи на  с редњоевропском простору  се  
најбоље  осликав а у студ иј и  н ем ачког п ол ити чара  Фридри
х а Наумана  ( Friedr ich  Nau mann,  1 860–191 9), под  наз ивом 
„Ср едња Евро п а“  ( Mit teleu ro pa), об јав љеној 191 5.  Науман  је 
понуди о ј еди нстве ну  визију  средње  (централ не) Ев ро пе као 
гео политичке  це л ине,  окупље не око Н емачке, која   би  п ред
ставља ла  че твр ту св ет ску сил у п о сво јо ј јач ин и.16 За њ ег а је 
ср едњ оевроп ски пр ос тор једна  од  три  гео поли тичке к он
т инен талне  це лине,  смеш тена изм еђу  Русије  на  исток у и 
запад них си ла. Ко рене за ствар ање једин ств ене сред њо ев
ропске  др ж аве  компле кс ног ун ут рашњег  уређења т ра жи  у  
средњем  веку, кад а  су  под  вођ ство м Фридри ха   I Ба рбаросе 
 ср едњоевроп ск и наро ди  кр енули  у  по ход ка Је ру салим у.  Од 
тада  се  форми рај у  је динств ен и, средњ ое вропски ид е нт итет 
и кул тура, д елимич но различи ти од  култур е Енгле за , Фран
цу за, Ви зан тинаца,  Та тара и  Варја га.17  За На ум ана је сред
ња Европа  п росто р  на  к ојем живе Немц и, Сл овени, Мађа
ри, Ј евреји, и  ниједан народ није  та ко  велик и  да  би могао 
оств арити  д оминациј у,  чак ни Не мц и који  су  по њем у били 
млад  народ, јо ш у век у по тпуност и н еизграђ е н. Иако  п ра во 
Немаца из Нем ачке д а „помажу угр ож еној  браћи“  у Аустрији 
ил и Мађ ар ској с матра пр иродн им,  Науман у по зорава да се 
увек  мора и ма ти на  у му „ре ципрочна пра вд а“  и   да  и друг и 
 народ и тре ба  да жи ве  заје дно с а  Немцим а.18  Ипак,  з а  Немце 
п ре дв иђа водећ у у логу, а  сви међуна ционални  с пор ов и који 
пост ој е  мо рај у бит и  питање унутра шњ е поли ти ке и реш ав
ани на  у ну трашње м  пла ну,  не с меј у се поја вљива ти  ка о спо
љн опо литичка  пи тања.  То  би  времен ом дов ел о  до њих ово г 
реша вањ а,  у споста в љања сис те ма св е  већ е м еђусоб не за вис
но ст и  и  јачања  дисц ип лине. 19

16 Naumann, Friedrich, Central Europe. A. A. Knopf, New York, 1917, стр. 182.
17 Исто, стр. 42. 
18 Исто, стр. 87.
19 Исто, стр. 33.
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Ради ф о рми ра ња ек он омс ке супе рдржаве , Науман п ре д ла
же  успо ставља ње  једне  инс ти ту ционалн е  н адст руктуре  к оја 
би о бу х вата ла цел окупну сре дњ у  Европу ,  и  фу нк ционис ал а 
 по ред држав них инс ти ту ција средњ оевропски х з емаља.  
Средњ оевр опске  земље би формир але кон фе де рац ију (фе
де рацију је см атрао  н ереал ном), у  ко јој б и Немачк а имала  
централ ну  у л ог у.20 Ипа к, и  поред  конф еде рално г у ре ђења, 
то  би била др жа ва  која  б и  но сила на зи в Сред ња  Е вропа – 
Mitteleur opa .  Ц ен тралну  ул огу Не ма чка зас луж ује,  не  с ам о 
 зб ог величи не   тери торије  и  ја чи не економије,  већ  и  з бог су
пе ри орности нем ач ке кул туре и нема чк е  ор ганиз ов аности . 
С редњое вро пска и нтеграција б и  се ,  према  Н ауману , одв ија
ла у три кор ака: прв о би се р ег ул ис ало п ита ње е кономск е 
сар ад ње ; затим би  се  регули сал о  пи тање војне сар ад ње; и н а 
 крају  би  дошло  д о дефини сања јединс твене спољне  полит ике. 
О ва  екон ом ска супердр жав а  не би  с е меш ал а  у  питањ а ц рк
ве них о дн ос а, шко лс тва, здра вс т ва. .. и  низ а  др угих питања 
 којима  б и се искљу чив о  ба виле н ационалне  ин ститу циј е 
поједини х  народа или р ег ионалне и нст ит у ци је. О н  се  води 
пр авилом :  In necessariis uni ta s,  i n dubiis  lib ertas,  in omnib us aut
em carit a s.21  К онсти ту иса ње та коз ва ног „Г оњ ег  Истока“  (O ber 
Ost),  т еритор ије  п од нема чком вој но м  уп равом  која је обух
ватала це локупне Л итв ан ију, Л ет онију и  Естонију , те  делове 
 Кур лан дије,  Пољ ске и Бе лоруси је,  било ј е  у  ск ладу са  о ваквим  
с тр емљењима .  Међ утим, ниш та  од  т ога није пред ста
вљало  сушт инс ку пр ет њу брита нс ки м интерес има.22  В ел ик а 
 Британија  је до живљава к ао непријат еља  тек о д  тр ен ут ка када 
Н е мач ка почиње д а  пока зује с ве  в еће инт ересовањ е  з а  Бл иски 
ис то к и Ба лкан (ш то  посредн оп одржава јући Ау ст роу гра ску, 
ш то  непоср ед ним а кц ијама ),  како би  реа лизова ла  с тратеш ки 
20 Исто, стр. 252–256.
21 Исто, стр. 250.
22 Горњи Исток је формиран 1914. године, а БрестЛитовским миром цела об

ласт површине 108.808 км2 улази у састав Немачке. Краћа верзија назива из
ведена је из значајно дужег, који је гласио „Врховна команда немачких сна
га на истоку“ (Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten). 
Основни циљ новоуспостављених немачких власти био је да „цивилизују“ 
домаће становништво и интегришу их у „немачки систем“. О свему више у: 
Koehl, Robert, „A Prelude to Hitler’s Greater Germany“, The American Historical 
Review, 59, 1, стр. 43–65. 
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важан про је кат „Багда д ска  пруга“. Ус по ст ављањем ср да чних 
о дн оса  измеђ у Немачк е и  Отома нс ке царевине  с текли  су  се 
по ли ти чки предуслови  за  оств ар ив ањ е овог ве ли ког п од ух
вата, ч ија  је изг радња почела 19 00.  године. Велика Бр ит ан иј а 
је  на св е на чине покушавала да осу је ти зав ршетак Багдадск е 
 пруге (иако је  формал но све до 191 1.  п од ржава ла  ње ну  изгра
дњ у),  што јој  је и усп евало, пошто  је  1 914. г одине  још ув ек 
било  остало око  50 0 километара неизграђеног железничког 
правца. 

Карта бр. 2: Планирана траса пруге БерлинБагдад 1900. године23

 

Не мач ка је у ду гој по ли тич кој бор би стал но чи ни ла уступ
ке и по пу шта ла, а у мар ту 1914. се и оба ве за ла да ће при зна ти 
из ри чи то пра во чу ве ној „Ан глопер сиј ској ком па ни ји“ да ис
тра жу је и ко ри сти ре сур се у ју жној Ме со по та ми ји, цен трал
ној и ју жној Пер си ји.24 И по ред га ран ци ја Бри тан ци су би ли 

23 МcMurey, Frank, The Geography of the Great War. MacMillan Company, New 
York, 1919, стр. 6.

24 Earle, Edward, Turkey, The Great Powers, and the Bagdad Railway. А Study in Im
perialism. Russel and Russel, New York, 1966, стр. 261.
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за бри ну ти да би се пру га мо гла про ду жи ти до Ба сре, што би 
пред ста вља ло ди рект ну прет њу њи хо вим ин те ре си ма у Пер
сиј ском за ли ву и Ин диј ском оке а ну.25 Та ко ђе, за бри ну тост су 
де ли ли и Фран цу зи, по што би са за вр шет ком Баг дад ске пру ге 
би ла ус по ста вље на со лид на ве за из ме ђу Бер ли на и не мач ких 
ко ло ни ја у ис точ ној (Ру ан да, Бу рун ди и део Тан за ни је) и ју
го за пад ној Афри ци (На ми би ја). То би на ру ши ло до та да шњу 
рав но те жу сна га у ши рем ре ги о ну и угро зи ло не са мо брит
на ске, већ и фран цу ске ин те ре се.

Фран цу ска је због то га по при лич но ак тив на и на Бал ка ну, 
где по ку ша ва да од Ру му ни је и Ср би је ство ри ста бил не са ве
зни ке. На раз вој срп скофран цу ских по ли тич ких ве за зна чај
но ути че и „ин сти ту ци о на ли зо ва ње фран цу скору ског са ве за 
(1891–1894)“,26 и убе ђе ње фран цу ске ели те да „због не при ја
тељ ства Фран цу ске пре ма Не мач кој и же ље за ре ван ши змом 
и по вра ћа јем Ал за са и Ло ре не, Аустро у гар ска го то во си гур но 
оста је уз Не мач ку као гер ман ски блок. У том слу ча ју би се мо
гло оче ки ва ти да ду го роч но су прот ста вље ни ин те ре си из ме
ђу Аустро у гар ске и срп ског пи та ња, мо гу до ве сти Ср бе ме ђу 
фран цу ске са ве зни ке“.27

Ја ча ње ру ског ју го за пад ног ге о по ли тич ког век то ра во ди
ло је пре ко Бал ка на, а ко на чан циљ је тре ба ло ве ро ват но да 
бу де за по се да ње Ца ри гра да. Ма кин дер на во ди да је у ци љу 
ру ског спре ча ва ња осва ја ња Ца ри гра да то ком се дам де се тих 
го ди на XIX ве ка, а што је за бри тан ску ди пло ма ти ју би ло 
не у пит но, Ве ли ка Бри та ни ја до пу сти ла „Не мач кој да учи ни 
пр ви ко рак ка Бал кан ском ко ри до ру пре да ју ћи до та да шње 
тур ске про вин ци је на се ље не Сло ве ни ма, Бо сну и Хер це го ви
ну, под за шти ту Аустри је.“28 О ге о по ли тич ком зна ча ју Ца ри
гра да, На по ле он Бо на пар та је, на кон свог па да 1815. го ди не, 
25 Stürmer, Michael, The German Empire: 1870–1918. Random House, New York, 

2000, стр. 9091.
26 Попов, Чедомир, „Европске силе и српско питање 1878–1914“, у: Европа и Ис

точно питање – политичке и цивилизацијске промене. Историјски институт 
САНУ, Београд, 2001, стр. 29.

27 Петровић, Драган, Николић, Јасмина, Српски народ и велике силе. Институт за 
политичке студије, Београд, 2008, стр. 98.

28 Makinder, Halford, Demokratski ideali i stvarnost. Metaphisyca, Beograd, 2009, 
стр. 142.
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пи сао: „Онај ко бу де др жао Кон стан ти но пољ, мо ра ће вла да
ти све том“. За ње га, „Евро па је са мо кр тич њак, а уни вер зал
но цар ство се мо же ство ри ти са мо на Ори јен ту, где по сто
ји 600 ми ли о на љу ди. Мо ре у зи су за ње го ве иде је кључ без 
ко га се ни јед на бра ва че сти то не мо же отво ри ти. Они су до 
да нас оста ли тач ка ко ја до ми ни ра ме ди те ран ском бу дућ но
шћу“.29 Иако се у ру ским по ли тич ким и ин те лек ту ал ним кру
го ви ма то га вре ме на мно го раз ми шља ло и че сто го во ри ло о 
Ца ри гра ду, ру ски по ли ти ко лог На та ли ја На роч ниц ка ја (На
та лия На роч ниц кая) скре ће па жњу ка ко је то би ло не ре ал но 
и да су ру ски вла сто др шци би ли све сни то га. Осва ја ње Ца
ри гра да био би сло жен вој ноди пло мат ски план, ве ро ват но 
нај сло же ни ји ко ји је Ру си ја ика да пред у зе ла, и ис цр пео би је 
до крај њих гра ни ца, та ко да би Ру си ја по ста ла ра њи ви ја на 
не ким дру гим ге о по ли тич ким тач ка ма.30 Чак и ка да би за у
зе ла Ца ри град, пи та ње је ко ли ко ду го би се мо гла одр жа ти у 
ње му, јер би ње на ак ци ја иза зва ла про ти вре ак ци ју свих оста
лих европ ских си ла, ве ро ват но у ко а ли ци ји.31. Ка ко год да су 
ства ри ста ја ле са Ца ри гра дом, не сум њи ви ру ски ин те рес био 
је да ја ча сво ју по зи ци ју на Бал ка ну и ко ри сти ре ли гиј ску вер
ти ка лу ка ко би за се бе ве за ла бал кан ске др жа ве. Ру ски до
при нос при пре ми Пр вог бал кан ског ра та је био не мер љив и 
ве ро ват но кљу чан да се на пра ви вој ни са вез из ме ђу Ср би је, 
Бу гар ске, Грч ке и Цр не Го ре.

На кра ју, оста је и осврт на ин те ре се Аустро у гар ске. Иако 
јед на од пет во де ћих европ ских др жа ва, Аустро у гар ска се су
о ча ва ла са не ре ше вим про бле ми ма. Ње но уну тра шње устрој
ство, стал не тр за ви це на ре ла ци ји из ме ђу Бе ча и Бу дим пе ште, 

29 Екмечић, Милорад, „Дозревање идеје о српској националној држави 1806“, у: 
Екмечић, Милорад. Огледи из историје, Службени лист СРЈ, Београд, 2002, 
стр. 45.

30 У прилог овој тези иду и данас доступни подаци о распореду тадашњих 
руских војних снага, јер је од укупно двадесет девет оклопњача којима је ру
ска морнарица располагала седамдесетих година XIX века, чак двадесет било 
стационирано у Балтичком, а свега девет на Црном мору. Према: Нарочниц
ка, Наталија, Русија и Руси у светској историји. Српска књижевна задруга, 
Београд, 2008, стр. 130–131. Робертс, Џон. Европа 1880–1945. Clio, Београд, 
2002, стр. 94.

31 Нарочницка, Наталија, Русија и Руси у светској историји. Српска књижевна 
задруга, Београд, 2008, стр. 130–131.
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де ли мич но тех но ло шко за о ста ја ње за Ве ли ком Бри та ни јом, 
Не мач ком и Фран цу ском, те бу ја ју ћи на ци о на ли зам у ра зним 
де ло ви ма мо нар хи је, ути ца ли су не по вољ но на укуп ни по ло
жај зе мље. Аустро у гар ска је агре сив ним по на ша њем по ку
ша ва ла да са кри је соп стве не сла бо сти. Ње ни рат ни ци ље ви у 
Пр вом свет ском ра ту за пра во су и по ку шај про ши ри ва ња зо
не ге о по ли тич ке кон тро ле. Они су на Бал кан ском по лу о стр ву 
би ли ве за ни за осва ја ње по је ди них де ло ва Ср би је, Ру му ни је и 
Цр не Го ре, ка ко би се оства ри ла стра те шка кон тро ла над це
ло куп ним По лу о стр вом, што би обез бе ди ло да љи за јед нич
ки на ступ са Не мач ком ка Укра ји ни и кон тро лу же ле знич ког 
ко ри до ра ка Баг да ду. Као што се мо же ви де ти, ови ци ље ви 
су би ли у са гла сно сти са не мач ким кон цеп том „про ди ра ња 
на ис ток“ (Drang nach Osten), а кључ ног парт не ра на Бал ка ну 
тре ба ло је да пред ста вља Бу гар ска, по ра же на у Дру гом бал
кан ском ра ту и не за до вољ на сво јим но вим по ло жа јем. До не
кле се ра чу на ло и на Тур ску, али са мо у огра ни че ном оби му, 
за то што се по сле по ра за у бал кан ским ра то ви ма уну тар Тур
ске на ста ви ла огром на по ли тич ка и еко ном ска кри за. По сле, 
ка ко се пла ни ра ло, успе шних ак ци ја на Бал кан ском по лу о
стр ву, Аустро у гар ска је же ле ла да на ста ви да ље „са ња ла и о 
но вим по кра ји на ма од Ру си је па и од Ита ли је“.32

Ка ко се мо же ви де ти, ге о по ли тич ки ин те ре си ве ли ких си
ла су се укр шта ли баш на Бал кан ском по лу о стр ву. За Ве ли
ку Бри та ни ју, ва жно је би ло обез бе ди ти стра те шко за ле ђе за 
кон тро лу над ис точ ним Ме ди те ра ном, а пре све га над Бос
фо ром и Дар да не ли ма; за Не мач ку, то је под руч је пре ко ко јег 
про ла зи Баг дад ска пру га; за Ру си ју осло нац ру ше ња Ото ман
ске ца ре ви не; за Фран цу ску ме сто мо гу ћег об у зда ва ња Не
мач ке; за Аустро у гар скуциљ сам по се би. 

Срп ско пи та ње и Пр ви свет ски рат

Срп ско пи та ње по чет ком ХХ ве ка, по ве за но је са та ко зва
ним Ис точ ним пи та њем (Ori en ta lis he Fra ge, Qu e sti on d’Ori

32 Живановић, Живан, „Прва непријатељска намера“, у: Голгота и васкрс 
Србије 19141915. ZrinjskiИРО Београд, ČakovecБеоград, 1989, стр. 349.
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en te). Стал ним сла бље њем ото ман ске др жа ве на спољ ном и 
све че шћим по тре си ма на уну тра шњем пла ну, отво ре но је 
пи та ње свих те ри то ри ја ко је су фор мал но би ле под упра вом 
Ца ри гра да, а фак тич ки кли зи ле из тур ских ру ку. За ве ли ке 
си ле, оно је пред ста вља ло пи та ње кон тро ле огром ног те ри то
ри јал ног по ја са ко ји се про те зао од ушћа Ни ла у Ме ди те ран
ско мо ре на ју гу, до ушћа Ду на ва у Цр но мо ре на се ве ру. Би ло 
је отво ре но пи та њем за шти те пра ва хри шћан ских ста нов ни
ка у Ото ман ском цар ству то ком ХVIII ве ка; за тим је на ста
вље но На по ле о но вим за у зи ма њем Егип та; па ру ским из би
ја њем на Ду нав; па срп ским, а за тим у на ред ним де це ни ја ма 
XIX ве ка, и оста лим на ци о нал ним ре во лу ци ја ма на Бал ка ну; 
по том ру скотур ским, па Крим ским ра том; за тим су ко би ма 
не по сред но пред Бер лин ски кон грес; да би се не ка кво ре ше
ње уоб ли чи ло на Бер лин ском кон гре су 1878. Као што се из 
овог на бра ја ња мо же на слу ти ти, под руч је Бал ка на вре ме ном 
до би ја све ви ше на ге о по ли тич ком зна ча ју у ре ша ва њу Ис
точ ног пи та ња, а до сег ну ће вр ху нац баш уочи по чет ка Пр вог 
свет ског ра та. То ком свих ових де це ни ја, дру ги су гле да ли да 
од рас па да ју ћег Ото ман ског цар ства от ки ну што ви ше, ко ри
сте ћи ра зна сред ства и ар гу мен те у свој при лог. 

Иако је до раз гра ни ча ва ња углав ном до ла зи ло ору жа ним 
пу тем, то ком раз ре ша ва ња Ис точ ног пи та ња ко ри сте се и 
ди пло мат ски при ти сци, пре го во ри, ме ђу на род но пра во, иза
зи ва ју кри зе, ор га ни зу ју ди на стич ки пре вра ти, а соп стве ни 
по те зи се прав да ју ни зом обра зло же ња вер ског, по ли тич
ког, ци ви ли за циј ског или на ци о нал ног ка рак те ра и зна ча ја. 
„У бор би утро је, из ме ђу ца ра, кај зе ра и сул та на, за власт и 
ути цај, под руч је и на ро ди ка сни је на зва ни Сред њо и сточ на 
Евро па (Ost mit te u ro pa) би ли су ма са за ге о по ли тич ко ма не
ври са ње. По себ но у XIX ве ку до ла зи до њи хо ве ин стру мен
та ли за ци је у ко рист ин те ре са уда ље них за пад но е вроп ских 
си ла; та ко се по себ но Ве ли ка Бри та ни ја учвр сти ла у овом 
под руч ју, пре ко на вод ног ре ша ва ња на ци о нал ног пи та ња 
ко је је у ме ђу вре ме ну по ста ло мо дер но.“33 Ве ли ка Бри та ни ја 
је за пра во ко ри сти ла ло кал не на ци о на ли зме да би спре чи ла 
чвр шће ве зи ва ње пра во слав них бал кан ских на ро да за Ру си ју. 

33 Hofbauer, Hanes, Proširenje EU na istok. Filip Višnjić, Beograd, 2004, стр. 14–15.
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Из ла зак Ру си је на Егеј ско, Ја дран ско, Мра мор но или Сре до
зем но мо ре за Ве ли ку Бри та ни ју је био ноћ на мо ра.34 

За Ср би ју, ре ша ва ње Ис точ ног пи та ња по чи ње 1875. Не ве
сињ ским устан ком. Он из би ја као ре зул тат со ци јал ног пре ви
ра ња у Хер це го ви ни, али и те жње срп ског ста нов ни штва из 
ис точ не Хер це го ви не за ује ди ње ње са Ср би јом.35 Кнез Ми лан 
Обре но вић ни је био рад да по др жи хер це го вач ке уста ни ке, 
али ти ме ни је мо гао да из бег не ула зак у рат већ на ред не, 1876. 
го ди не. Под при ти ском јав но сти и огром не ве ћи не у срп ској 
по ли ти ци, про гла ша ва рат Тур ској и ула зи у отво ре ни су коб 
са ње ним сна га ма. Рат се за вр шио ру скотур ским Сан сте фан
ским ми ром (да на шње пред гра ђе Ис тан бу ла Је шил кој; Je ş il
koy), ко јим је Ру си ја по др жа ла фор ми ра ње та ко зва не Ве ли ке 
Бу гар ске, из ме ђу оста лог и на у штрб Ср би је ко ја је Бу га ри ма 
мо ра ла усту пи ти Пи рот. Пре ма од ред ба ма спо ра зу ма, срп ска 
вој ска је мо ра ла да се по ву че са Ко со ва. Ру ска ди пло ма ти ја је 
по ку ша ла да соп стве не ин те ре се за шти ти пре ко фор ми ра ња 
по лу за ви сне бу гар ске др жа ве, чи ме би оси гу ра ла при су ство 
и ути цај и на за пад ној оба ли Цр ног мо ра. Ис по ста ви ло се, 
ме ђу тим, да је Ру си ја би ла спо соб на да вој но осво ји огром
ну те ри то ри ју, али не и да је ди пло мат ски за др жи. Ши ре ње 
зо на кон тро ле и ути ца ја Ру си је ду бо ко у обла сти ју го и сточ
не Евро пе иза зва ло је за јед нич ку ак ци ју ско ро свих за пад них 
си ла, ко је су ру ско на пре до ва ње ви де ле као прет њу соп стве
ним ин те ре си ма. На Бер лин ском кон гре су 1878. го ди не прак
тич но је по ни штен Сан сте фан ски ми ров ни уго вор и уда ре ни 
су те ме љи за но ви рас по ред сна га на Бал ка ну, али и у ши рем 
34 Поред интереса великих сила, јављају се и интереси балканских држава. 

Међу балканским народима, пробуђени национализми углавном се окупљају 
око природних тежњи за сједињавањем свих припадника једног народа у 
једну државу. Тако се рађају грчка „велика идеја“ (такозвана мегали идеја, 
што потиче из грчког језика, од – Μεγάλη Ιδέα), програми „Велика Румунија“ 
(România mare) и „Велика Бугарска“ (Целокупна България). Албанци и даље 
не размишљају о сопственој држави, али од турских власти траже форми
рање јединственог Албанског санџака, уместо дотадашње раздељености ал
банског становништва у пет територијалних јединица, санџака – охридског, 
дебарског, елбасанског, скадарског и дукађинског. Према: Hradečný, Pavel, 
Hladký, Ladislav, Dĕjiny Albánie. Lidové noviny, Praha, 2008, стр. 179–180.

35 О Невесињском устанку и побуни у Херцеговини више у: Пророковић, Рис
то, Невесињска буна 1874. и почетак устанка у Херцеговини 1875. године. За
дужбина Илије М. Коларца, Београд, 1905.



76

СРБИЈА И ПОЛИТИКА ВЕЛИКИХ СИЛА 1914-2014.

ре ги о ну у ко јем су та да шње ве ли ке си ле има ле ин те ре се.36 
Оскар Креј чи (Oskar Krejčí) кон ста ту је ка ко Бер лин ским кон
гре сом и ни је ре ше но Ис точ но пи та ње, већ је то био са мо крај 
пр ве фа зе.37 Дру га фа за под ра зу ме ва да љи не мач ки на ступ ка 
Ис то ку, омо гу ћен упра во за кључ ци ма Бер лин ског кон гре са. 
Ово је би ло не по вољ но по ин те ре се Ср би је.

За Аустро у гар ску је по сто ја ла опа сност од то га да Ср би ја 
по ста не „ју жно сло вен ски Пи је монт“; за Фран цу ску, прет ња 
је би ла сла бље ње Ото ман ског цар ства за ко је су би ли ве за
ни еко ном ски ин те ре си, због че га ће у пе ри о ду по сле смр ти 
кне за Ми ха и ла до ћи и до опа да ња фран цу ске по др шке Ср би
ји, што се по себ но огле да у по на ша њу пре ма пи та њу Бо сне и 
Хер це го ви не;38 за Ве ли ку Бри та ни ју, опа сност је пред ста вља

36 „Берлински конгрес 1878. је представљао апотекарски излог дипломатије 
као заната. То је њен највећи тријумф можда у целој историји, јер никада се 
није десило да су без ратовања Аустроугарска добила Босну и Херцеговину, 
Британија Кипар и отворена врата Египта за пенетрацију иза 1882, Фран
цуска Тунис и Немачка коначно историјско савезништво са Хабзбуршким 
царством, с којим је до тада водила континенталне ратове. Све је то постиг
нуто по цену проливања руске и српске крви. По рецепту који је створен 
ранијих векова, а последњи пут кодификован у Бечу 1815, рат Русије са Тур
ском је завршен најпре споразумом о прекиду ватре, затим прелиминарним 
миром у Сан Стефану 3. марта 1878. и коначно конгресом европских ’га
рантних сила’ у Берлину. Место одржавања овог скупа је такође последица 
гледања у уџбенике о дипломатској вештини, јер је постојао пропис да се 
то увек одржава на неутралном подручју. Раније установљено правило да 
се најпре бира председник конгреса канцелара Бизмарка посадило је на то 
место. Повратак Русије у ред великих сила, који јој је статус пропао на Криму 
1856, био је главни резултат целе ’Велике источне кризе’. Српско национално 
уједињење, које јој је дало основни садржај и све поводе било је одложено за 
боља времена 1918. Турска је призната као европска земља одлукама Конгре
са 1878, а тиме је и ислам прихваћен као религија мањина у балканским др
жавама и добар савезник.“ Екмечић, Милорад, „Појам ’велике силе’ и умеће 
дипломатије“, у: Екмечић, Милорад, Огледи из историје, Службени лист СРЈ, 
Београд, 2002, стр. 403.

37 Krejčí, Oskar, Geopolitika středoevrepského prostoru, Professional publishing, 
Praha, 2009, стр. 71–72.

38 Историја српског народа. V1. Српска књижевна задруга, Београд, 1994, стр. 
297. Став Француске је током XIX века неколико пута био изразито против
српски обојен. Тако на пример, на почетку Првог српског устанка, охраб
рујући Турску, француски министар спољних послова Таљеран саопштава 
турском посланику у Паризу „да се не сме допустити да тако велико стано
вништво, на стратешки тако значајном положају добије своју државу силом 
отету од султана“. Према: Екмечић, Милорад, „О светским оквирима српске 
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ло мо гу ће ши ре ње ру ског ути ца ја пре ко Ср би је ка Сре до зе
мљу; не што по сле ових си ла, сво је ин те ре се ће де фи ни са ти 
и Не мач ка у скло пу но ве по ли ти ке „Про ши ре ња на ис ток“; 
за Ва ти кан циљ је био оме ђи ти ути цај пра во слав не цр кве на 
Дри ни и ис ти сну ти га из ја дран ског при о ба ља ка се ве ру. 

За ни мљи во је и да су ве ли ке си ле, за пад но е вроп ске и сред
њо е вроп ске, без об зи ра на ме ђу соб на раз ми мо и ла же ња о ни
зу пи та ња, го то во увек успе ва ле да уса гла се по ли ти ку пре ма 
Ср би ји, углав ном не по вољ ну за ову зе мљу. Про стор за чвр
шћа са ве зни штва и отво ре ни ју са рад њу из ме ђу Ср би је и по
је ди них за пад них си ла отва ра ће се тек ка да до ђе до озбиљ ног 
на ру ша ва ња ме ђу соб них од но са и ра то ва ме ђу за пад но е вр оп
ским/сред њо вроп ским зе мља ма. По сма тра но са ге о по ли тич
ког ста но ви шта, све док та ла со крат ски ин те ре си (оли че ни у 
ин те ре си ма Ве ли ке Бри та ни је, или, у по је ди ним исто риј ским 
пе ри о ди ма Фран цу ске) ни су су ко бље ни са сред њо е вроп
ским те лу ро крат ским ин те ре си ма (оли че ним у ин те ре си ма 
Аустро у гар ске, а по том и Не мач ке), Ср би ја не ће има ти би ло 
ка кву шан су за озбиљ но и плод но са ве зни штво са за пад но е
вроп ским/сред њо вроп ским европ ским зе мља ма.39

Ср би ја се за то, по ред кон ти ну ал не са рад ње са Ру си јом, то
ком пр ве де це ни је ХХ ве ка на спољ но по ли тич ком пла ну по
сте пе но пре у сме ра ва и ка Францускоj. При су ство Фран цу ске 
у Ср би ји по че ло је да ја ча још од аб ди ка ци је кра ља Ми ла на 
Обре но ви ћа, а њен ути цај на гло ра сте по фор ми ра њу вла де 
1895. го ди не на чи јем че лу је био Сто јан Но ва ко вић.40 Ипак, 
ли ми ти ра ју ћи фак тор у ус по ста вља њу чвр шћих и ср дач ни јих 
по ли тич ких од но са са Ср би јом, пред ста вља ли су фран цу ски 
еко ном ски ин те ре си ве за ни за Тур ску. „У Тур ску је ина че та
да би ло уло же но 10 од сто од укуп ног фран цу ског ка пи та ла 

револуције“, у: Екмечић, Милорад. Огледи из историје, Службени лист СРЈ, 
Београд, 2002, стр. 39.

39 Преузето из: Пророковић, Душан, Геополитика Србије: положај и перспек
тиве на почетку XXI века, Службени гласник: Геополитика, Београд, 2012. 
Поглавља „3.1. Oслобођење од Турака, почетак државотворног процеса и 
Источно питање“ и „3.2. Србија као геополитички чинилац на почетку ХХ 
века“.

40 Војводић, Михајло, Путеви српске дипломатије – огледи о спољној политици 
Србије у ХIХ и ХХ веку. Clio, Београд, 1999, стр. 218–221.
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из ве зе ног из зе мље, али му је та мо пре ти ла и нај ве ћа опа
сност. Фран цу ска је због то га тра жи ла од ри ца ње од свих ак
ци ја про тив Тур ске“,41 што је за срп ске вла сти би ло не мо гу ће, 
из ме ђу оста лог и због чи ње ни це да се ста тус Ср ба у обла сти
ма ко је су и да ље би ле под ото ман ском кон тро лом, а пре све
га на Ко со ву и Ме то хи ји, дра стич но по гор ша вао из го ди не у 
го ди ну. Фран цу ска ди пло ма ти ја је при ста ја ла да вр ши при ти
сак на Ви со ку пор ту ка ко би се са про го ни ма и те ро ри са њем 
хри шћан ског ста нов ни штва пре ста ло, али је од би ја ла да иде 
да ље од то га и да уоп ште рас пра вља о мо гу ћим про ме на ма 
ото ман ских гра ни ца у Евро пи.42

И по ред ве ли ких вој них успе ха у Пр вом бал кан ском ра
ту, Ср би ја ни је ус пе ла да оства ри је дан од два рат на ци ља 
– да обез бе ди из ла зак на мо ре (дру ги је био про дор у вар
дар ску Ма ке до ни ју). На ми ров ним пре го во ри ма у Лон до ну, 
ко ји су усле ди ли по сле Пр вог бал кан ског ра та, ве ли ке си ле 
су по сти гле спо ра зум о ства ра њу ал бан ске др жа ве под при
вре ме ном ме ђу на род ном упра вом, по др жав ши та ко ини ци
ја ти ву Аустро у гар ске ко ја је ишла у овом сме ру. Ни Ве ли кој 
Бри та ни ји иде ја о ства ра њу Ал ба ни је ни је би ла стра на, с об
зи ром на то да је по сто ја ла стал на зеб ња од ге о по ли тич ког 
учвр шћи ва ња Ру си је на ја дран ској оба ли, пре ко са ве знич ких 
др жа ва – Ср би је и Цр не Го ре. Став Бе ча отво ре но су по др
жа ли и Не мач ка и Ита ли ја. Ср би ја је нај пре ин си сти ра ла на 
обез бе ђи ва њу коп не ног из ла ска на оба лу Ја дран ског мо ра, а 
нај че шће се у тим пла но ви ма по ми ња ла мо гућ ност по ве зи
ва ња са лу ком Ме до ва. Ка да је већ би ло из ве сно да од то га не 
мо же би ти ни шта, срп ски пре го ва ра чи тра жи ли су да се Бе о
гра ду га ран ту је спа ја ње же ле знич ком пру гом са лу ком Драч 
пре ко те ри то ри је Ал ба ни је. Ср би ја је још ра ни је пла ни ра ла 
из град њу же ле знич ке пру ге ко ја би се од по сто је ће са о бра ћај
ни це од Ни ша про те за ла до ли ном То пли це, Сит ни це, Дри ма 
и Бо ја не све до Ме до ве и ја дран ске оба ле, а у осно ва ном же
ле знич ком дру штву за из град њу ја дран ске же ле зни це, фран
41 Војводић, др Михајло, „О политичким и економским односима Србије и 

Француске“, у: Лопичић, др Ђорђе. Дипломатија: зборник радова. Ваша књи
га, Београд, 2006, стр. 530. 

42 Војводић, Михајло, Путеви српске дипломатије – огледи о спољној 
политици Србије у ХIХ и ХХ веку. Clio, Београд, 1999, стр. 224.
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цу ски ка пи тал је уче ство вао са 45, ита ли јан ски са 35, ру ски 
са 15 и срп ски са све га пет од сто.43 Чак и ово је би ло не при
хва тљи во за Аустро у гар ску, ко ја је па ра лел но са сво јим по ли
тич ким на сту пом по че ла да го ми ла вој не сна ге на ис точ ној 
гра ни ци Бо сне и Хер це го ви не. У јед ном тре нут ку, по чет ком 
ју на 1913, про це не су да је на овом под руч ју аустро у гар ска 
вој ска има ла чак 200.000 вој ни ка. С об зи ром на не по пу стљи
вост Ср би је у на ме ра ма да од у ста не од по ве зи ва ња са ја дран
ском оба лом, на ка би нет Ни ко ле Па ши ћа до дат ни при ти сак 
мо ра ла је да из вр ши Ру си ја, па је ру ски шеф ди пло ма ти је Са
зо нов, по ру чио срп ском по сла ни ку у Санкт Пе тер бур гу: „До
би ли сте ве ли ку др жа ву и у из гле ду вам је још ве ћа др жа ва... 
Му дро је по кат кад се за у ста ви ти у ус пе си ма. Ако да ље бу де те 
тра жи ли Драч, из гу би ће те и Бе о град. Па зи те. У Бе чу су из гу
би ли гла ву.“44 

У та да по сто је ћим окви ри ма Ср би ја по ку ша ва да за шти ти 
соп стве не ин те ре се, она се по ста вља као ак ти ван ге о по ли тич
ки играч, тра жи са ве зни ке и де фи ни ше ци ље ве, без об зи ра на 
сна гу про тив ни ка и по не кад исто вре ме но не по вољ но по ста
вља ње чак пет ве ли ких си ла: Ве ли ке Бри та ни је, Фран цу ске, 
Аустро у гар ске, Не мач ке и Ото ман ске ца ре ви не. За Ср би ју је 
ре ша ва ње на ци о нал ног пи та ња при о ри тет, др жав ни и на ци
о нал ни циљ пре ма ко јем се у ма њој или ве ћој ме ри усме ра
ва ју све ње не вла де то ком ре ша ва ња Ис точ ног пи та ња и због 
то га је око не ких ства ри у по је ди ним тре ну ци ма до ла зи ло до 
так тич ког по пу шта ња, али не и од стра те шког уз ми ца ња и 
од ри ца ња. Од ме ђу на род ног при зна ва ња, па до по чет ка Пр
вог свет ског ра та, иако обре ме мље на мно гим про бле ми ма и 
че сто де ста би ли зо ва на уну тра шњим пре ви ра њи ма, Ср би ја је 
пот пу но по све ће на ре ша ва њу срп ског пи та ња. То је пи та ње 
свих пи та ња, при о ри тет ко јем се под ре ђу је све оста ло.

43 Петровић, Драган, Николић, Јасмина, Српски народ и велике силе. Институт 
за политичке студије, Београд, 2008, стр. 127.

44 Слијепчевић, др Ђоко, Српскоарбанашки односи кроз векове са посебним ос
вртом на новије време. Штампарија „Острог“, Химелстир, 1983, стр. 257.
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Ве ли ке си ле и срп ско пи та ње

 Пред по че так Пр вог свет ског ра та две од пет ве ли ких 
европ ских си ла има ју из ра зи то не по во љан од нос пре ма срп
ском пи та њу, што је ви дљи во и из њи хо вих рат них ци ље ва. 
По ред то га, не по во љан од нос има ју и Ото ман ска ца ре ви
на и Рим ска ку ри ја, што усло жња ва укуп ни по ло жај зе мље. 
Што се оста лих си ла ти че, иако је Ср би ја ко ри стан са ве зник 
Фран цу ској и Ве ли кој Бри та ни ји, пре ма ње ним те жња ма да 
се кроз ко нач но ре ша ва ње Ис точ ног пи та ња усме ри и ре ша
ва ње срп ског пи та ња се и од стра не ове две др жа ве стал но 
пра ви дис тан ца. Из у зе так је по ну да те ри то ри јал ног про ши
ри ва ња Ср би је тај ним Лон дон ским спо ра зу мом из 1915. го
ди не, ма да се ка сни је ис по ста ви ло да је и ово из гле да  био 
са мо так тич ки ма не вар. 

Кар та бр. 3: Те ри то ри ја по ну ђе на Ср би ји тај ним Лон дон ским спо
ра зу мом из ав гу ста 191545

45 Pavić, Radovan, Osnove opće i regionalne političke geografije, geopolitike i geostra
tegije, I dio. Fakultet političkih nauka Zagreb, Zagreb, 1973. Мапу преуредио: 
Степић, Миломир, Српско питање – геополитичко питање. Јантар група, 
Београд, 2004, стр. 188.
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У по сле рат ним пре го во ри ма Ни ко ла Па шић је те ме љио 
сво је ста во ве на овом до го во ру из ме ђу зе ма ља са ве зни ца ко
јим је Ср би ји би ло га ран то ва но те ри то ри јал но ши ре ње „на 
Срем, Бач ку, Бо сну и Хер це го ви ну, сред њу Дал ма ци ју (ју го
и сточ но од рта Пло ча) и ве ћи део Сла во ни је, док би из ме ђу 
Ср би је и Цр не Го ре би ла пред ви ђе на рас по де ла Ду бров ни ка, 
Бо ке Ко тор ске и де ла Се вер не Ал ба ни је са Ска дром“.46 Ме ђу
тим, оно што је био став са ве зни ка из 1915. го ди не, ис по ста
ви ће се и да не ће би ти став Ве ли ке Бри та ни је 1918. Зва нич ни 
Лон дон ин си сти ра да се мо ра обез бе ди ти ши ро ка ауто но ми ја 
за Хр ва те и Сло вен це, чи ме је но во на ста ла др жа ва од са мог 
по чет ка би ла ра сла бље на. Кра ље ви на СХС је од осни ва ња 
би ла чи сти ге о по ли тич ки обје кат ко ји је тре бао да по слу жи 
оства ри ва њу та ла со крат ских ин те ре са у ис точ ној Евро пи и 
у ту свр ху је на ра ста ју ће ју го сло вен ство ве што (зло)упо тре
бље но. И у Ср би ји је у пред рат ним го ди на ма ју го сло вен ска 
иде ја ја ча ла. Ује ди ње ње са Хр ва ти ма и Сло вен ци ма се од 
стра не кључ них до но си ла ца од лу ка ни је до во ди ло у пи та ње, 
али је ва жно и под ву ћи да пре о вла да ва став ко ји упор но за
сту па ју Ни ко ла Па шић и Жи во јин Ми шић, да се „ко чи ћи ма 
оме ђи до кле је на ше“. Па шић је же лео да се ја сно утвр ди шта 
је срп ска те ри то ри ја, а да се за тим, у сле де ћем ко ра ку вр ши 
ује ди ње ње са оста ла два на ро да у ве ћу др жа ву.47 

Ре ша ва ње срп ског пи та ња на ова кав на чин ква ри ло је ге
о по ли тич ку ра чу ни цу свих ве ли ких си ла тог вре ме на, а по
сле пре вра та 1917. Ср би ја ни је мо гла ра чу на ти на по др шку 
Ру си је и та ко амор ти зо ва ти бри тан ски при ти сак. Због то га 
се срп ско пи та ње ре ша ва ду го роч но не по вољ но по срп ске 
ин те ре се. Ти ме је учи ње на не на док на ди ва гре шка, а по зи ци
ја Ср би је је трај но по гор ша на, што се по ка зу је и сто го ди на 
ка сни је. Ге о по ли тич ки ин те ре си ве ли ких си ла на Бал кан ском 
по лу о стр ву су оста ли слич ни или чак иден тич ни, као и пре 
јед ног ве ка, а у овом пе ри о ду је срп ски ет но про стор сма њен 
за тре ћи ну, зе мља еко ном ски и вој но ра сла бље на, у ла тент ном 

46 Сте пић, Ми ло мир, „Ге о по ли тич ки би ланс: Ср би у Ју го сла ви ји“, у: Срп ско пи
та ње – ге о по ли тич ко пи та ње, Јан тар гру па, Бе о град, 2004, стр. 187.

47 Исто ри ја срп ског на ро да. VI2, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1994, стр. 
237.
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су ко бу са ско ро свим на ро ди ма ко ји су рас па дом Ју го сла ви је 
фор ми ра ли соп стве не на ци о нал не др жа ве, а ста нов ни штво 
у осет ном по пу ла ци о ном па ду. Срп ско пи та ње је пре све га 
ге о по ли тич ко пи та ње, а по што су раз ли чи те вла да ју ће гар
ни ту ре по ку ша ва ле да га са гле да ва ју и ре ша ва ју на сва ко ја ке 
дру га чи је на чи не, у ХХ ве ку је срп ски на род пла тио ве ли ку 
це ну, иако је Ср би ја уче ство ва ла на стра ни си ла по бед ни ца 
у оба свет ска ра та и под не ла ве ли ке људ ске жр тве и ма те ри
јал на ра за ра ња. Да би се по бољ шао уку пан по ло жај зе мље, 
нај пре је нео п ход но срп ско пи та ње по сма тра ти као ге о по ли
тич ко пи та ње, пре ма то ме и де фи ни са ти ду го роч не ин те ре се 
уокви ре не у на ци о нал ним и др жав ним стра те ги ја ма, а за тим 
и ана ли зи ра ти ге о по ли тич ке ци ље ве ве ли ких си ла у ши рем 
ре ги о ну ко ји се про сти ре на те ри то ри ји ко ју је об у хва та ло и 
ре ша ва ње та ко зва ног Ис точ ног пи та ња, пра ти ти њи хо ве ме
ђу соб не од но се и пре ма то ме усме ра ва ти соп стве не так тич ке 
по те зе. Уче шће у ин те гра ци о ним про јек ти ма мо же да се ко
ри сти са мо као сред ство, а циљ тре ба да бу де ја ча ње соп стве
не по зи ци је. Све оно што се де ша ва ло то ком ХХ ве ка, а што 
је у до број ме ри узро ко ва но до га ђа ји ма ко ји су прет хо ди ли 
Пр вом свет ском ра ту, мо ра се до бро ис тра жи ти и из све га 
из ву ћи аде кват не по у ке, ка ко се исто ри ја не би по на вља ла, а 
по ло жај Ср би је остао јед на ко лош и не по во љан и у ХХI ве ку.
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Ду шан Про ро ко вич 
 

ГЕ О ПО ЛИ ТИ ЧЕ СКИЕ ЦЕ ЛИ ВЕ ЛИ КИХ ДЕР ЖАВ НА 
БАЛ КА НАХ ПЕ РЕД НА ЧА ЛОМ ПЕР ВОЙ МИ РО ВОЙ 

ВО Й НЫ И СЕРБ СКИЙ ВО ПРОС 
 

Ре зю ме

Во пре ки то му что Сер бия учав ство ва ла в Пер вой 
ми ро вой во й не на сто ро не по бе ди те лей, серб ский во
прос не был ре шён удо вле тво ри те ль ным обра зом и в 
со о твет ствии с серб ски ми ин те ре са ми. Этот те
зис мо гут под твер ди ть и со бы тия, по сле до вав шие в 
XX ве ке. При чи ны это го сле ду ет ис ка ть в по сле до ва
те ль но не бла го при ят ной по зи ции ве ли ких дер жав по 
от но ше нию к серб ско му во про су. Дол го сроч ние ге о по
ли ти че ские це ли ве ли ких дер жав не со о твет ство ва
ли ин те ре сам серб ско го на ро да жи ть в рам ках од но го 
го су дар ства, ко то рое игра ло бы ва жную ро ль в про
стран стве, охва ты ва ю щ ем тер ри то рии, на ко то рых 
ре шал ся так на зы ва е мый Во сточ ный во прос.
Клю че вые сло ва: ге о по ли ти ка, ве ли кие дер жа вы, Пер
вая ми ро вая во й на, серб ский во прос, Во сточ ный во прос

Du san Pro ro ko vic 
 

THE GE O PO LI TI CAL GO ALS OF GRE AT PO WERS  
IN THE BAL KANS BE FO RE WORLD WAR I  

AND SER BIAN QU E STI ON 
 

Re su me

De spi te the fact that du ring the First World War Ser bia was 
part of the for ces who won the war, Ser bian is sue was not 
re sol ved in agre e ment with the Ser bian in te rests. This ar gu
ment is sup por ted by events that fol lo wed du ring the XX cen
tury. Re a sons for this sho uld be lo o ked for in the con ti nu o us 
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un fa vo ra ble at ti tu de of fi ve con ti nen tal po wers to wards the 
Ser bian qu e sti on. The ir longterm ge o po li ti cal in te rests do 
not co in ci de with the in te rest of the Ser bian pe o ple to li ve in 
one sta te that wo uld play an im por tant ro le in the area co ve
ring ter ri to ri es be lon ging to the socal led Eastern Qu e sti on.
Key words: ge o po li tics, gre at po wers, World War I, Ser bian 
qu e sti on, Eastern Qu e sti on
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про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

Љу би ша Де спо то вић*
Ђор ђе Сто ја но вић**

РЕ АЛ НИ УЗРО ЦИ ИЗ БИ ЈА ЊА ВЕ ЛИ КОГ РА ТА  
И ЕПО ХАЛ НЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ПР ВОГ ГЛО БАЛ НОГ  

СУ КО БА У ДВА ДЕ СЕ ТОМ ВЕ КУ***

Са же так

Пр ви гло бал ни су коб ко ји се де сио на са мом по чет ку 
два де се тог ве ка про из ве шће ко ло сал не по сле ди це на 
укуп ну струк ту ру ме ђу на род не по ли ти ке и ге о по ли
тич ких од но са чи је се по сле ди це осе ћа ју и да нас. У ра
ду ће би ти ис тра же ни глав ни ме ха ни зми по кре та чи 
ко ји су ис хо до ва ли по че так Пр вог свет ског ра та, ко ји 
по  ка рак те ри сти ка ма, то ку и по сле ди ца ма по не ким 
ауто ри ма ни је имао пре се да на у до са да шњој свет ској 
исто ри ји.  Епо хал ни ис хо ди ово га ра та и да нас струк
ту ри шу гло бал на свет ска кре та ња. Про це си гло ба ли
за ци је по че ли су сво је бив ство ва ње и за мах упра во у 
кон тек сту и пред ве чер ју  ње го вог из би ја ња. Сто га ће
мо у ра ду да по ку ша мо да ис тра жи мо и ре кон стру и
ше мо дух вре ме на ко ји га је ге не ри сао али и   ње го ву 
не сум њи ву ак ту ел ност и зна чај.
Кључ не ре чи: Пр ви свет ски рат, гло ба ли за ци ја, два
де се ти век, су ко би, ге о по ли ти ка, ме ђу на род ни од но си 

Пр ви ве ли ки рат ко ји је из био по чет ком два де се тог ве ка по 
мно го че му је по стао је дин ствен и на да све па ра док са лан ме
ђу на род ни по ли тич ки фе но мен. Ње го ва је дин стве ност огле
да ла се у чи ње ни ци да је по стао ге не ра тор мно гих епо хал них 
по ли тич коеко ном ских про це са (гло ба ли за ци ја еко ном ских 
од но са, из град ња но вог  ме ђу на род ног по рет ка мо ћи, екс пло

УДК 94(100)“1914/1918“ 



88

СРБИЈА И ПОЛИТИКА ВЕЛИКИХ СИЛА 1914-2014.

зи ја но вих др жа ва, раз вој на у ке и тех но ло ги је, ре ла ти ви за
ци ја кул тур норе ли гиј ских вред но сти хри шћан ства, ин же
ње ринг иден ти те та и сл.), ко ји ће обе ле жи ти де це ни је  по сле 
ње го вог фор мал ног окон ча ња али и чи ње ни цом да су не ки од 
нај зна чај ни јих та ла са про ме на ко је су по че ле у вре ме ну ње го
вог не по сред ног из би ја ња и да нас ак ту ел не од ре ђу ју ћи на ше 
ег зи стен ци је. 

Са дру ге стра не по сма тра на, ње го ва па ра док сал ност је 
ле жа ла  у то ме што су по ја ве и узро ци ко ји су  при пре ми ли 
енер ги ју за сна жну по ли тич ку еруп тив ност у исто вре ме би ли 
и про це си ко ји су мо гли обез бе ди ти  трај ни ји по ли тич ки мир 
у Евро пи, да је по сто ја ло ви ше по ли тич ке во ље  за  са рад њу 
и ко ри шће ње  мир них сред ста ва у ме ђу на род ним од но си ма. 
На ци о на ли замра си зам, ко ло ни ја ли зам, кри за вред но сти, 
ни хи ли зам, на о ру жа ва ње, те жња ка те ри то ри јал ним осва ја
њи ма, ра ди ка ли за ци ја по ли тич ких иде о ло ги ја и сл.  му чи
ли су та да шња дру штва и ква ри ли од но се ме ђу др жа ва ма. 
Дру гим ре чи ма, рат ни је био не из бе жна по ја ва, он је на не ки 
чу дан на чин био из бор ко ли ко и ну жност, сплет не срет них 
исто риј ских окол но сти, не ис пу ње них ам би ци ја ди на сти ја, 
по ли тич ких пред ра су да, ра си стич ке мр жње, не до стат ка так
та,  али и план ских по те за, же ље и во ље за мо ћи, еуфо рич ног 
на ци о на ли зма, и ни хи ли стич ке по тре бе за ра за ра њем све га 
по сто је ћег. У исто вре ме  ме ша ла су се осе ћа ња код љу ди то
га вре ме на да је рат не из бе жан чак и по тре бан, са ис ку ством 
мир ног жи во та и обе ћа ва ју ће со ци јал ноеко ном ске пер спек
ти ве. Ни че ан ски дух епо хе до био је нај ра ди кал ни ји оду шак 
упра во у не у та жи вој по тре би да се на си ље чи ни или да се оно 
тр пи. Сва де струк тив ност и ра за ра ња ко је ће би ти ис по ље на 
то ком ду ге че ти ри го ди не ра та, али и де це ни ја ма на кон ње га 
би ли су нај су ро ви ја по твр да прет ход ног ста ња. Тај ра ди ка лан 
про цес осло ба ђа ња за то мље них енер ги ја дру шта ва и гра ђа на 
то га вре ме на сво до чио  је на вр ло убе дљив на чин до ко је су 
ме ре уз бур ка не  про тив реч но сти гу ра ле чо ве чан ство у је дан 
ве ли ки и раз о ран су коб.

За не ке исто ри ча ре  тај се рат ни је за вр шио чи ном фор
мал не ка пи ту ла ци је Цен трал них си ла, већ је  на ди рек тан на
чин екс пли ци ран у свом дру гом свет ском на став ку ко ји ће 
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до ћи вр ло бр зо, не пу них три де це ни је по сле по след њих пло
ту на Пр вог ве ли ког ра та. И не са мо то, по је ди ни исто ри ча ри 
по пут Сти ве на Е. Ми ле ра и Шон М. Лин Џон са сма тра ју, да  
пе ри од у ме ђу на род ним од но си ма ко ји ми да нас тре ти ра мо 
као еру пост хлад но ра тов ског по рет ка мо ћи, мно го «бо ље де
фи ни ше по јам ера по сле Пр вог свет ског ра та». Ова опа ска, би 
та ко ђе тре ба ла да ука же на ње гов зна чај у мо дер ној исто ри ји 
чо ве чан ства али још  ви ше да су су штин ски сег мен ти и про
це си ко је је  отво рио и да нас,  на жа лост,   на ша ру жна и кон
вул зив на ствар ност. Aмерички исто ри чар Деј вид Фром кин 
сто га  ис ти че да је «Ве ли ки рат по ро дио стра хо ви те си ле ко је 
ће  му чи ти свет до кра ја  тог ве ка. « С пра вом Ерик Хоб сба ум 
на зи ва два де се ти век крат ким ве ком, јер му је де вет на е сти 
век от ки нуо де це ни ју и по вре ме на про ду жа ва ју ћи сво је су
штин ско бив ство ва ње и пре ко фор мал не вре мен ске гра ни це 
сво га тра ја ња. Мо гло би се у из ве сном сми слу то твр ди ти и 
за два де сет и пр ви век. Као да се ње гов прет ход ник тру дио 
да на док на ди свој вре мен ски гу би так, јер се у мно гим сег
мен ти ма и обе леж ји ма про ду жио и до на ших да на.  Та кон
ти ну ал ност и по ве за ност са на шим вре ме ном је ви ше стру ка 
и за бри ња ва ју ћа, ка ко год да је по сма тра мо, у ди ја хро ниј ској 
или син хро ниј ској пер спек ти ви. На ста вља ју се и  убр за ва ју  
про це си гло ба ли за ци је, ме ђу на род ни од но си кли зе у но ву 
ра ди ка ли за ци ју, свет по тре са ју гло бал не еко ном ске и фи нан
сиј ске кри зе, на по мо лу су  ве ли ки су ко би ре ли гиј скокон фе
си о нал ног ка рак те ра, ру ши се по ре дак мо дер не на ци о нал не 
др жа ве а на ње ним раз ва ли на ма кон стру и шу се но ви ет нич
ки иден ти те ти и сл.1

Та ко ђе  мо гли би смо  да кон ста ту је мо да по сто ји из ве сна 
не прав да ка да је у пи та њу про це на ва жно сти и зна ча ја Пр
вог свет ског ра та у дру штве ној на у ци. Дру ги свет ски рат је 
че сто од но сио ви ше па жње и ис тра жи вач ког на по ра, а ка да 
се ре ал но са гле да ју ства ри, он и ни је био ни шта дру го  до на
ста вак пр вог ве ли ког ра та, по сле ма лог и крат ко трај ног ми
ров ног за тиш ја. Дру ги свет ски рат са гле дан у овом кон тек сту 
је  ко нач на рат на екс пли ка ци ја и до вр ше так из град ње но ве 

1 Ви ди Де спо то вић Љ. Кон струк ци ја и де кон струк ци ја иден ти те та, ФЕППС, 
Но ви Сад, 2014.
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ге о по ли тич ке струк ту ре мо ћи  за по че те још у пр вом ра ту, ко
ја ће не ке тра ди ци о нал не им пе ри је или трај но или за ду же 
вре ме од ве сти у исто ри ју, а на свет ску сце ну из ба ци ти но ве 
си ле,  пре све га САД и СССР. «Рат из ме ђу Не мач ке са јед не, и 
Ру си је, Фран цу ске, Бри та ни је и Сје ди ње них Др жа ва са дру ге 
стра не, на ста вио се 193941. Ни он ни је до вео до ре ше ња пи
та ња ко ја ће си ла сте ћи пре моћ у Евро пи  као и да ли ће Сје
ди ње не Др жа ве и Бри та ни ја при хва ти ти ту су пре ма ци ју. Тај 
кон фликт, ко је су не мач ке во ђе за по че ле об ја вљу ју ћи рат Ру
си ји 1. ав гу ста 1914, ни је се за вр шио све док по след њи ру ски 
вој ник ни је на пу стио не мач ко тло 31. ав гу ста 1994. го ди не.»2

Оно што на ци ни чан на чин  још по твр ђу је  ак ту ел ност 
ово га ра та је сте  чи ње ни ца да из ве стан и не та ко ма ли број 
ауто ра и по ли ти ча ра са За па да већ не ко ли ко го ди на у на зад, 
а у по во ду обе ле жа ва ња сто го ди шњи це ње го вог по чет ка на 
уси љен и ни ма ло дис кре тан на чин чи не на по ре да се из вр ши 
ре ви зи ја ње го вих узро ка, по ни ште  ис хо ди и на не ки на чин 
усто ли чи но во ви ђе ње ра та као ре зул тат по твр де са да шње 
еко ном ске сна ге и ге о по ли тич ке мо ћи. Ти по ку ша ји осо би
то су сна жни и ра ди кал ни у зе мља ма ко је су и су штин ски и 
фор мал но би ле за чет ни це ве ли ког су ко ба,   ко је  су тај рат из
гу би ле и то мо ра ле да по твр де чи ном пот пи си ва ња ка пи ту ла
ци је,  и не стан ком њи хо ве им пе ри јал не мо ћи. Са на ве де ном 
ре ви зи јом на ше мо дер не исто ри је де ша ва се упра во оно што 
је са вре ме ни фран цу ски исто ри чар Фран соа Фи ре ис ти цао 
 да ми у ства ри вр ши мо кон та ми на ци ју на ше про шло сти 
упо до ља ва ју ћи је по тре ба ма са да шњо сти. То се  чи ни ме то
да ма на тег ну тих кон струк ци ја и но вих ту ма че ња исто ри је, 
ка ко би ак ту ел ни ин те ре си и на ше ак ци је на кнад но до би ле 
бо ље оправ да ње и уте ме ље ње у про бле ма тич ним ре ви зи ја ма 
са вре ме не исто ри о гра фи је. Ова сво је вр сна мо да про ши ри ла 
се и на оста ле срод не на у ке, осо би то по ли ти ко ло ги ју, ме ђу
на род не од но се, ге о по ли ти ку, те се и та мо  тзв. но вим син
те за ма по ку ша ва ис кон стру и са ти и до гра ди ти сми сао ко га 
у ре ле вант ним исто риј ским чи ње ни ца ма ни је би ло. Та  тзв. 
но ва исти на,  ма ко ли ко на тег ну та и ма ни пу ла тив на, на ме
ће се пре ко на уч них, обра зов них  и ме диј ских си сте ма као  

2 Фром кин Д. По след ње ле то Евро пе, Жа гор, Бе о град, 2006, стр. 275.
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оба ве зу ју ћа ре ал ност, ко јој се упо до бља ва ју све оста ле сфе ре 
дру штва а на ро чи то вла да ју ћи по ли тич ки дис кур си. 

У по ку ша ју  да што бо ље об ја сни мо тај ам би ва лент ни и па
ра док сал ни дух вре ме на ко ји је од ре дио по то ње до га ђа је, по
де ли ће мо ње го ву не по сред ну ствар ност на два услов но не за
ви сна по ља. У пр вом ће мо из ло жи ти оне чи ње ни це ко је су тој 
епо хи да ва ле оп ти ми зам и ве ру  да је ста ње ми ра до стиг ну та 
ре ал ност али још и ви ше из ве сна бу дућ ност у ме ђу на род ним 
од но си ма, а у дру гом по љу, из не ће мо чи ње ни це ко је по ка зу ју 
упра во су прот не те жње и тен ден ци је ко је су не ми нов но та
да шња дру штва во ди ла у ве ли ку свет ску кла ни цу и ра за ра ња.

Ка ми ру и про спе ри те ту у све ту  
гло ба ли зо ва них еко ном ских од но са:

Озбиљ ни ис тра жи ва чи вре ме на ко је је  прет хо ди ло из би
ја њу Пр вог свет ског ра та ме ђу ко ји ма је и Деј вид Фром кин, 
не по де ље но ука зу ју на чи ње ни цу да « већ ско ро по ла ве ка ме
ђу ве ли ким си ла ма ни је би ло ра та, а гло ба ли за ци ја свет ске 
еко но ми је на го ве шта ва ла је да је рат по стао ствар про шло
сти.»3 Оно што је по себ но обе ћа ва ло мир ну пер спек ти ву у 
ме ђу на род ним од но си ма, је чи ње ни ца от по чи ња ња сна жних 
про це са гло ба ли за ци је ме ђу на род них еко ном ских од но са. 
Том оп ти ми зму ни је мо гао да одо ли ни нај ве ћи свет ски еко
но ми ста два де се тог ве ка Џон Меј нард Кејнз ко ји се са ди вље
њем се ћао тих го ди на «као ере не кон тро ли са не раз ме не нов
ца и ро бе без ца рин ских пре пре ка». «У мно го ве ћем сте пе ну 
не го да нас, то је би ло вре ме сло бод ног про то ка ка пи та ла, љу
ди и до ба ра. Јед на од лич на сту ди ја све та из 2000. го ди не по
ка зу је да је пре ра та 1914, сте пен гло ба ли за ци је био ве ћи не го 
да нас.»4 То је зна чи ло да та да шњи свет сло бод не тр го ви не ни
је тр пео да на шње пре пре ке и огра ни че ња. Ка пи тал се мо гао 
из но си ти, уно си ти  и ин ве сти ра ти без кон тро ле др жа ве или 
ме ђу на род них бан кар ски и еко ном ских ор га ни за ци ја, из воз 
и увоз су би ли сло бод ни и ли ми ти ра ни углав ном са мо  про

3 Фром кин Д. По след ње ле то Евро пе, Жа гор, Бе о град, 2006, стр. 19.
4 Исто, стр.20.
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це ном сте пе на ри зи ка од ку пов не мо ћи тр жи шта. На су прот 
на шој увре же ној пред ста ви ка ко је гло ба ли за ци ја као про цес 
на ме та ња иде о ло ги је гло ба ли зма   мо дер на по ја ва,  ко ја је по
след њих не ко ли ко де це ни ја до би ла на сна зи и ин тен зи те ту,  
са пла ни ра ним ко нач ним чи ном фор ми ра ња но вог свет ског 
по рет ка мо ћи   ре ал ни  исто риј ски уви ди  у ме ђу на род не 
еко ном ске од но се по ка зу ју да је тај еко ном скопо ли тич ки ме
га тренд по чео да де лу је и пре о бли ку је  од но се још пре ви ше 
од јед ног ве ка. Спе ци фич ност те по чет не фа зе гло ба ли за ци је, 
за раз ли ку од ове ак ту ел не, ле жао је у чи ње ни ци, да је то био 
пе ри од сло бод не еко ном ске раз ме не, рас те ре ћен ба ри је ра ка
ко оних ко је су на ме та ле са ме др жа ве, та ко и оних ко је да нас 
на ме ћу ме ђу на род не еко ном ске и фи нан сиј ске ор га ни за ци је. 
Та пр ва, по чет на фа за, гло ба ли за ци је еко ном ских од но са ни
је ну жно зна чи ла и на ме та ње иде о ло ги је гло ба ли зма, већ пре 
све га еко ном ску по тре бу да се на ра сла ин ду стриј ска и тех но
ло шка про из вод ња  ре а ли зу је пре ко гра ни ца по сто је ћих на
ци о нал них при вре да.

Лич но осе ћа ње гра ђа на, да мо гу сло бод но пу то ва ти и тр
го ва ти по Евро пи и остат ку све та би ла је та ко ђе зна ча јан ин
ди ка тор те сло бо де.  Чи ње ни ца је да су мно ги европ ски гра ђа
ни про пу то ва ли по ла све та не са мо без па со ша већ и без би ло 
ка кве лич не ис пра ве, осим ако се у њих не ра чу на ју обич не 
ви зит кар те. «При пад ни ци бри тан ских сред њих  и ви ших 
кла са су се бе ви де ли ка ко жи ве у иди лич ном све ту у ко ме ће 
еко ном ске ре ал но сти спре чи ти европ ске ве ли ке си ле да за
поч ну ме ђу соб ни рат.»5

Уло га мо дер не ли бе рал не др жа ве још је у то вре ме би ла 
све де на на онај ба зич ни иде ал кла сич ног ли бе ра ли зма ко ји је 
др жа ву ви део као «ноћ ног чу ва ра» ко ја се има ста ра ти за га
ран ци је по што ва ња вла сни штва и за ко на, све оста ло тре ба ло 
је пре пу сти ти де ло ва њу  тр жи шта. Сто га не чу ди став А.Џ. П. 
Теј ло ра, ко ји све до чи да је Ен гле зу ко ји по шту је за ко не сво га 
вре ме на цео жи вот ско ро мо гао про ћи а да и не при ме ти да 
по сто ји др жа ва. «Мо гли сте жи ве ти где сте хте ли и ка ко сте 
хте ли. Мо гли сте да оде те прак тич но у би ло ко ји део све та, не 

5 Исто, стр.19.
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тра же ћи би ло чи ју до зво лу. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва, ни је 
вам био по тре бан ни па сош, а мно ги га ни су ни има ли.»6 

Као у нај ве ћем де лу За пад не Евро пе, та ко је и у САДу то 
би ло злат но до ба ли бе рал не вла де, сло бод не тр жи шне утак
ми це, еко ном ског раз во ја и нео п те ре ћу ју ће др жа ве. Аме рич
ки  ди пло ма та и исто ри чар Џ. Ке нан све до чи о том вре ме ну 
као о до бу ве ли ког осе ћа ња сло бо де и без бед но сти за аме рич
ке гра ђа не. Аме ри кан ци су ве ли он, «има ли осе ћај без бед но
сти ве ро ват но ве ћи не го што је ије дан на род имао још од вре
ме на Рим ске им пе ри је. Ни су ни осе ћа ли по тре бу за вла дом. 
До 1913. ка да је одо брен од го ва ра ју ћи аманд ман на Устав, 
Кон грес ни је имао чак ни моћ да на мет не по рез на при хо де.»7 
Аустриј ски пи сац је вреј ског по ре кла Ште фан Цвајг у сво јим 
се ћа њи ма као нај у пе ча тљи ви ју ка рак те ри сти ку то га вре ме на 
ис ти че да је то би ла злат на ера си гур но сти. Из гле да ло је ве ли 
он, да у на шој «ско ро хи ља ду го ди шњој аустриј ској мо нар хи ји 
све по чи ва на уста ље но сти.» 

Деј вид Фром кин ис ти че да је на ро чи то код гра ђа на по сто
ја ло осе ћа ње да жи ве у све ту без ве ли ког ри зи ка од из би ја ња 
рат ног су ко ба. Ста ње уну тра шње си гур но сти гра ђа на ка да 
го во ри мо о без бе до но сном сег мен ту њи хо вог жи во та, пре но
сио се не кри тич ки и на по ље ме ђу др жав них од но са. И то ни је 
би ло са свим без осно ва. Од но си из ме ђу глав них ге о по ли тич
ких су пар ни ка у Евро пи још 1913 го ди не био је та кав да ни је 
на го ве шта вао спрем ност на рат ни су коб, упр кос број ним не
ре ше ним пи та њи ма ме ђу њи ма. Ди пло ма те Не мач ке, Фран
цу ске,  Ру си је, В. Бри та ни је и др.  чи ни ле су на по ре да па ци
фи ку ју рат не те жње и пла но ве сво јих вој них кру го ва а че сто 
и ла бил них и пре вр тљи вих рас по ло же ња сво јих ди на сти ја. 
Илу стро ва ће мо то ста ње ду ха, сле де ћим ин те ре сант ним ци
та том. «Фран цу ска би, исти на во ле ла да по вра ти те ри то ри је 
ко је јој је Не мач ка оте ла пре не ко ли ко де це ни ја, али до бро 
оба ве ште ни кру го ви би ли су си гур ни да Фран цу ска не би за
по че ла рат ка ко би их по вра ти ла. Ру си ја, као са ве зни ца Фран
цу ске, има ла је по у зда не ин фор ма ци је о фран цу ским зва нич
ним по гле ди ма. Пред сед ник ру ске вла де је 13. де цем бра 1913. 
6 Исто, стр. 19.
7 Исто, стр. 20.
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из ве стио ца ра да сви фран цу ски др жав ни ци же ле спо кој ство 
и мир. Они су вољ ни да са ра ђу ју са Не мач ком. Из гле да ло је 
да Не мач ка уз вра ћа та осе ћа ња. Џон Кеј гер, во де ћи по ли ти
ко лог то га вре ме на је твр дио: «Не ма сум ње да су кра јем 1913. 
фран цу сконе мач ки од но си би ли нај бо љи у ни зу го ди на.»»8 

Ова ква оче ки ва ња и по глед на ства ри ми ра под у пи ра ле су 
мно ге чи ње ни це, јед на је сва ка ко и пе ри од ду гог ми ра из ме ђу 
ве ли ких европ ских си ла ко ји је уз ма ле из у зет ке тра јао го то
во чи тав век. Ерик  Хоб сба ум под се ћа да   « пре 1914. го ди
не ни је би ло ве ли ког ра та то ком чи та вог ве ка, на и ме, та квог 
ра та у ко ји су би ле уме ша не све, па чак ни ве ћи на ве ли ких 
си ла, од ве ли ких игра ча ме ђу на род не ди пло мат ске игре, што 
су у то вре ме би ле шест европ ских «ве ли ких си ла» (Бри та ни
ја, Фран цу ска, Ру си ја, АустроУгар ска, Пру ска  по сле 1871. 
ује ди ње на Не мач ка,  а на кон ује ди ње ња и Ита ли ја) САД и 
Ја пан. (...)» Из ме ђу 1815. и 1914. го ди не ни јед на ве ли ка си ла 
се ни је бо ри ла са дру гом из ван свог ужег ре ги о на, иако су на
рав но, би ле уоби ча је не агре сив не екс пе ди ци је им пе ри јал них 
си ла или оних ко је су те жи ле да то бу ду, про тив сла би јих пре
ко мор ских не при ја те ља.»9 

По ред на ве де ног, осе ћа ње пер спек ти ве да ва ла је и чи ње
ни ца да је  то био  пе ри од уз ле та на у ке, но вих тех но ло ги ја, 
убр за ног ин ду стриј ског раз во ја, гло ба ли за ци је еко ном ских 
од но са, раз во ја ту ри зма и оп ште кул тур не раз ме не. Чак и на 
пла ну спор та об но вом олим пиј ског по кре та, отва рао се про
стор за но ве об ли ке ме ђу на род не са рад ње и ми ро љу би вог 
оп ште ња ме ђу на ци ја ма. Ипак  у је згру јед ног та квог све та, 
на по вр ши ни мир ног и про спе ри тет ног, ра ди ло је ужа ре но 
је згро, кла сносо ци јал не  на пе то сти,  им пе ри јал не екс пан зи
је, еко ном ске по хле пе,  ра сне мр жње и на ци о нал не еуфо рич
но сти. У јед ном тре нут ку то ће је згро еруп ти ра ти у до та да  
нај ве ћи рат ни су коб чо ве чан ства. Да кле на не ким оту ђе ним 
и  од јав но сти скри ве ним ни во и ма нај ви ше ци вил не и вој
не вла сти ко ва ли су се пла но ви за не из бе жан рат ни су коб. 
«На про тив, као што је то ње на по ли тич ка и вој на ели та уви
ђа ла, Евро пу је за хва ти ла тр ка у на о ру жа њу без пре се да на у 
8 Исто, стр. 20.
9 Хоб сба ум Е.  До ба екс тре ма, Де ре та, Бе о град, 2002, стр. 24.
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исто ри ји; на уну тра шњем пла ну, ве ли ке си ле су би ле по го ђе
не сна жним со ци јал ним, ин ду стриј ским и по ли тич ким су ко
би ма; а  ге не рал шта бо ви су стал но рас пра вља ли не о то ме да 
ли ће ра та би ти, не го где ће и ка да рат из би ти.»10

 Иде о ло ги је, те ри то ри је, на о ру жа ње  
и на си ље:

Ме ха ни зми  по кре та чи Ве ли ког свет ског ра та, ка ко смо 
их услов но на зва ли су би ли број ни. У овом де лу ра да по ку ша
ће мо да на ве де мо не ке за ко је сма тра мо да су би ли од кључ не 
ва жно сти за ње го во из би ја ње. Је дан од тих ва жних фак то ра 
сва ка ко је  и ве ли ка не рав но те жа сна га из ме ђу  европ ских 
си ла су пар ни ца. Сва ка ве ли ка не сра зме ра у том по љу ну жно 
је ге не ри са ла не сла га ња и во ди ла ка трај ни јој не ста бил но сти 
у ме ђу на род ним од но си ма. Не сра зме ра је по сто ја ла ка ко у 
еко ном ској сна зи и бо гат ству, та ко и у сте пе ну ин ду стриј ског 
раз во ја, на о ру жа ња, укуп не вој не сна ге, ко ло ни јал не мо ћи, 
уну тра шњег др жав ног и на ци о нал ног устрој ства, и сл. 

У та да до ми нант ном ста ву да се сте пен им пе ри јал не мо
ћи по ве ћа ва сте пе ном ко ло ни јал не екс пан зи је, на ла зи ла се 
по кре тач ка сна га за про це се но вих ко ло ни јал них осва ја ња 
или пре ком по но ва ња кон тро ле и  ути ца ја на већ по сто је ћи 
си стем од но са.11 У том по гле ду при вред но и вој но екс пан ди
ра ју ћа Не мач ка је нај го ре ста ја ла. Уз на пре до ва ла у сво јој вој
ној и при вред ној сна зи, а пре вла да ва ју ћи Би змар ко ву скеп су 
пре ма ко ло ни јал ним осва ја њи ма, пост би змар ков ска Не мач ка 
се убр за но спре ма ла  за  ве ли ки ис ко рак у прав цу те ри то ри
јал не и еко ном ске екс пан зи је. Про блем је ле жао у чи ње ни ци 
да је оста ло још вр ло ма ло те ри то ри ја на ко ји ма би се мо гли 
за до во љи ти на ра сли те ри то ри јал ни  и ко ло ни јал ни апе ти ти 
Не мач ке. «Не мач ка ни је ви ше би ла у си ту а ци ји да стек не им
пе ри ју ко ја би би ла сра змер на ње ном ста ту су нај ве ће европ
ске вој не си ле. Ни је ви ше би ло до вољ но све та. Ни је би ло 
кон ти не на та за гра беж: ни је би ло ви ше Афри ка и Аме ри ка. 

10 Фром кин Д. стр. 237.
11 Ви ди Га ћи но вић Р. Мла да Бо сна, Од бра на, Бе о град, 2014.
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Без об зи ра на то вил хе мин ска Не мач ка је и да ље  не про мо
шље но  ис по ља ва ла ин те рес за пре ко мор ским те ри то ри ја ма. 
«12 Је ди ни из лаз из ова кве си ту а ци је је био или пре о ти ма ње 
«ту ђих» већ осво је них ко ло ни јал них по се да, или те ри то ри
јал на екс пан зи ја у ши рим европ ским и евро а зиј ским под руч
ји ма. У оба слу ча ја то је под ра зу ме ва ло ве ли ки рат ни су коб 
са не са гле ди вим еко ном ским и по ли тич ким ис хо ди ма. И ако 
им пе ри јал ни ин те ре си ни су би ли при мар ни мо тив за из би ја
ње рат ног су ко ба, они су сва ка ко би ли раз лог по ра ста на пе
то сти, али и ко рек ци је рат них ци ље ва ка да је рат већ јед ном 
за по чео.

Је дан од сна жни јих ме ха ни за мапо кре та ча су ко ба, сва ка ко 
је био и на ци о на ли зам у на ра ста њу. Би ло је то вре ме про цва
та на ци о на ли зма у Евро пи. Но во на ста ле на ци о нал не др жа ве, 
жу ри ле су да из вр ше про це се  хо мо ге ни за ци је и стан дар ди
за ци је сво јих на ци о нал них иден ти те та, би ло да је реч о ве ли
ким а мла дим  др жа ва ма (по пут Не мач ке и  Ита ли је ) или о 
ма лим пре све га бал кан ским др жа ва ма ко је су сво ју не за ви
сност ве ри фи ко ва ле од лу ка ма Бер лин ског кон гре са. И јед не 
и  дру ге су на сто ја ле да пре ко си сте ма обра зо ва ња, кул ту ре, 
еко но ми је, вој ске, по ли ци је али и све ути цај ни јих штам па
них ме ди ја, из вр ше сна жну кон со ли да ци ју но во фор ми ра ног 
на ци о нал ног кор пу са, утвр де ње го ве сим бо ле, и по ли тич ку 
пер спек ти ву. Ни јед на од но во фор ми ра них на ци о нал них др
жа ва, као у оста лом ни оне ста ре, ни су сма тра ле по сто је ћа 
те ри то ри јал на ре ше ња као за до во ља ва ју ћа. Те ри то ри јал на 
про ши ре ња на ра чун су се да сма тра на су као основ ни услов 
пот пу ног на ци о нал ног за о кру же ња. На ци о нал ни по кре ти 
то га вре ме на има ли су про ти ву реч ну пер цеп ци ју ре ша ва ња 
на ци о нал ног пи та ња. Њи хо ва де мо кра тич ност се огле да ла у 
чи ње ни ци да су сва кој на ци ји при зна ва ли пра во на на ци о
нал ну не за ви сност и сло бо ду упра вља ња, али са дру ге стра не, 
од нос пре ма на ци о нал ним ма њи на ма ни је био ни ма ло де мо
кра ти чан. Не тр пе љи вост пре ма ма њин ском пи та њу ишла је 
до по ли ти ке пу не аси ми ла ци је или пак пот пу ног фи зич ког 
ис тре бље ња. «На ци о на ли зам је био мр жња пре ма јед ни ма, 
као из раз љу ба ви пре ма дру ги ма», ис ти че Д. Фром кин.  Би

12 Фром кин Д. стр. 27.
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ло је то вре ме сна жног до жи вља ја дру го сти као не при ја те ља, 
кон стру и са ног или ствар ног. Тек ће не ко ли ко де це ни ја ка сни
је Карл Шмит и те о риј ски уоб ли чи ти ту ма ни хеј ску па ра диг
му при ја тељ  не при ја тељ као мо дел по ли тич ке пер цеп ци је 
дру го сти али и дис кур зив не екс пли ка ци је не при ја тељ ства 
као иде о ло шког ста ва. «На и ме, на ше «ко лек тив но соп ство» 
по сто ји као дис тан ца од «ко лек тив ног дру гог», али та ко да то 
«ко лек тив но дру го» ни је не ки иде ал дру го сти, већ «ре ал но» 
де фи ни са ни не при ја тељ.»13

На про сто ру Бал ка на ови про це си су до дат но би ли ком
пли ко ва ни чи ње ни цом да су се ве ли ке си ле не пре ста но ме
ша ле у ре ша ва ње по је ди них на ци о нал них пи та ња и то та ко 
што су у пр ви план ста вља ле сво је на ци о нал не ин те ре се. Цео 
про цес на ци о нал не еман ци па ци је бал кан ских на ро да, од ви
јао се у кон тек сту ре ша ва ња тзв. «ис точ ног пи та ња». Ње го ва 
су шти на је ле жа ла у чи ње ни ци сла бље ња вој не и по ли тич ке 
мо ћи Ото ман ске ца ре ви не, и у на сто ја њи ма по је ди них си
ла да те про це се усме ра ва ју у прав цу за до во ље ња сво јих ге
о по ли тич ких ин те ре са, у ко ји ма се те ри то ри јал на ре гре си ја 
осман ли ја упо тре бља ва ла као по вод за рат на су ко бља ва ња 
на ро да Бал ка на.

«Ис точ но пи та ње се са сто ја ло у сле де ћем: ко ја ће европ
ска си ла ус пе ти за се бе да при гра би про сто ре, пре све га, Ју
го и сточ не Евро пе. Пре ма оп ште при хва ће ном ми шље њу то 
је на ду ге ста зе би ло нај ек спло зив ни је пи та ње ме ђу на род не 
по ли ти ке.»14   Очи глед но да је по ред мно го за ин те ре со ва них 
кан ди да та  нај ве ћа страст за но вим те ри то ри јал ним про ши
ре њем би ла на стра ни ве ли ких гер ман ских ца ре ви на. У Не
мач кој вер зи ји, то је био те ри то ри јал ни план екс пан зи је и 
ге о граф ске  екс тен зи је ис ка зан у ге о по ли тич кој кри ла ти ци 
Drang nach dem Osten (про дор на Ис ток) а у АустроУгар ској 
вер зи ји Drang nach dem Südo sten (те жња ка Ју го и сто ку). Иако 
ре ла тив но ста ра ге о по ли тич ка кон стан та код гер ман ских ди
на сти ја, ова те жња је по ми шље њу Ан дре ја Ми тро ви ћа, би ла 
ви ше ге о по ли тич ка кри ла ти ца и по клич, не го до кра ја осми

13 Сто ја но вић Ђ.  Иде а ци о на фор му ла ци ја не при ја те ља: Слу чај Ср би је, Цен тар 
за исто ри ју, де мо кра ти ју и по ми ре ње, Срем ска Ка ме ни ца, 2010, стр. 144.

14 Фром кин Д. стр. 51.
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шљен про грам ге о по ли тич ке тран сгре си је. 15 Упр кос чи ње ни
ци да ни је био ја сно екс пли ци ран про грам, ово ге о по ли тич
ко усме ре ње стра стве но је на дах њи ва ло и при пре ма ло две 
ца ре ви не за на сту па ја ћа осва ја ња. На прав цу глав ног уда ра  
Цен трал них си ла у оба слу ча ја на ла зи ће се Ср би ја док ће Бу
гар ској би ти ну ђе но са ве зни штво а као на гра да те ри то ри јал
но про ши ре ње на ра чун су се да, а на ро чи то Ср би је. «Дру ги 
бал кан ски рат (1913) и ње го ве по сле ди це је су оно што је убе
ди ло Бер хтол да и ње го во ми ни стар ство ино стра них по сло ва 
да Аустро-Угар ска мо ра уни шти ти Ср би ју. Не тре ба за бо ра
ви ти да је Беч по чео да са ста вља свој ме мо ран дум  план за 
уни ште ње Ср би је - два не де ље пре са ра јев ског атен та та.»16 
Так ти ка на сту па ња и ме ђу соб ног су ко бља ва ња бал кан ских 
др жа ва обе ле жи ће про це се тзв. бал ка ни за ци је, у ко ји ма ће се 
де це ни ја ма ис цр пљи ва ти и она ко сла би на ци о нал ни ре сур си 
за ра чун ин те ре са ван бал кан ских по ли тич ких фак то ра. 

Ак ту ел ност тзв. ис точ ног пи та ња се не мо же оспо ра ва ти 
ни да нас. Раз ли ка је са мо у сме ру кре та ња ње го вих ге о по ли
тич ких сил ни ца  век то ра. Да нас је оно ак ту ел но, на та кав 
на чин, што је мо дер на Тур ска др жа ва кроз про це се нео о сма
ни зма (ауто ри зо ва не од стра не А. Да ву то глуа као док три на 
«стра те шке ду би не») ис ка за ла на ме ру да се вра ти на про сто
ре сво је не ка да шње им пе ри јал не мо ћи, на го ве шта ва ју ћи бал
кан ским на ро ди ма, пе ри о де трај ни је по ли тич ке и вој не не
ста бил но сти. У тим про це си ма и ван бал кан ске ге о по ли тич ке 
сна ге, а пре све га САД и Не мач ка, на сто је да оства ре ре ал ну 
и ефи ка сну кон тро лу и  обез бе де сво је ге о по ли тич ке при о ри
те те на том про сто ру.

 Још екс трем ни ја оп ти ка бу ду ћих рат них су ко бља ва ња, од 
на ци о нал не, био је ра си зам. Он се ис по ља вао у нај ма ње два 
сво ја ви да. У пр вом, ра си зам је био по ку шај апо ло ги је им
пе ри јал них осва ја ња и до каз вла сти тог ви та ли стич ког ето са, 
ко ји у дар ви ни стич ком ма ни ру про ми шља ња да је пра во ја чи
ма да се из бо ре за свој но ви жи вот ни про стор. У том кон тек
сту ра си зам је и не ка вр ста иде о ло шке ко пре не ко ја је че сто 
би ла осно ва и за та ко зва ну ре ли гиј скокул тур ну  ми то ма ни ју 
15 Ви ди, Ми тро вић А. Про дор на Бал кан и Ср би ја, 19081918, 2011, стр, 1113.
16 Фром кин Д. стр. 238.
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и сте ре о ти пи ју, ко ја је опет има ла функ ци ју оправ да ња вла
сти тих им пе ри јал них ак ци ја, ту ма че них у ви ду јед не про фет
ске ми си је ши ре ња кул ту ре и ци ви ли за ци је ме ђу при ми тив
ним и за о ста лим до мо ро ци ма. «Не ки су ука зи ва ли на ра сне 
раз ли ке. Њи хо во схва та ње ва ри ра ло је од ис ти ца ња пси хо
ло шке над мо ћи бе ле ра се у дар ви нов ској бор би из ме ђу вр
ста до ква зи те о ло шких дог ми о исто риј ској ми си ји  а сто га 
и ко нач ној по бе ди европ ске ци ви ли за ци је. Не ки су на во ди ли 
дру ге би о ло шке ана ло ги је да би до ка за ли да је им пе ри ја ли
зам не у ми тан об лик све ве ћег над ме та ња за хра ну и про стор 
из ме ђу ра сту ћих по пу ла ци ја.»17  

У дру гом кон тек сту ра си зам се ја вља као нај ма лиг ни ја 
фор ма шо ви ни зма усме ре ног пре ма не ким европ ским на
ро ди ма, ко ји се ви де као фа тал на пре пре ка суд бин ског ши
ре ња вла сти те на ци је и ње ног пра ва на жи вот ни про стор. 
Про шлост а на ро чи то бу дућ ност се са гле да ва ју као ко нач ни 
и од луч ни су коб са тим си ла ма зла, чи јом ће по бе дом от по
че ти ду го че ка на зо ра на ци о нал ног уз ра ста ња. Та ра сна оп ти
ка осо би то је би ла сна жна у мла дој не мач кој др жа ви. Бу ду ће 
су ко бе су ви де ли као не из бе жан рат из ме ђу Гер ма на и Сло
ве на, као бор бу за  жи вот ни про стор и пра во не мач ке ра се 
на упра вља ње све том. «У по за ди ни ових по ли тич ких ви зи
ја ле жа ла је њи хо ва мрач на исто риј ска ви зи ја о не из бе жном, 
суд бо но сном су да ру из ме ђу тев тон ских и ис точ них на ро да. 
Сло ве на и ори јен та ла ца, су да ра у ко ме би ис точ ни на ро ди, у 
слу ча ју да бу ду по бе ђе ни, по ста ли слу ге или ро бо ви.»18 И сам 
Кај зер је упр кос род бин ских ве за са ру ским мо нар хом био 
убе ђен у не из бе жност и ко ри сност пред сто је ћег су ко ба Тев
то на ца и Сло ве на. «Тев тон ски про тив сло вен ског аспек та ове 
по тен ци јал не утак ми це од сли ка ва ли су ра сну мр жњу.Осим 
то га по сма тра ју ћи не мач ку бу дућ ност у све тлу про до ра и екс
пло а та ци је Сред њег и Да ле ког ис то ка, Кај зер је ма штао о још 
јед ном ци љу ко ји је мо гао по сти ћи са мо по ко ра ва њем сло
вен ског све та.»19   У  пи сму аустро у гар ском ми ни стру спољ
них по сло ва од 23. ок то бра 1913. го ди не цар Вил хем из ме ђу 

17 Ро бертс М. Џ. Евро па 18801945, Клио, Бе о град, 2002, стр. 115.
18 Фром кин Д. стр.60.
19  Исто, стр.84.
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оста лог пи ше: «На ду ге ста зе рат из ме ђу Ис то ка и За па да је 
не из бе жан» а у на став ку и «Сло ве ни ни су ро ђе ни да вла да ју 
не го да слу ша ју». 20 Док је ње гов на чел ник  ге не рал шта ба Мо
лот ке при жељ ку ју ћи ко на чан об ра чун, све чи нио да до ње га 
до ђе што пре. «Ја ве ру јем да је рат не из бе жан, и то што пре 
то бо ље.»21

Дру га ца ре ви на, АустроУгар ска, иако мул ти ет нич ка и 
мул ти кон фе си о нал на,  са ста рим оре о лом ве ли ке си ле, и ско
ро хи ља ду го ди шњим кон ти ну и те том по сто ја ња, ни ма ло ни је 
за о ста ја ла у сво јим ра си стич ким мр жња ма пре ма Сло ве ни ма 
(иако је до бар део сло вен ског жи вља чи нио кор пус ње них др
жа вља на) а осо би то пре ма Ср би ма. То ра си стич ко ди вља ње 
по срп ској зе мљи до би ло је нај ек стрем ни је фор ме   ис по ља
ва ња. Рат ни су коб био је од лич на при ли ка да се у кон крет ним 
усло ви ма екс пли ци ра сав на го ми ла ни ра сни бес и мр жња 
пре ма Ср би ма. О то ме Ан ри Бар би све до чи: «Из гле да да је 
је ди ни обје кат аустриј ске вој ске био  уни ште ње, и она је по
че ла свој уни шти тељ ски по сао још од са мог ула ска у Ср би ју. 
Ка квим су се окрут но сти ма, ка квим су се па кле ним ор ги ја ма 
вој ни ци пре да ва ли. Ко ли ко сам са мо пу та остао ска ме њен од 
ужа са пред ре зул та том уби лач ког пи јан ства, по жа ри ма или 
са ди змом тих вој ни ка ко ји при па да ју јед ној ве ли кој, зе мљи 
по но сној на сво ју ци ви ли зо ва ност. Оно што је хте ла Аустри
ја ве ли ка и моћ на на ци ја, ко ја се ба ци ла на ма ли на род, би
ло је то да уни шти Ср би ју обе ћа ва ју ћи се би да ће то чи ни ти 
си сте мат ски, ог њем и ма чем, за ти ра њем и па ље њем гра до ва 
и се ла, али и та ма ње њем, ма са кром над срп ским на ро дом.»22 
Ов де ни је би ло ре чи са мо о обич ном осва јач ком ра ту за те
ри то ри је. Ни је би ло ре чи ни о хлад но про ра чу на тој ге о по ли
тич кој игри ко ја до но си но ве по се де на Бал ка ну. Ов де је би ло 
пре све га ре чи о па то ло шкој и бо ле сној мр жњи пре ма јед ној 
ма лој на ци ји, јед ној ве ли кој хри шћан ској кон фе си ји и све у
куп ној сло вен ској гру пи на ро да ко ја је у њи хо вим ви зи ја ма и 
пла но ви ма има ла не ста ти са ли ца зе мље. То се ја сно ви ди и у 

20  Исто,стр.91.
21  Исто,стр.88.
22   Ан ри Бар би у збор ни ку Рас пе ће Ср би је  Ита ка, Бе о град, 2014,  при ре дио Да

мја но вић Р.,, стр. 72.
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ста ву аустро у гар ског ми ни стра спољ них по сло ва гро фа Ле о
пол да фон Бер хтол да, ко ји је сма трао да ње го ва зе мља мо же 
оп ста ти са мо ако пот пу но уни шти Ср би ју, вој но, по ли тич ки, 
и др жав но. План је био прост   Ср би ја ви ше не сме да по сто
ји. «...Он ни је же лео (ка ко је же лео Кај зер) ва зал ну Ср би ју: 
же лео је да Ср би је у оп ште ви ше не бу де.»23

Па ра док сал ност и апо рич ност од ре ђе них исто риј ских до
га ђа ја по не кад до сти жу сво ју кул ми на ци ју у ни зу по гре шних 
или ап сурд них по ли тич ких по те за. Је дан од ве ли ких ап сур да 
је све што се де ша ва ло у ве зи са уби ством пре сто ло на след
ни ка Фран ца Фер ди нан да али и оним што је усле ди ло по сле 
атен та та. Узет као фор мал ни по вод и до бар из го вор за по че
так ра та, овај атен тат ће на вр ло ја сан на чин по ка за ти ка ко 
се тзв. си ле исто ри је по не кад по и гра ва ју са љу ди ма и вре ме
ни ма ме ња ју ћи сми сао и ре зул тат њи хо вих на ме ра и ак ци ја. 
Је дан од ве ли ких ап сур да сва ка ко ле жи у чи ње ни ци што је  
уби ство Ф. Фер ди на да по кре ну ло та ла се ве ли ког ору жа ног 
на си ља, а да је он сам био је дан о нај гор љи ви јих за го вор ни
ка спре ча ва ња рат них су ко ба и за ла га ња за мир но ре ше ње. 
«Аустриј ски ми ни стар ино стра них по сло ва Бер хтолд, ре као 
је Кон ра ду: «Пре сто ло на след ник је у пот пу но сти за мир». (...) 
За не ра зу ме ва ње Фран ца Фер ди нан да, ме ђу тим, ни је би ло 
раз ло га. Он је и го во рио и де лао у прав цу по сти за ња ми ра».24 

Ф. Фер ди нанд је био при лич но не по пу лар на лич ност у оба 
де ла сво је др жа ве, у Аустри ји  по ми шље њу дво ра због же
нид бе по гре шном осо бом, а у Угар ској због отво ре ног ан ти
у гар ског ста ва, што ће ка сни је у по во ду уби ства нео ми ље ног 
брач ног па ра  про у зро ко ва ти при лич но хлад не ре ак ци је ка ко 
ви со ких вој них и по ли тич ких кру го ва та ко и са мог гра ђан
ства.  Франц Фер ди нанд је  сти ца јем од ре ђе них окол но сти 
(сум ња на на мер но из ла га ње атен та ту од стра не без бе до но
сних слу жби Не мач ке и Аустри је) у ства ри по стао пр ва жр
тва овог ве ли ког су ко ба упр кос отво ре ном за ла га њу за мир и 
из бе га ва ња рат ног ре ше ња са Ср би јом. Ф. Фер ди нанд се «... 
го ди ну за го ди ном су прот ста вљао пла но ви ма за рат про тив 
Ср би је и кон фрон та ци је са Ру си јом, (...) чи је је уби ство Беч 
23   Фром кин Д. стр. 261
24  Исто. стр. 95.



102

СРБИЈА И ПОЛИТИКА ВЕЛИКИХ СИЛА 1914-2014.

ци нич но зло у по тре био да би за по чео баш онај рат ко ме се 
над вој во да та ко ва тре но про ти вио.»25  Жр тва је та ко ђе био и 
наш Гар ви ло Прин цип, чи је је све сно жр тво ва ње  за осло бо
ђе ње сво је зе мље од АустроУгар ске оку па ци је, ис ко ри шће но 
и зло у по тре бље но као по вод за от по чи ња ње ра та са Ср би јом.   
Прин ци пов хе рој ски чин у ње го вим пла но ви ма си гур но ни
је имао ни ка квих дру гих ко но та ци ја осим све сног жр тво ва
ња за ци ље ве на ци о нал ног осло бо ђе ња. Прин цип ни је мо гао 
зна ти да ће то би ти из го вор за ак те агре си је на Ср би ју и иза
зи ва ње ве ли ког ра та, ко ји су усле ди ли. Пот пу но ап сурд но, на 
кра ју је ис па ло да су обо ји ца уче сни ка овог суд бо но сног исто
риј ског до га ђа ја би ли зло у по тре бље ни од стра не агре сив них 
про па га то ра ра та за по сти за ње сво јих де струк тив них ци
ље ва и ин те ре са. «Али, исто та ко, ско ро сви се сла жу и да 
ово уби ство ни је би ло узрок, не го са мо по вод да у пр ви мах 
Бал кан, за њим Евро па, а он да и чи тав свет узме оруж је у ру
ке.» То са мо још јед ном не дво сми ле но по твр ђу је сву бе сми
сле ност оних по ку ша ја ре ви зи је исто ри је ово га пе ри о да, ко ји 
без ика квог ре ал ног уте ме ље ња кри ви цу за из би ја ње Ве ли ког 
ра та по ку ша ва ју да пре ба це на срп ску стра ну. О то ме све до
че и сле де ће ре чи Деј ви да Фром ки на: «Сви су сма тра ли да је 
не мо гу ће да де се ти не ми ли о на љу ди из гу би жи во те са мо за то 
што су жи во те из гу би ли је дан муж и ње го ва же на, дво је љу ди 
за ко је ве ћи на све та ни ка да ни је чу ла.»26 Узро ци за овај рат 
да кле, би ли су у по љу лич них од лу ка и ам би ци ја вој них, по
ли тич ких и вла дар ских ин те ре са два ју гер ман ских им пе ри ја.

За кљу чак: 

              Са би ра ју ћи  на ве де не чи ње ни це, сма тра мо де је ко нач
на оце на Деј ви да Фром ки на о ствар ним раз ло зи ма за из би ја
ње ра та тог ле та 1914.  го ди не ле жао по ред свих дру ги ре ле
вант них фак то ра  у чи ње ни ци да је не мач ки по ли тич ки а још 
ви ше  вој ни врх же лео да ис ко ри сти по вољ ни сти цај окол но
сти ко ји је на стао по сле са ра јев ског атен та та, за ре а ли за ци ју 

25  Исто. 273.
26   Исто, стр. 15.
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њи хо вих пла но ва  да се ду го оче ки ва ни су коб са Ру си јом (и 
ње ном са ве зни цом Фран цу ском) из ве де у том нај по вољ ни јем 
тре нут ку. Ко ри сте ћи отво ре ну на ме ру АустроУгар ске на се 
ко нач но вој но и по ли тич ки раз ра чу на са Ср би јом, не мач ко 
вођ ство ма ни пу ли ше ове на ме ре у ци љу пре у сме ра ва ња бу
ду ћих рат них до га ђа ја у прав цу суд бо но сног ра та са Ру си јом 
и Фран цу ском у ко ји ни је же ле ла а ни сме ла да по ђе без отво
ре не и ја сне вој не по др шке двој не мо нар хи је. 

Фром кин на и ме,  сма тра да за бу ну  ис тра жи ва чи ма ко ји 
ис тра жу ју узро ке Пр вог свет ског ра та пра ви чи ње ни ца ко ја 
се ни је од мах да ла на зре ти у пер цеп ци ји овог епо хал ног до га
ђа ја. Мо жда је и ње го ва ве ли чи на и зна чај до при не ла да се у 
по сле рат ним ре цеп ци ја ма ни је од мах ја сно ви де ла чи ње ни ца 
да је у ње го вом по чет ку би ло за пра во ре чи о два ра та ко ји ће 
се ка сни је сто пи ти у је дан и из европ ских окви ра пре ра сти у  
ве ли ки свет ски су коб. Фром кин ис ти че чи ње ни цу де је реч 
о два ра та, је дан ко ји је АустроУгар ска во ђе на сво јим ин те
ре си ма  по ве ла про тив Ср би је у на ме ри да је пот пу но уни
шти и дру ги рат ко ји је Не мач ка по ве ла про тив Ру си је и ње не 
са ве зни це Фран цу ске об ја вив ши рат Ру си ји 1. ав гу ста 1914. 
го ди не.  Ова ће се два ра та ка сни је а на ро чи то по сле про
па сти рат не кам па ње ко ју је двој на мо нар хи ја по ве ла про
тив Ср би је, прак тич но сто пи ти у је дан, јер је не мач ко вој но 
вођ ство  пре у зе ло пот пу ну кон тро лу бу ду ћих рат них до га ђа 
сма тра ју ћи да је вој ни врх АустроУгар ске по сле вој ног де ба
кла у Ср би ји не спо со бан да да ље во ди рат на деј ства. По ка за
ло се та ко да су од лу ку о от по чи ња њу рат них су ко ба до не ли 
пре све га ви со ки вој ни и по ли тич ки фак то ри две ца ре ви не 
мо ти ви са ни основ ном по тре бом да са чу ва ју свој по ли тич ки, 
еко ном ски и вој ни зна чај а у слу ча ју по вољ них рат них ис хо да 
за њих да то ис ко ри сте за да ља им пе ри јал на про ши ре ња сво је 
мо ћи. На сре ћу ве ли ког де ла чо ве чан ства њи хо ви рат ни ци
ље ви ни су се оства ри ли.
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Лю би ша Де спо то вич, Джорд же Сто я но вич 
 

НА СТО Я Щ ИЕ ПРИ ЧИ НЫ ПЕР ВОЙ МИ РО ВОЙ ВО Й-
НЫ И ЭПО ХА ЛЬ НЫЕ ПО СЛЕД СТВИЯ ПЕР ВО ГО ГЛО-

БА ЛЬ НО ГО КОН ФЛИК ТА В XX ВЕ КЕ 
 

Ре зю ме

Пер вый гло ба ль ный кон фликт, про и зо шед ший в са мом 
на ча ле XX ве ка, глу бо ко по вли ял на со во куп ную струк
ту ру ме жду на ро ной по ли ти ки и ге о по ли ти че ских 
от но ше ний. По след ствия это го кон флик та чув ству
ют ся и се год ня. Пред ме том дан ной ста тьи явля ют ся 
глав ные ме ха ни змыдви га те ли, обу сло вив шие на ча ло 
Пер вой ми ро вой во й ны, ко то рая по сво им ха рак те ри
сти кам, те че нию и по след стви ям не име ла пре це ден
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та в пред ше ству ю щ ей ис то рии со гла сно не ко то рым 
ав то рам. Ито ги этой во й ны и се год ня струк ту и ру ют 
гло ба ль ные ми ро вые дви же ния. Про цес сы гло ба ли за ции 
во зни кли и на ча ли рас про стра ня ть ся как раз в кон
тек сте Пер вой ми ро вой во й ны и пе ри о да, пред ше ство
вав шем её на ча лу. По э то му мы по пы та ем ся ис сле до
ва ть и ре кон стру и ро ва ть дух вре ме ни, со здав ший её, 
а так же её не сом нен ную ак ту а ль но сть и зна чи мо сть.
Клю че вые сло ва: Пер вая ми ро вая во й на, гло ба ли за
ция, XX век, кон флик ты, ге о по ли ти ка, ме жду на род
ные от но ше ния

Lju bi sa De spo to vic, Djor dje Sto ja no vic 
 

REAL CA U SES OF GRE AT WAR  BRE AK-OUT AND EPOC-
HAL CON SE QU EN CES OF THE FIRST GLO BAL CON FLICT 

IN TWEN TI ETH CEN TURY 
 

Re su me

The first glo bal con flict which had hap pe ned in the very be
gi ning of the twen ti eth cen tury will ma ke co los sal con se qu
en ces to ove rall struc tu re of in ter na ti o nal po licy and ge o po
li ti cal re la ti on ship. We can suf er its con se qu en ces now days.  
In this work we will in ve sti ga te the main mec ha nism dri ving 
for ce that  pro cu re the be gin ning of  The World War I,  which 
ac cor ding to its cha rac te ri stics, pro cess and con se qu en ces 
didn’t ha ve any pre ce dent thus far hi story and ac cor ding 
to its epoc hal out co me to day still struc tu res world’s glo bal 
trends. Pro ces ses of glo ba li za tion star ted the ir be ing just in 
con text and eve of the out bre ak of this gre at war. The re fo re 
we will at tempt to try by com pa ra ti ve ap pro ach to analyze 
its do ub tless ac tu a lity and im por tan ce.
Key words: The World War I, glo ba li za tion, twen ti eth cen
tury, con flicts, Ge o po li tics,  in ter na ti o nal re la ti ons
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СР БИ ЈА И ГЕ О СТРА ТЕ ШКИ ИН ТЕ РЕ СИ  
ВЕ ЛИ КИХ СИ ЛА 1914. И 2014. ГО ДИ НЕ**

Са же так

Рад пру жа ком па ра тив ну ана ли зу ге о стра те шких по
зи ци ја ве ли ких си ла на Бал ка ну у кон тек сту њи хо вих 
ши рих ге о по ли тич ких од но са 1914. и 2014. го ди не. Узи
ма ју ћи у по сма тра ње ге о по ли тич ки по ло жај срп ских 
зе ма ља на Бал кан ском по лу о стр ву, при сут не ге о по ли
тич ке кон ста те и ин те ре се, у ра ду се ука зу је на спе ци
фич но сти и раз ли ке по пи та њу про ме не ба лан са сна га, 
стра те шких са ве зни шта ва и ин те ре сних про јек ци ја 
европ ских и спољ них си ла ко ји су Бал кан пре сто го
ди на пре тво ри ли у „бу ре ба ру та“ на ко јем се од ви ја ло 
њи хо во над и гра ва ње, а у од но су на са да шњу, из ме ње ну 
си ту а ци ју. Ге о стра те шки гле да но, у 2014. го ди ни тра
ди ци о нал ни упли ви ве ли ких си ла раз ли чи ти су де лом и 
по ин тен зи те ту, и у до ма ша ји ма, и ин те ре сним про
јек ци ја ма и у ме ђу соб ним ин те ре сним пре кла па њи ма 
и/или су прот ста вље но сти ма у од но су на пре је дан век, 
а по себ но ве за но за си стем ме ђу соб них са ве зни шта ва 
и на осно ву њих про ис те клих оба ве за. Исте ства ри се 
мо гу уочи ти и код до ма ћих бал кан ских ак те ра. Но, оно 
што је глав на ка рак те ри сти ка обе вре мен ска исеч ка је 
про ме на од но са сна га  дис ба ланс мо ћи – с ти ме што је 
1914. на гло на ра сла моћ сред њо е вроп ске ге о по ли тич ке 
си ле на упра во на про сто ри ма Бал ка на, све тра же ћи 
по вод за екс пан зи ју, до ве ла до ко а ли ци је дру гих, ме
ђу соб но ин те ре сно уда ље них ак те ра. Да нас је ствар 
дру га чи ја: про ме на од но са сна га иде у су прот ном сме
ру, тј. ка сма њи ва њу ути ца ја пре о ста ле су пер си ле ко
ја, су о че на са ја ча њем дру гих ге о по ли тич ких цен та ра 
мул ти по ла ри зма, иза зи ва кри зе ка ко би са чу ва ла до са
да шње по зи ци је, тј. ка ко их не би из гу би ла, и та ко по
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ку ша ва да спре чи њи хо во ин те ре сно по ве зи ва ње. Сре
ћом, по ло жај Ср би је са да ни је на глав ном прав цу кри зне 
кон фрон та ци је већ на ње ном бо ку, што Ср би ји у стра
те шком сми слу ста вља у бит но дру га чи ју си ту а ци ју о 
од но су на ону из 1914. го ди не.    
Кључ не ре чи: Бал кан, ге о по ли ти ка, стра те ги ја ве ли
ких си ла, ба ланс мо ћи, Ср би ја, 1914 

Зна чај Ср би је и срп ских зе ма ља на Бал ка ну у од но су на ге
о стра те шке ин те ре се ве ли ких си ла на овом и на ши рем про
сто ру, у зна чај ној ме ри од ре ђен је ге о граф ским да то сти ма, 
од но сно ње ним ге о по ли тич ким по ло жа јем. Ло ги ка про стор
ног са гле да ва ња ме ђу др жав них од но са на ла же нам да се по ђе 
од ана ли зе ге о по ли тич ког по ло жа ја Ср би је и утвр ђи ва ња, у 
ду жем исто риј ском сми слу, кон стант них ге о по ли тич ких ути
ца ја, као и са гле да ва ња по себ них ин те ре са круп них ге о по ли
тич ких си ла те њи хо вих ме ђу соб них ве за, ка ко би се, по том, у 
раз ма ку од јед ног ве ка, са гле да ле њи хо ве слич но сти и раз ли
ке. Не за бо ра ви мо: ге о по ли тич ке да то сти са мо су је дан зна
ча јан фак тор стра те шког спољ но по ли тич ког де ло ва ња. Ка ко 
ће ове да то сти би ти са гле да не, ка ква је ауто пер цеп ци ја и про
стор на ин те ре сна про јек ци ја круп них су бје ка та ме ђу на род
не по ли ти ке, ка кво је њи хо во по ли тич ко устрој ство, укуп ни 
по тен ци ја ли и вред но сни окви ри у окви ру ко јих се са гле да ва 
свет око се бе, а по го то во то ка кве су њи хо ве ме ђу соб не ве зе 
(и оба ве зе) те на чи ни на ко ји се они од ви ја ју – све ово ни је 
ге о граф ски де тер ми ни са но, већ спа да у до мен „вред но ва ња, 
про це њи ва ња и од лу чи ва ња“ што се очи ту је на да том про
сто ру и у вре ме ну.

Бал кан ско по лу о стр во, у чи јем сре ди шњем де лу жи ве Ср
би, у ви зу ра ма кла сич не ге о по ли ти ке се по сма тра део ју жне 
„ме ди те ран ске кљу ча о ни це“ из ме ђу за пад ног и сре ди шњег 
де ла „Ри млан да“, обо да евро а зиј ског кон ти нен та што оде
љу је ње го во је згро („Хар тланд“) од при сту па свет ским мо
ри ма.1 Због свог стра те шког зна ча ја за на сту па ње круп них 
1 О основ ним ге о по ли тич ким те о ри ја ма о зна ча ју Ри млан да и Хар тлан да ви

де ти: Ма кин дер Хал форд, Де мо крат ски иде а ли и ствар ност, Ме та фи зи ка, 
Бе о град, 2009; Spykman Nic ho las, The Ge o graphy of Pe a ce, Har co urt, Bra ce&Co, 
New York, 1944; Spykman Nic ho las, Ame ri ca`s Stra tegy in World Po li tics: The US 
and the Ba lan ce of Po wer, Har co urt, Bra ce&Co, New York, 1942; Ду гин Алек сан
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ге о по ли тич ких игра ча, Бал кан, као са став ни део тра ди ци о
нал ног про сто ра до ди ра раз ли чи тих кул тур ноисто риј ских 
ти по ва, исто вре ме но је и мост из ме ђу ци ви ли за ци ја, али и 
аре на њи хо вог ме ђу соб ног над ме та ња. По ли тич ка и кул тур
на исто ри ја Бал ка на по ка зу је нам  да се на ње му су сти чу три 
кул тур ноци ви ли за циј ска ти па у ме ђу соб ном пре пли та њу: 
за пад ног, ко ји је из Сред ње Евро пе на сту пао ка Ме ди те ра ну 
и да ље, ка Ори јен ту; Ори јен та, ко ји са ју го и сто ка на сту пао на 
се ве ро за пад, ка По ду на вљу; и кон ти нен тал ног, евро а зиј ског 
ко ји, из „Хар тлан да“ на сту па на југ пре ко По ду на вља, ка Ме
ди те ра ну и да ље, кроз ори јен тал не про сто ре „Ри млан да“. Иза 
њих, кроз пре у сме ра ва ње њи хо вог ме ђу соб ног над ме та ња и 
са рад ње, то ком зад њих без ма ло 250 го ди на, на овим про сто
ри ма је при сут на и глав на та ла со крат ска си ла  атлан ти зам, 
„го спо дар свет ских мо ра“, ко ја све ово чи ни ка ко би за шти
тио сво је ин те ре се на обод ном про сто ру – Ри млан ду, од но сно 
Сре до зе мљу као „за ли ву свет ског мо ра“ са сво јим ува ла ма 
(Ја дран ским, Јон ским и Егеј ским „мо рем“). Та ко је би ло пре 
сто го ди на, та ко је и да нас: „Са ста но ви шта европ ске и свет
ске ге о по ли тич ке струк ту ре, на про сто ру Бал ка на су да ра ју се 
ути ца ји че ти ри Ве ли ка про сто ра. Нај ве ћи зна чај ме ђу њи ма 
има ју Евро а зи ја (Ру си ја), и Mit te le u ro pa (Не мач ка) (не мач ки 
тер мин ко ји је до Пр вог свет ског ра та озна ча вао кон цепт ре
ги о на Сред ње Евро пе, не што ши ри од да на шњег, од но сно зе
мље ко је су под не мач ким кул тур ним ути ца јем). Из ме ђу њих 
се на ла зи „са ни тар ни кор дон“ ко ји је, у са вре ме ном ге о по
ли тич ком рас по ре ду, ге о граф ски по ме рен из Сред ње Евро пе 
пре ма Ис точ ној Евро пи. На на шем ге о про сто ру атлан ти зам 
има зна чај не ге о по ли тич ке ин те ре се, чи ји су тра ди ци о нал ни 
но си о ци Ве ли ка Бри та ни ја и Фран цу ска, а да нас САД. Као 
про тив те жа атлан ти зму, Не мач ка кон стант но стре ми из град
њи европ ске ди ја го на ле, чи ји је век тор усме рен пре ма Бал ка
ну, Ма лој Ази ји и Бли ском ис то ку (Drang nach Osten),“

Ге о по ли тич ка над ме та ња пред ста вља ју кон стан ту у исто
ри ји бал кан ских др жа ва, ко је, об зи ром на сво ју ве ли чи ну и 
ре сурс не ка па ци те те, пред ста вља ју, у раз ли чи том сте пе ну, 

дар, Осно ви ге о по ли ти ке, Еко прес, Зре ња нин, 2004; Тај на Бал ка на, Збор ник, 
СКЦ, Бе о град,  1995.
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или пу ке екс по нен те ве ли ких си ла, или, пак, ме ђу на род не су
бјек те огра ни че не са мо стал но сти ко ји сво је ин те ре се по ку
ша ва ју да оства ре у пре се ку, у пре кла па њу ин те ре са ви ше ве
ли ких си ла. Као из ра зи то не ста бил но и не до вољ но ком пакт но 
под руч је ко је је не пре стал но из ло же но спољ ним ути ца ји ма, 
Бал кан је, да кле, пред ста вљао про стор за стра те шко по зи ци
о ни ра ње и над и гра ва ње „ве ли ких игра ча“. Он је, услед спе ци
фич них кул тур ноисто риј ских окол но сти, био за то по себ но 
по го дан у вре ме ка да је на ње му по чео да дра стич но сла би 
ути цај не га да шњег спољ ног хе ге мо на, оног са ју го и сто ка, са 
Ори јен та  Осман ског цар ства. То ком не ко ли ко прет ход них 
ве ко ва, ути цај дру гих ве ли ких си ла на Бал ка ну се очи то вао у  
„сто ти ну пла но ва о по де ли Осман ског цар ства из ме ђу ве ли
ких си ла, а про из ла зио је из три ва жне са став ни це бал кан ске 
исто ри је ко је пред ста вља ју три бит не ка рак те ри сти ке: ви ше 
ко ре ни тих пре о кре та у то ку ми ле ни јум ског и сна жног исто
риј ског жи вље ња овог под руч ја, раз ли чи то сти про ис те кле из 
ми ле ни ја и по ду ге по де ле на Ис ток и За пад евросре до зем не 
исто ри је, и исто риј ског об ли ко ва ња ви ше ма лих на ро да, ет
нич ки раз ли чи тог по ре кла и по де ље них три ма раз ли чи тим 
ре ли ги ја ма.“2    
Свој по ло жај из ме ђу че ки ћа и на ков ња срп ске зе мље сте кле су 
за хва љу ју ћи сво јој пе ри фер но сти у од но су на жа ри шта свет
ске мо ћи. Та кав кон такт ни ге о по ли тич ки по ло жај „у про це пу 
све то ва“3 оте жа вао је фор ми ра ње и функ ци о ни са ње не за ви
сних срп ских по ли тич коте ри то ри јал них струк ту ра, пре ки
дао њи хов кон ти ну и тет и ре ме тио про стор ну ком пакт ност.“4 
Чак и у срећ ни јим вре ме ни ма и при по вољ ни јим окол но сти
ма, срп ске су др жа ве кроз це лу исто ри ју за ви си ле од ба ла
ни си ра ња пре ма ути ца ји ма ве ли ких си ла, ука ла па ња у њи хо
ве ши ре стра те шке за ми сли и про јек ци је или про на ла же ња 
„сло бод ног про сто ра“ из ме ђу ових ути ца ја. Пре ко срп ских 

2 Стој ко вић Мо мир, „Ге о по ли тич ки чи ни о ци бал ка ни за ци је“, Тај на Бал ка на – 
мо но гра фи ја о ге о по ли ти ци, СКЦ, Бе о град, 1995, стр. 160.

3 Ми ле тић Ан дре ја, Ис ку ше ња ге о по ли тич ког зе мљо тре са, стр. 85.
4 Сте пић Ми ло мир, У вр тло гу бал ка ни за ци је, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 

2001, стр.  9899.
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зе ма ља и њи хо вих др жа ва као „фрон ти је ра“ осци ли ра ле су 
тран сгре си о норе гре си о не те ри то ри јал не фа зе ве ли ких бал
кан ских и ван бал кан ских им пе ри ја, чи ја су уну тра шња свој
ства и про јек то ва ни ци ље ви би ли ис кљу чи во ин ко па ти бил
ни.“5 Стал но над ме та ње из ме ђу пред став ни ка че ти ри „ве ли ка 
про сто ра“ на Бал ка ну ко ји је на из ме нич но би вао пре гра да/
пре пре ка и мост за оства ри ва ње њи хо вих ин те ре са, ви дљив 
је кроз мно ге епо хе: „По де ла Рим ског цар ства на ис точ ни и 
за пад ни део; су ко би ви зан тиј ских и рим сконе мач ких вла
да ра кроз сред њи век; рас кол хри шћан ства на пра во слав ну 
и ка то лич ку цр кву; су коб исла ма и хри шћан ства у пе ри о ду 
успо на Осман ског цар ства; све оне бор бе и ком пли ко ва ни 
спле то ви од но са ве ли ких си ла по во дом њи хо вих пре тен зи ја 
на те ри то ри је Осман ског цар ства у фа зи ње ног не по врат ног 
сла бље ња...“6.

1914. го ди на и спе ци фич ност  
ге о стра те шког пре гру пи са ва ња

По че так 20. ве ка на „бал кан ској кљу ча о ни ци“ ју го и сточ
ног, „нај та њег“ де ла Ри млад на про ти цао је у зна ку већ из
вр ше ног пре гру пи са ва ња ве ли ких си ла у кон ти нен тал ним 
раз ме ра ма, што је уно си ло из ве сне но ви не у за вр шној фа зи 
ре ша ва ња „Ис точ ног пи та ња“7. Ово пре гру пи са ва ње би ло је 
по сле ди ца ду бо ко по ре ме ће ног од но са сна га, од но сно на ру
ше не кон ти нен тал не рав но те же уну тар „европ ског кон цер
та“, ко ји је, упр кос кри за ма, ра то ви ма и про бле ми ма, оп ста јао 
у из ве сној ме ри го то во цео век (18151914). Основ ни по сту
лат „ба лан са мо ћи“ или рав но те же сна га са сто јао се у иде ји 
да је на ци о нал на без бед ност свих зе ма ља по ве ћа на ка да су 
вој ни по тен ци ја ли та ко рас по ре ђе ни да ни јед на зе мља не по

5 Сте пић Ми ло мир, У вр тло гу бал ка ни за ци је, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 
2001, стр. 98.

6 Стој ко вић Мо мир,  „Ге о по ли тич ки чи ни о ци бал ка ни за ци је“, Збор ник (ур. 
Бра ни слав Ма тић) Тај на Бал ка на, СКЦ, Бе о град, 1995,  стр. 160.

7 Ви ше у По по вић Ва си лиј, Ис точ но пи та ње, Ге ца Кон, Бе о град, 1928.
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ста не до вољ но сна жна да до ми ни ра свим оста ли ма,8 од но сно 
 да на гло по ве ћа ње мо ћи јед не др жа ве ауто мат ски до во ди до 
удру жи ва ња оста лих, ка ко би јој па ри ра ле. Ова кав „си стем 
нај бо ље функ ци о ни ше уко ли ко по сто ји бар је дан од на ве де
них усло ва: нај пре, сва ка др жа ва мо ра да бу де сло бод на да у 
скла ду са тре нут ним окол но сти ма скло пи са вез са би ло ко
јом дру гом др жа вом (то ком ве ћег де ла 18. ве ка, рав но те жа се 
одр жа ва ла за хва љу ју ћи стал ној про ме ни са ве зни штва; исто 
се мо же ре ћи и за Би змар ков пе ри од до 1890. го ди не. Дру го, 
ка да по сто је чвр ста са ве зни штва, по сто ји и „тег“ ко ји обез
бе ђу је да ни јед на од по сто је ћих ко а ли ци ја не по ста не до ми
нант на... Тре ће, ка да по сто је чвр сти са ве зи, али не и „тег“, 
по сто ји ја ка ко хе зи ја, за хва љу ју ћи че му у ве зи са свим пи
та њи ма мо гу да се по стиг ну ком про ми си или да се про ме ни 
стра на).“9

Кра ко ви до шћу и крај ње се бич ним са гле да ва њем сво јих 
ин те ре са, по ло ви ном 19. ве ка на ру шен је ра ни је по стиг нут ба
ланс сна га и ње гов иде о ло шки оквир ко га је са чи ни ла „Све та 
Али јан са“ 1815. го ди не, Пр во је та лас ре во лу ци ја 1848. про
тре сао европ ске кон зер ва тив не ре жи ме, од ко јих су не ки, по
пут Хаб збур шке мо нар хи је, оп ста ли као др жа ве ис кљу чи во 
за хва љу ју ћи ин тер вен ци о ни зму дру гих ве ли ких си ла (ру ска 
по моћ Бе чу). За тим су Фран цу ска и Ен гле ска, упла ше ни ис
по ље ном сна гом Ру си је у та да шњем кон флик ту са Осман ли
ја ма, из вр ши ли ин тер вен ци ју на Кри му (Крим ски рат 1853
1856), док су до та да шње глав не ру ске са ве зни це (Пру си ја и 
Аустри ја), не са мо  оста ле по стра ни као не у трал не, већ је 
ова дру га де мон стри ра ла вој ну моћ на гра ни ца ма и пре ти ла 
да се при дру жи на па ду на Ру си ју. По сте пе ни рас пад „европ
ског кон цер та“ до вео је до ни за ра то ва у дру гој по ло ви ни ве
ка („Аустриј скоита ли јан ски рат“ 1859, „Пру скодан ски рат“ 
1864, „Пру скоаустриј ски рат“ 1866. и, на кра ју, „Не мач ко
фран цу ски рат“ 1870.) ко ји су се за вр ши ли ује ди ње њем Ита
ли је и Не мач ке. Да ле ко нај ве ћу крат ко ви дост у овом пе ри о ду 
је по ка за ла Фран цу ска. Она је, у же љи за ре ви зи о ни змом по

8  Ке гли Чарлс, Вит коф Ју џин, Свет ска по ли ти ка, Цен тар за ју го и сток Евро пе 
и ФПН, Бе о град, 2002, стр. 503.

9 Ки син џер Хен ри, Ди пло ма ти ја, Вер зал прес, Бе о град, 1999, стр. 150.
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рет ка из 1815. го ди не (ко јим је „са хра њен“ На по ле о нов им
пе ри јал ни про јект), од у ста ла од сво је прет ход не дво ве ков не 
„ри ше ље ов ске“ ре алпо ли ти ке ба лан си ра ња из ме ђу ма лих, 
ме ђу соб но за ва ђе них не мач ких др жа ва; пу сти ла је да се ства
ри од ви ја ју ми мо ње, а ка да је Пру си ја по ра зи ла све ри ва ле и 
ство ри ла Не мач ку као ве ли ку си лу у сре ди шту Евро пе, и са ма 
од ње пре тр пе ла те жак по раз (1870). Ти ме је из ко ре на би ла 
про ме ње на ар хи тек ту ра европ ске рав но те же сна га.

 Ипак, но во на ста ла про ме на у од но су сна га на кон ти нен
ту ве што је не у тра ли са на у осмој и де ве тој де це ни ји 19. ве ка, 
по нај ви ше не мач кору ским са ве зни штвом ко јем се при дру
жи ла и Аустроугар ска („Тро је цар ски са вез“). Ба лан си ра ју
ћи уну тар овог са ве за, не мач ки кан це лар Би змарк је успе вао 
да спу та ру ску и аустриј ску су прот ста вље ност на Бал ка ну и, 
исто вре ме но, спре чи са вез Фран цу ске са Ру си јом, као и да „о 
истом тро шку“ удо во љи Бри та ни ји ко ја је та да још увек би ла 
за ин те ре со ва на да се очу ва Осман ско цар ство у Евро пи. По
вла че њем Би змар ка са по ло жа ја не мач ког кан це ла ра 1890. го
ди не и по то њим от ка зи ва њем „Уго во ра о ме ђу соб ном оси гу
ра њу“, Не мач ка, уве ре на у сво је на ра сле сна ге, од у ста ла је од 
свог ра ни јег, знат но урав но те же ни јег од но са пре ма Аустри ји 
и, исто вре ме но, гру бо од ба ци ла Ру си ју да ле ко од се бе (док 
је  са Бри та ни јом, нај ве ћим ру ским опо нен том, скло пи ла ко
ло ни јал ни спо ра зум), прак тич но гу ра ју ћи Пе тро град у вој ни 
са вез са Фран цу ском („Ср дач ни спо ра зум“, En ten te cor di a le, 
1893). Сво јим кон стант ним, крај ње охо лим по на ша њем (за
ла га њем за во ђе ње „свет ске по ли ти ке“ ис кљу чи во пу тем кон
фрон та ци је, а без од ре ђи ва ња сво јих иоле кон крет них на ци
о нал них ци ље ва), моћ на Не мач ка је то ком на ред них де це ни ја 
ус пе ла да по стиг не оно што још ни ко ме до та да ни је по шло за 
ру ком: да ује ди ни све ра ни је ме ђу соб но за ва ђе не ве ли ке си ле 
про тив се бе, а да крај се бе за др жи са мо оне мо ћа лу Аустро у
гар ску ко ја ју је, по тре са на сво јим уну тра шњим раз до ри ма, 
до дат но ву кла у про бле ме и не же ље не си ту а ци је. Оно што је 
пре ли ло ча шу у не мач ким од но си ма са Бри та ни јом  на кон 
ну ђе ња чвр стог, фор мал ног са ве за (за ко га Бри тан ци, ина че 
не сви кли на фор мал не оба ве зе, ни су ви де ли до вољ но па ра
лел них ин те ре са) а, по том, во ђе ња ри вал ске ко ло ни јал не по



114

СРБИЈА И ПОЛИТИКА ВЕЛИКИХ СИЛА 1914-2014.

ли ти ке  би ле су стра те шке прет ње бри тан ској пре мо ћи на 
мо ру из град њом не мач ке рат не фло те (Тир пи цов план 1897.) 
као и екс пан зи о ни зам не мач коаустриј ске али јан се пре ко 
Бал ка на пут Бли ског ис то ка и Пер сиј ског за ли ва. То је, као 
озбиљ на стра те шка прет ња, зна чај но угро жа ва ло бри тан
ску сфе ру ути ца ја на овом де лу Ри млан да ко јом је, пре све га, 
„чу ва на“ Ин ди ја. Ка да су, по чет ком 20. ве ка, ан гло сак сон ске 
„та ла со кра те“ уз по моћ Ја па на, свог да ле ко и сточ ног са ве зни
ка, на не ле по ни жа ва ју ћи по раз Ру си ји („Ру скоја пан ски рат“ 
19041905.) ко ју су, по том, за хва ти ла и уну тра шња, ре во лу ци
о нар на вре ња, не мач ка прет ња по ста ла је не у по ре ди во ве ћа и 
из ве сни ја од ру ске. За то се Бри тан ска им пе ри ја, уви ђа ју ћи да 
јој „сјај на изо ла ци ја“ ви ше не га ран ту је без бед ност, при дру
жи ла вој ној са рад њи са кон ти нен тал ним си ла ма ко ја се за
вр ши ла 1907. го ди не ства ра њем „трој ног са ве за“ (Ан тан те)10 
са Фран цу ском и Ру си јом, чи ме је не мач ки „сред њо е вроп ски 
блок“ по стао пот пу но стра те шки окру жен. Не мач ка је на то 
од го во ри ла по ли ти ком за стра ши ва ња (пре све га Фран цу ске) 
и стал ним кри зним кон фрон та ци ја ма, ула зе ћи сва ком при
ли ком у озбиљ но над ме та ње са Бри та ни јом ко ја је упор но 
по ку ша ва ла да од бра ни на ру ше ни sta tus quo. На европ ској 
сце ни фор ми ра на су два вој на бло ка „ко ја ни су стра хо ва ла од 
ра та, она су у ства ри ви ше во ди ла ра чу на да очу ва ју соп стве
ну ко хе зи ју, не го што су по ку ша ва ли да из бег ну об ра чун.“11 

Про ме на од но са мо ћи у ко рист ује ди ње не Не мач ке до ве
ла је, да кле, до си ту а ци је пот пу но су прот не оној ко ју зах те ва 

10 До ду ше, Бри та ни ја је са ве зни штво са дру ге две чла ни це Ан тан те за кљу чи ла 
са мо као ко ло ни јал не спо ра зу ме – као вид оси гу ра ња од ме ђу соб ног ко ло
ни јал ног над ме та ња, а не као вој ни спо ра зум, што јој је оста вља ло сло бо дан 
про стор да до зад њег мо мен та мо же да ва га да ли и да уђе на стра ни фран
цу скору ског са ве за у  су коб са Цен трал ним си ла ма или не. То је, исто вре ме
но, под гре ва ло на де Бер ли на да ће, у слу ча ју ра та на два фрон та, Бри тан ска 
Им пе ри ја ипак оста ти по стра ни. Ово убе ђе ње је 1914. го ди не де ло ва ло ја че 
не го пре, по го то во на кон што су се Бри тан ци на по кон са гла си ли са не мач
ким про јек том из град ње же ље зни це Хам бургБаг дад, до би ли свој ак ци о нар
ски удео у ње му, као и га ран то ва ну ин те ре сну сфе ру око Ба сре и Пер сиј ског 
за ли ва, чи ме су чу ва ли при ступ Ин диј ском оке а ну (про ле ће 1914). У том 
сми слу је и бри тан ски по мир љи ви, го то во па ци фи стич ки став то ком раз во ја 
кри зе у ју лу 1914. го ди не ко ја се за вр ши ла оп штим су ко бом, за пра во де ло вао 
сти му ли шу ће да се Не мач ки Рајх од ва жи за рат ну оп ци ју.

11 Ки син џер Хен ри, Ди пло ма ти ја, Вер зал прес, Бе о град, 1999, стр. 160.
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кон цепт рав но те же сна га: до ства ра ња два чвр ста бло ка, без 
мо гућ но сти про ме не стра на, без „ба лан се ра“, „те га“ из ме ђу 
њих, без ме ђу соб не ко хе зи је или са гла сно сти да се по стиг ну 
ком про ми си, са ма њим са ве зни ци ма, јед на ко не по пу стљи
вим и скло ним кон фрон та ци ји ко је су сво је ве ли ке по кро ви
те ље ву кле у су коб ко ји је био „тем пи ран“ ло ги ком вој не мо
би ли за ци је. Би ло је пра во  чу до да чи тав низ ма њих су ко ба и 
ме ђу др жав них кри за ко ји су усле ди ли по чет ком 20. ве ка ни је 
још ра ни је до вео до оп штег су ко ба; је ди ни раз лог то ме је би ла 
свест о вој ној не спрем но сти свих су прот ста вље них стра на, 
ко је су за су коб че ка ле по се бе нај по вољ ни ји тре ну так. 

Све се то ду бо ко од ра зи ло на бал кан ске при ли ке. Уме
сто до та да шње ге о стра те шке си ту а ци је где је та ла со крат
ска Бри та ни ја (са или без Фран цу ске) по др жа ва ла оп ста нак 
Осман ског цар ства на це лом Ори јен ту, а пре све га на Бал
ка ну, шти те ћи та ко Мо ре у зе и при ступ Сре до зе мљу, док се 
сред њо е вроп ске си ле (Хаб збур зи, тек ка сни је и Не мач ка) и 
кон ти нен та ли сти у Хар тлан ду (цар ска Ру си ја) на из ме нич
но над ме ћу  ула зе у са ве зни штва, ми ре и су ко бља ва ју око 
и по во дом Бал кан ског по лу о стр ва, све са по ку ша ји ма да на
ђу ком про ми сне, за обе стра не за до во ља ва ју ће ге о по ли тич ке 
ком би на ци је на ма њу или ве ћу ко рист сво јих ге о по ли тич ких 
шти ће ни ка ме ђу бал кан ским др жа ва ма и на ро ди ма   са да су 
све си ле, и то оне раз ли чи тих ге о по ли тич ких ори јен та ци ја, 
би ле сме ште не у два ве ли ка та бо ра, рат на са ве за: као чла ни це 
Цен трал них си ла и Ан тан те. Док је пр ви са вез ге о по ли тич ки 
ма њеви ше био хо мо ген и за сту пао јед ну кон цеп ци ју (ко јој 
су се ка сни је, то ком ра та, из соп стве них, пар ци јал них ин те
ре са при кљу чи ли и дру ги ге о по ли тич ки ак те ри на про сто ру 
Ри млан да)12, Ан тан ту су чи ни ле ме ђу соб но ду бо ко раз ли чи те 
ге о по ли тич ке оп ци је. Са мо је страх од Не мач ке екс пан зи је на 
коп ну и мо ру (Тир пи цо ва фло та) у вој ни са вез до вео бри тан
ске та ла со кра те, ру ске те лу ро кра те и Фран цу зе са за пад ног 
обо да Ри млан да што су у сво јој ге о по ли тич кој ори јен та ци ји 
осци ли ра ли из ме ђу ова два при сту па. 

12 Ита ли ја и Ру му ни ја и Ја пан на стра ни Ан тан те, а Тур ска и Бу гар ска на стра
ни Цен трал них си ла.
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У но во на ста лој си ту а ци ји „бал кан ска кљу ча о ни ца“ је гле
да на од стра не Цен трал них си ла као мост ка Бли ском ис то ку 
ко јим се мо ра овла да ти, од но сно, од стра не бри тан ских та
ла со кра та, као пре пре ка ко ја се мо ра ис ко ри сти ти да се за у
ста ви про дор Гер ма на по тран свер за ли ко ју је на го ве шта ва ла 
пру га Хам бургБаг дад. Ру си су, пак, у са ве зни штву са до та да
шњим глав ним ге о по ли тич ким так ма цем, Бри та ни јом, уви
ђа ли не на да ну при ли ку да оства ре сво је ве ков не ин те ре се за 
ши ре ње ин те ре сне сфе ре на Бал кан а усме ре не ка ис точ ном 
Сре до зе мљу, при ли ком че га су по ма га ли осло бо ди лач ке те
жње хри шћан ских на ро да на тим про сто ри ма.

У це лом прет ход ном пе ри о ду, то ком по сте пе не раз град ње 
кон ти нен тал не рав но те же сна га,  ге о по ли тич ки по ло жај оса
мо ста ље не Ср би је (пр во кне же ви не, по том кра ље ви не), био 
је крај ње не за хва лан. Док је, као ва зал на кне же ви на, Ср би ја 
пре ко про сто ра Осман ског цар ства сло бод но пар ти ци пи ра
ла са це лим ис точ ним Сре до зе мљем и га ји ла на ду за по сте пе
ним те ри то ри јал ним про ши ре њем ко је би об у хва ти ло го то во 
све срп ске ет нич ке про сто ре под тур ском вла шћу, ис ход Ве
ли ке Ис точ не кри зе (187578) до вео је до то га да је она сво ју 
фор мал ну др жав ну са мо стал ност пла ти ла круп ном ге о по
ли тич ком не зго дом.13 Аустро у гар ском оку па ци јом Бо сне и 
Хер це го ви не Ср би ја је са три стра не би ла окру же на „По ду
нав ском мо нар хи јом“ што јој је пру жа ло са мо јед ну пер спек
ти ву – да бу де ста вље на у су штин ски под вла шћен, ко ло ни јал
ни по ло жај (што је и фор ма ли зо ва но „Тај ном кон вен ци јом“ 
1881. го ди не)14 те да пред ста вља ње ну ва зал ну „там пон зо ну“ 
ко ја мо же да се ши ри са мо у јед ном прав цу – на југ, на ра чун 
„бо ле сни ка са Бос фо ра“, али са мо он да и оно ли ко ко ли ко то 
Аустро у гар ска до пу шта у скла ду са сво јим екс пан зи о ни стич
13 Ову ге о по ли тич ку чи ње ни цу је у сво јим спи си ма пр ви пре по зна вао Јо ван 

Цви јић.
14 Од ред ба ма овог уго во ра, уз по вла шћен при вред ни по ло жај Бе ча, уста но вље

но је да Ср би ја не ће мо ћи за кљу чи ва ти би ло ка кве уго во ре са дру гим зе мља
ма, без прет ход ног одо бре ња Аустро у гар ске, као и то да ће мо ра ти да одр жа
ва при ја тељ ску по ли ти ку пре ма Мо нар хи ји. 1887. го ди не „Тај на кон вен ци ја“ 
је про ду же на и про ши ре на ста вом да ће Аустро у гар ска шти ти ти ин те ре се 
ди на сти је Обре но вић, што је Аустро у гар ској обез бе ди ло ве ћу ве за ност и за
ви сност Ср би је, а Ср би ји, тј. кра љу Ми ла ну ефи ка сно сред ство за об ра чу на
ва ње са про тив ни ци ма.
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ким ци ље ви ма на истом прав цу. Ге о по ли тич ки изо ло ва на и 
при вред но под јарм ље на, Ср би ја је не ко ли ко де це ни ја углав
ном та во ри ла у ско ро сва ком сми слу: „Пе ри од 18781903. 
спа да ме ђу нај те же и нај мрач ни је у но ви јој исто ри ји Ср би је. 
За тих 25 го ди на, по сле ли кви да ци је тур ских ра то ва и све га 
што је би ло са њи ма у ве зи, зе мља ни је до жи ве ла ни јед ног 
зна чај ни јег успе ха, а пре тр пе ла је, ме ђу тим, је дан осе тан вој
нич ки по раз и не ко ли ко те шких уну тра шњих кри за... Обруч 
ко ји се сте зао око нас био је све ја чи и опа сни ји.“15 – пи сао је 
Вла ди мир Ћо ро вић.    

Ди на стич ки пре врат 1903. го ди не и по лет Ср би је под Ка
ра ђор ђе ви ћи ма у но вој ме ђу на род ној кон ста ла ци ји где се на 
ме сто уру ше ног „европ ског кон цер та“ го то во до кра ја ис цр
та ла по де ла ве ли ких си ла на два су прот ста вље на бло ка, до
вео ју је у крај ње ри скан ту по зи ци ју: са јед не стра не Ср би ја 
је би ла из ло же на озбиљ ној опа сно сти од ин ва зи је, док јој је, 
са дру ге стра не, бло ков ски ан та го ни зам отва рао про стор за 
са рад њу са моћ ним са ве зни ци ма и да вао на ду о те мељ ним 
про ме на ма ко је ће, у но вим при ли ка ма, би ти ре ал но оства ри
ве. Са ве ли ким не по сред ним ри зи ком, би ло је ја сно, ишла је и 
мо гућ ност ве ли ке до би ти. 

Ге о по ли тич ка по ло жај и бло ков ска по став ка ни су, ме ђу
тим оста вља ли при ли ку да се сло бод но би ра стра на. Са јед не 
стра не ста ја ла је не при ја тељ ска Аустро у гар ска, са нул тим сте
пе ном то ле ран ци је за срп ске ин те ре се, са пре те ра ним стра
хом од Ср би је као бал кан ског “Пи је мон та“ и са до су лу до сти 
ира ци о нал ним ста вом ка ко осва јач ка, „ка зне на екс пе ди ци ја“ 
про тив свог ма ле ног су се да (при че му Беч ни је био си гу ран 
да ли да га „са мо“ оку пи ра, па по том при вред но и по ли тич ки 
под јар ми или чак анек ти ра) до при но си сма ње њу свих сво јих 
ме ђу ет нич ких тен зи ја и уну тар др жав них про бле ма.16 Ово ви

15 Ћо ро вић Вла ди мир, Исто ри ја Срп ског на ро да III, Гла си срп ски и Арс Ли бри, 
Бе о град 1997, стр. 324.

16 Ко ли ко је ова ква пер цеп ци ја би ла без ум на, по слу жи ће нам јед но сли ко ви то 
по ре ђе ње. Увре же но ми шље ње у По ду нав ској мо нар хи ји да ће вој ним осва
ја њем Ср би је ре ши ти сво је уну тра шње про ти ву реч но сти и сми ри ти цен три
фу гал не тен ден ци је би ло је још не у по ре ди во не ре ал ни ја не го да је нпр. СФРЈ 
кра јем осам де се тих го ди на 20. ве ка сма тра ла да ће, бу ду ћи да има про блем 
на Ко со ву и Ме то хи ји са ет нич ким Ал бан ци ма, све тен зи је и про бле ме из ме
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ђе ње у Бе чу про на ла зи мо по чет ком 20. ве ка код Ерен та ла и 
Кон ра да фон Хе цен дор фа . „Ако на ше тру пе бу ду у Ни шу“ 
 пи сао је Хе цен дорф – „ако ми бу де мо та мо го спо да ри, он да 
ће нам ути цај би ти обез бе ђен – у ју го за пад ном де лу Бал ка на 
на ро чи то, али исто та ко и на Бал ка ну уоп ште.“17  „Ко рен свих 
за ла за Аустро у гар ску мо нар хи ју би ли су ње ни од но си са Ср
би јом и Ру си јом ко ја је ста ја ла иза Ср би је. Све оста ло је од 
дру го сте пе ног зна ча ја. Пут ко ји сам увек за ми шљао са сто јао 
се пре све га у по сти за њу, мир ним сред стви ма, трај ног др жав
ног ује ди ње ња Ср би је са Хаб збур шком мо нар хи јом. Ако би 
Ср би ја, ме ђу тим, од ба ци ла ује ди ње ње и про ду жи ла да ку је 
пла но ве не при ја тељ ске пре ма мо нар хи ји, што се и до го ди ло, 
он да би из лаз мо рао би ти вој но ре ша ва ње пи та ња у од го ва
ра ју ћем тре нут ку.“18 Опи је на сво јом мо ћи, ову по ли ти ку Бе ча 
(ко ју је прет ход ном пе ри о ду спу та ва ла) не так тич но је по че ла 
да сле ди и Не мач ка, гле да ју ћи у Ср би ји смет њу у свом „про
до ру на ис ток“. На су прот њи ма, а са бла го на кло ним од но сом 
пре ма мно гим срп ским ин те ре си ма, ста ја ла је срп ска тра ди
ци о нал на са ве зни ца Ру си ја и ње но но ви парт не ри (а не ка
да же сто ки ри ва ли) ко ји ма, због стра ха од не мач ке стра те
шке прет ње, ви ше ни је би ла то ли ко стра на иде ја де мон та же 
Осман ског цар ства на Бал ка ну и те ри то ри јал ног про ши ре ња 
ма њих бал кан ских др жа ва.

У та квим при ли ка ма, Ср би ја се ви ше пу та на шла под сна
жним спољ ним при ти ском или прет њом ин ва зи је (ца рин ски 
рат, анек си о на кри за 1908, прет ње на па дом на кон ула ска срп
ских тру па у се вер ну Ал ба ни ју у је сен 1912.). На су прот то ме, 
по зи ци ја пре ма Ан тан ти по спе ши ла је са рад њу из ме ђу бал
кан ских хри шћан ских др жа ва у про те ри ва њу Осман ли ја са 
Бал ка на и по де ли њи хо вих европ ских по се да. Зна чај но те ри
то ри јал но про ши ре ње (до ду ше  на кон при ти са ка из Бе ча  
без из ла ска на мо ре) и ко нач но „до се за ње“ гра ни це са Цр ном 
Го ром, и на ро чи то по ра сли пре стиж Ср би је ши ром све та, 

ђу свих ре пу бли ка ре ши ти та ко што ће вој но на па сти и оку пи ра ти су сед ну 
Ал ба ни ју, не зна ју ћи, при то ме, шта да ра ди ни са оним Ал бан ци ма ко је има 
уну тар сво је те ри то ри је. 

17 . Von Hot zen dorf Con rad, Aus me i ner Di en stze it, 19061918, B.I.S., стр. 530.
18 . По тем кин В., Исто ри ја ди пло ма ти је II, Ар хив за прав не и дру штве не на у

ке, Бе о град, 1949, стр. 173.
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учвр сти ли су у Беч на ме ри да, са пр вим на ред ним круп ни јим 
ин ци ден том, на ђе по вод за су ро ву „ка зне ну екс пе ди ци ју“ ко
јом ће трај но не у тра ли са ти свог не згод ног су се да. За раз ли
ку од ра ни јих при ли ка, Бер лин је, ра чу на ју ћи да је са да вој но 
нај спрем ни ји те да ће за не ко ли ко го ди на вој на моћ чла ни ца 
Ан тан те (на ро чи то Ру си је) дра стич но по ра сти, дао не дво
сми сле ну по др шку агре сив ним на ме ра ма Бе ча. На кон Са ра
јев ског атен та та и беч ког ул ти ма ту ма Ср би ји, ви ше ни је би ло 
мо гу ће ићи на зад – си стем вој них са ве зни шта ва и пла но ви 
о мо би ли за ци ји, по пут ка кве тем пи ра не „па кле не ма ши не“, 
сво јим ме ха ни змом уву кли су оба ан та го ни зи ра на бло ка у 
оп шти рат, у ко ме се Ср би ја бо ри ла за го ли оп ста нак. 

На кон че тво ро го ди шње епо пе је  хра брог су зби ја ња ин ва
зи је, огром них жр та ва, сло ма и ева ку а ци је, опо рав ка, про бо
ја Со лун ског фрон та и осло бо ђе ња сво је те ри то ри је – Ср би ја 
је по пр ви пут у сво јој исто ри ји би ла у мо гућ но сти да на рат
ним раз ва ли на ма ре а ли зу је ско ро све сво је ин те ре се и ве ков
не те жње. Она се, ме ђу тим, из мно штва раз ли чи тих раз ло га, 
опре де ли ла да ство ри за јед нич ку ју жно сло вен ску др жа ву и 
да у овом окви ру пар ти ци пи ра као део „са ни тар ног кор до на“ 
ко ји је од Бал ти ка до Сре до зе мља слу жио и да изо лу је „бољ
ше ви зо ва ну“ Ру си ју у кон ти нен тал ном „Хар тлен ду“, као и да 
спре чи ре вид ни ка ци је не мач ких „сред њо е вро пља на“ на по
те зу југ – ју го и сток. За јед нич ка ју жно сло вен ска др жа ва, ме
ђу тим, по ка за ла се зло срећ ном тво ре ви ном, ко ја се до кра ја 
ве ка, услед уну тра шњих ди вер ген ци ја и круп них про ме на у 
рас по де ли мо ћи на гло бал ном ге о по ли тич ком пла ну, дез ин
те гри са ла уз обил но спољ но уче шће. При то ме је срп ска стра
на из гу би ла мно ге по зи ци је и те шко сте че не до бит ке не са мо 
у „Ве ли ком ра ту“ (19141918), већ и оне про сто ре на ко ји ма 
су Ср би би ли ве ко ви ма ве ћин ски или ба рем зна чај но при сут
ни ет нос.   

Век ка сни је: ге о по ли тич ки пре сек 2014. го ди не и си ту а ци
ја на Бал ка ну

Док су ве ћим де лом про шлог ве ка бло ков ске по де ле и по
зи ци је пре о ста лих ве ли ких свет ских си ла умно го из ме ни ле 
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ге о стра те шки зна чај Бал ка на и срп ских зе ма ља у од но су на 
ра ни ја исто риј ска раз до бља, кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка 
Бал кан по но во по ста је оно што је био у ра ни јим пе ри о ди ма 
– про стор ге о по ли тич ких „пре ком по зи ци ја и над ме та ња из
ме ђу бли ско и сточ них си ла, Сред ње Евро пе као стра те шког 
де ла За па да и ис точ ног ути ца ја ко ји је у том тре нут ку био у 
кон стант ном по вла че њу“19 од но сно на ми ри ва ња из ме ђу њих. 
У но вом ру ху по но во се де лом ожи вља ва ју мно ге ди мен зи је 
тра ди ци о нал ног „Ис точ ног пи та ња“: сви „кла сич ни“ ге о по
ли тич ки ак те ри, ве ли ке си ле раз ли чи тог кул тур ноци ви ли
за циј ског пред зна ка су ту, као и прав ци њи хо вог де ло ва ња; 
на исти по ли тич ки и кул тур ноци ви ли за циј ски на чин су им 
под ло жни до ми цил ни на ро ди и њи хо ве др жа ве. Раз ли чи ти 
су, пре све га, њи хо ви са да шњи по тен ци ја ли и ме ђу соб ни од
но си, као и од но си и по тен ци ја ли до ма ћих, бал кан ских ак те
ра. Ипак, нај ва жни ја раз ли ка је она ве за на за гло бал ну ди фу
зи ју мо ћи, од но сно пра вац у ко ме се она кре ће и по сле ди це 
ко ја про из во ди на ге о стра те шко по зи ци о ни ра ње круп них ге
о по ли тич ких су бје ка та.  

На пр ви по глед, ства ри де лу ју очи те. Ср би ја, сме ште на 
у сре ди шту Бал ка на, ко ја је на пре ла зу ве ка ге о по ли тич ки 
„са би је на“ удру же ним де ло ва њем атлан ти ста и „сред њо е
вро пља на“, све ви ше по ста је про стор њи хо вих ме ђу соб них 
раз ми ри ца. Та ко ђе, она је циљ упли ви са ња и дру га два „кла
сич на“ игра ча у „Ис точ ном пи та њу“ – евро а зиј ских кон ти
нен та ли ста ко ји су са кра јем Хлад ног ра та би ли по ти сну ти 
на зад, ду бо ко у „ср це коп на“ те изо ло ва ни но вим, не фор мал
ним „са ни тар ним кор до ном“ но во при мље них чла ни ца ЕУ и 
НА ТО, као и на ци о нал но хо мо ге ни зо ва не постке ма ли стич
ке Тур ске, ре ги о нал не си ле са сво јим „нео о сман ским“ ам би
ци ја ма, што је у ду го де це ниј ском са ве зу са атлан ти стич ком 
ге о по лич ком оп ци јом по ку ша ва ла да оства ри не ке од сво јих 
ду го роч ној ин те ре са а ко ја у по след њем пе ри о ду по ка зу је све 
ве ћи сте пен са мо стал ног де ло ва ња. Ути цај атлан ти ста је на 

19 Га јић Алек сан дар, «САД и рас пад Ју го сла ви је – по глед из два де се то го ди шње 
пер спек ти ве», На ци о нал ни ин те рес, 2/2011, VII, вол. 11, стр. 65.
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про сто ру Бал ка на и да ље до ми нан тан, док је ути цај „сред
њо е вро пља на“ и евро а зиј ских кон ти нен та ли ста, па и  „нео о
сман ли ја“, у бла гом по ра сту: ово се све пре сли ка ва на др жа ве 
и на ро де у ре ги о ну, од ко јих је је дан број ин те гри сан у ЕУ и 
НА ТО, док дру ги, фор мал но на пу ту ових ин те гра ци ја, пред
ста вља ото во ре ни по ли гон дис крет ног над и гра ва ња че ти ри 
тра ди ци о нал на игра ча на овом про сто ру.20 Атлан ти сти по
ка зу ју ја сне те жње да кроз „кри зни ме наџ мент“ за др же сво
ју до ми нан ту по зи ци ју у ре ги о ну, да осу је те и ума ње ути ца је 
гер ман ских „сред њо е вро пља на“ и ру ских кон ти нен та ли ста, 
као и об у зда ју и огра ни че ам би ци је свог бли ско сточ ног са ве
зни ка у оним окви ри ма ко ји им од го ва ра ју. Ова три круп на 
ак те ра за са да по ку ша ва ју да по ве ћа ју сво је „уче шће“ у при
ли ка ма у ре ги о ну и та мо про јек ту ју сво је раз ли чи те стра те
шке ин те ре се. Кон ти нен та ли сти – да кроз овај про стор по
ве ћа ју сво је кул тур но, по ли тич ко и еко ном ско при су ство и 
из гра де енер гет ске ко ри до ре ка ко би ре лак си ра ли од но се на 
про сто ру за пад ног де ла „Ри млан да“ са ре ги о нал ним цен три
ма мо ћи, по ве за ли се и при бли жи ли са њи ма, за у зи ма ју ћи, 
та ко, ду го роч но по зи ци ју „цен трал ног ба лан се ра“ у на ста ју
ћем мул ти цен трич ном ме ђу на род ном си сте му.“Сред њо е вро
пља ни“ – да по ве ћа ју свој еко ном скопо ли тич ки ути цај на 
„не ин те гри са ном“ ју го и сто ку Евро пе, обез бе де про ход ност 
глав них ко му ни ка ци о них пра ва ца (коп не ни пут ни прав ци, 
реч ни ток Ду на ва) пре ма Ори јен ту и цр но мор ском ба се ну, 
као и да, што је ви ше мо гу ће, па ци фи ку ју или бар спре че 
пре ли ва ње де ста би ли шу ћих та ла са на обо де соп стве не еко
ном ске „панобла сти“, сре ди шњег де ла ЕУ ко ја је у, у це ли
ни гле да но, у суд бо но сном пре ви ра њу и тран сфор ма ци ји. И 
ма ло а зиј ски/“нео о сман ски“  да кроз  по ве ћа ни еко ном ски и 
по ли тич ки уплив ре а ли зу ју бар по чет не ци ље ве „ду бин ске“ 
стра те ги је по врат ка на Бал кан (у ко јој је кључ но овла да ва ње 
про сто ром Ма ке до ни је). Ка да се све ово са гле да у це ли ни, ја
сно се уви ђа да су „тра ди ци о нал ни“ ге о стра те шки упли ви ве
ли ких си ла на Бал ка ну 2014. го ди не де лом раз ли чи ти и по ин
тен зи те ту, и по до ма ша ји ма, и по ин те ре сним про јек ци ја ма 
20 Де таљ ни је о ге о пол тич ким од но си ма уну тар и око ЕУ из ме ђу атлан ти ста 

и сред њо е вро пља на у Га јић Алек сан дар, „Ге о по ли ти ка кри зе ЕУ“, збор ник 
Кри за ЕУ (ур. Га јић А., Игру ти но вић М.), ИЕС, Бе о град, 2014, стр. 139157.
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и ме ђу соб ним ин те ре сним пре кла па њи ма и/или су прот ста
вље но сти ма у од но су на оне пре је дан век, а по себ но ве за но 
за си стем ме ђу соб них са ве зни шта ва и на осно ву то га про ис
те клих оба ве за.  Исте ства ри се мо гу уочи ти и код до ма ћих 
бал кан ских ак те ра. 

Док је 1914. го ди не про стор Бал ка на (као, уоста лом, и це ле 
Евро пе) био свр стан или ин кли ни рао јед ном од вој них са
ве зни шта ва, си ту а ци ја је са да зна чај но дру га чи ја. Бал кан је 
(као и за пад на по ло ви на Евро пе) у нај ве ћој ме ри „по кри вен“ 
јед ним  вој ним са ве зом – НА ТОм, од но сно под хе ге мо ни
стич ким ути ца јем САД, ис под че га се по ма ља ју раз ли чи ти, 
па и ме ђу соб но су прот ни ин те ре си ве ћих ге о по ли тич ких 
игра ча (Не мач ке и Тур ске). На и ме, док је пре јед ног ве ка по
су ста ла Осман ска им пе ри ја из за гр ља ја та ла со кра та би ла 
по хр ли ла у са ве зни штво са дра стич но оја ча лом сред њо ве
вроп ском ге о по ли тич ком кон цеп ци јом, отва ра ју ћи ти ме мо
гућ ност те ри то ри јал ног „уве зи ва ња“ за пад ног и цен трал ног 
де ла „кон ти нен тал ног обо да“ (Ри млан да), пост ке ма ли стич ка, 
„нео о сман ска“ Тур ска, упр кос по ве ћа ном оби му са мо стал ног 
де ло ва ња и по бољ ша ним од но си ма (на ро чи то при вред ним) 
са Ру си јом, сво је стра те шке ин те ре се и да ље по ку ша ва да 
оства ри у окви ри ма са ве зни штва са атлан ти сти ма, или, ба
рем, без пре ве ли ког уда ља ва ња и кон фрон ти ра ња са њи ма.21 
На про сто ру „бал кан ске кљу ча о ни це“ тур ско на сту па ње у 
„стра те шку ду би ну“ не са мо да је на глав ној ли ни ји са ин те
ре си ма ње них та ла со крат ских са ве зни ка, већ и зна чај но су
прот ста вље на сред њо е вроп ском кон цеп ту; шта ви ше, ње го ва 
при мар на уло га је (из пер спек ти ве атлан ти стич ког „при пу
шта ња“)  пре пре ча ва ње сред њо е вроп ског ути ца ја по ду би
ни по лу о стр ва и, на ро чи то, ње них глав них ко му ни ка циј ских 
ко ри до ра. Во де ће атлан сти стич ке си ле (Ан глоаме ри кан ци), 
пре ма то ме, ве што ма ни пу ли шу и су прот ста вље ним ин те ре
си ма сво јих круп ни јих „са ве зни ка“ и  не су гла си ца ма из ме ђу 
и уну тар сла бих бал кан ских др жа ва („бал ка ни да“) ка ко би се 

21 О са вре ме ној тур ској спољ ној по ли ти ци пре ма Бал ка ну ви де ти: Збор ник 
Тур ска  ре ги о нал на си ла? (ур. Ђур ко вић М. и Ра ко вић А.), ИЕС, Бе о град, 
2013.
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„одр жа ли у се длу“, као глав ни ар би тар и до ми нант ни по ли
тич ки фак тор. 

Др жа ве на бал кан ском про сто ру, иако ко ке ти ра ју са сво
јим исто риј ским са ве зни ци ма и кул тур ноци ви ли за циј ским 
„ма ти ца ма“ ка ко би, у по год ном мо мен ту, оства ри ли сво
је ло кал не ам би ци је, ово чи не сла бо и сти дљи во, са пу ном 
све шћу ко је и да ље „глав ни га зда“. Оне све то ра де у стра ху 
да му се не за ме ре а да то не ис ко ри сте њи хо ви су се ди и, у 
по сто је ћим окол но сти ма  уз сво ју пу ну ис ка за ну ло јал ност 
пре ма до ми нант ној си ли на про сто ру це лог ре ги о на  оства
ре до би так на су се до ву ште ту. По тен ци јал на кон фликт ност и 
трај на не ста бил ност, тј. мо гућ ност кри зних еска ла ци ја  по го
ду је атлан сти тич кој ге о по ли тич кој оп ци ји, упр кос чи ње ни
ци да су ње не раз ме ре, и објек тив но и су бјек тив но, знат но 
ма ње не го у прет ход ним раз до бљи ма. Бал кан ске др жа ве су, 
у од но су на пре сто го ди на, углав ном на ци о нал но хо мо ге ни
зо ва не, те ри то ри јал но ком пакт ни је  али крај ње ис цр пље не, 
еко ном ски и ре сурс но не ја ке, ин сти ту ци о нал но, де мо граф
ски и мо рал но уру ше не, без по ле та, без ја сне пер спек ти ве, 
вој нопо ли тич ки не моћ не у од но су на ка па ци те те ве ли ких 
игра ча (знат но ви ше не го пре јед ног ве ка), са све сла би јом 
су бјек тив ном мо ти ва ци јом ста нов ни штва и све шћу и да ја
сно уоче и да по ку ша ју да ре а ли зу ју ин те ре се у окви ру сво
јих ствар них мо гућ но сти. До ма ћи му сли ман ски ак те ри жу де 
да у пре кла па њу атлан ти стич кобли ско и сточ не стра те шке 
оп ци је за до во ље и соп стве не ин те ре се; ак те ри пра во слав но
хри шћан ског опре де ље ња те же да за др же са да шње, углав ном 
не ве се ле по зи ци је у ин сти ту ци о нал ним окви ри ма ко је им да
ју исто риј ски из гра ђе ни ви до ви са ве зни штва та ла со кра та и 
„сред њо е вро пља на“ (ЕУ), прем да мно ги ме ђу њи ма по тај но 
при жељ ку ју по вра так ути ца ја ру ских кон ти нен та ли ста ко ји 
ће им, сма тра ју, отво ри ти но ве пер спек ти ве; док ри мо ка то
ли ци у истом, европ ском ин сти ту ци о нал ном окви ру, иако 
су ср цем на „сред њо е вроп ској“ стра ни, би ва ју по ли тич ким и 
еко ном ским усло вља ва њем при мо ра ни да уну тар ових ин сти
ту ци ја че сто игра ју про тив њих, а по так ту ко га за да ју атлан
ти сти. Сма ње не су и ме ђу соб не спор не те ри то ри јал не зо не 
где се пре кла па ју и су прот ста вља ју ин те ре си до ма ћих игра ча 
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ко је мо гу да до ве ду до ши рег, дра ма тич ни јег кон флик та (нпр. 
Ма ке до ни ја ви ше не мо же да бу де пред мет за и ста озбиљ ног 
те ри то ри јал ног спо ра из ме ђу Ср би је, Бу гар ске и Грч ке) и све
де не на, прак тич но, два под руч ја – она на ко је пре тен ду је ал
бан ски шо ви ни зам (КиМ, део Ма ке до ни је и Ц. Го ре) и на, по 
све му су де ћи, на ду жи рок нео др жи ву БиХ где је кон фликт 
из ме ђу три ет но са са мо до даљ њег „за мр знут“.  

Кључ на раз ли ка, ипак, ти че се  глав не, до ми нант не ка рак
те ри сти ке у обе вре мен ска исеч ка (1914. и 2014.)  про ме не 
од но са сна га, тј. еви дент ног дис ба лан са мо ћи на нај ши рем, 
панкон ти нен тал ном и гло бал ном ни воу. Овај дис ба ланс и, 
по сле дич но, да ља пре ра спо де ла мо ћи пре ма но вој рав но те жи 
да нас се од ви ја у пот пу но дру гом сме ру у од но су на си ту а ци ју 
пре сто ти ну го ди на. Та да је на гло на ра сла моћ јед не, „сред
њо е вроп ске“ ге о по ли тич ке си ле, Вил хе мо вог II Рај ха, до ве ла 
до ко а ли ци је дру гих, ме ђу соб но ин те ре сно ве о ма раз ли чи тих 
ак те ра ко ји су, та ко, по ку ша ва ли да јој па ри ра ју. Упра во се 
на про сто ри ма Бал ка на, ко ји је та да имао не у по ре ди во ви
ши „кон фликт ни по тен ци јал“ не го да нас, на по слет ку де сио 
ин ци дент ко га су ду бо ко ан та го ни зи ра не две стра не че ка ле 
као по вод за по че так де фи ни тив ног ме ђу соб ног об ра чу на: 
Цен трал не си ле са при жељ ки ва њем, а чла ни це Ан тан те као 
не што че му се, у из ну ди, мо ра по сва ку це ну су прот ста ви ти.22 
Да нас је ствар зна чај но дру га чи ја: про ме на од но са сна га иде 
у су прот ном сме ру, тј. ка сма њи ва њу ути ца ја пре о ста ле су
пер си ле. Зна чај но опа да ње аме рич ке гло бал не мо ћи су о че не 
са ја ча њем дру гих ге о по ли тич ких цен та ра на ста ју ћег мул ти
по ла ри зма, не до во ди, као што би се у слу ча ју ње ног ја ча ња 
и екс пан зи је до го ди ло – до убр за ног по ве зи ва ња ових цен
та ра ка ко би јој се па ри ра ло, већ са мо до њи хо ве так тич ке 
са рад ње ка ко би се, са што ма ње не во ља, са че ка ло да ово опа
да ње узме још ви ше ма ха и отво ри пра зан про стор, сво је вр
сан „ге о по ли тич ки ва ку ум“ ко ји ће би ти по го дан за њи хо во 
ка сни је стра те шко „уска ка ње“ и, тек он да, евен ту ал но по ве

22 Ово је пре све га био ру ски став, а у ма њој ме ри, не вољ но, и фран цу ски. Бри
та ни ја је у це лој кри зи игра ла по себ ну, још увек не до вољ но ра све тље ну уло
гу.
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зи ва ње. Све сна то га, атлан ти стич ка ге о по ли тич ка оп ци ја на
мер но  иза зи ва кри зе на про сто ри ма на ко ји ма јој за то има 
знат них при ли ка, ка ко би та ко  са чу ва ла сво је до са да шње, 
сте че не по зи ци је, тј. ка ко их не би убр за но, де ли мич но или 
пот пу но, из гу би ла. Ова квим по ступ ци ма она по ку ша ва да и 
да ље де мон стри ра сво ју моћ и ство ри ути сак ка ко је ње но 
опа да ње за у ста вље но, а за тим   да ме ђу соб но за ва ди дру ге 
ја ча ју ће цен тре мо ћи и, упра вља ју ћи кри за ма, за др жи сво ју 
ра ни ју уло гу и на тај на чин спре чи њи хо во ме ђу соб но при бли
жа ва ње и по ве зи ва ње.  

За кључ на раз ма тра ња

Од по чет ка свет ске си стем ске кри зе ко ја је убр за ла про цес 
тран фор ма ци је ме ђу на род ног си сте ма у прав цу мул ти цен
три зма, атлан ти сти су план ски отво ри ли два ве ли ка кри зна 
жа ри шта (ко ја су по се до ва ла сво је ве ли ке уну тра шње про ти
ву реч но сти), док на тре ћем по тен ци јал ном кон фликт ном ре
јо ну све сно во де ка озбиљ ном за о штра ва њу си ту а ци је. Пр ва 
два жа ри шта су оно на Бли ском ис то ку (укљу чу ју ћи и се вер
ну Афри ку) дуж ве ћег де ла цен трал ног „Ри млан да“23 и оно у  
Укра ји ни, док се на да ле ко и сточ ним про сто ри ма, у Ју жном 
ки не ском мо ру и Ин до ки ни, по ступ но ра ди ка ли зу је си ту а ци
ја кроз гу ра ње ка кон фрон ти ра њу та мо шњих атлан ти стич ких 
са ве зни ка са Ки ном.24 Циљ иза зи ва ња ових кри за (углав ном) 
ни је тек ге о по ли тич ко за по се да ње но вих, ра ни је не до сег ну
тих кри зних про сто ра а кроз по ма га ње атлан ти сти ма на кло
ње них ак те ра, већ, пре све га, ства ра ње ду го трај них жа ри шта 
су ко ба ко ји из и ску ју та кав кри зни ме наџ мент уз по моћ ко га 

23 Овај „ду гач ки кри зни лук“ као сво је по себ не сег мен те има Ли би ју, Ирак и 
Си ри ју, за тим при вре ме но па ци фи ко ва ни Ту нис, Еги пат и не ке од др жа ва на 
Ара бљан ском по лу о стр ву, а на ко га се (об зи ром да је до са да шњи ток ра та у 
Си ри ји ко ји спре чио да се исти про цес пре ли је и на Иран) на до ве зу је ав га
ни стан скопа ки стан ско кри зно чво ри ште.  

24 Ви де ти нпр. Ro bert Sut ter ,” How to Deal with Ame ri ca’s Chi na Pro blem: Tar get 
Be i jing’s Vul ne ra bi li ti es”, The Na ti o nal In te rest, July 22, 2014, http://na ti o na lin te
rest.org/blog/thebuzz/howdealame ri ca%E2%80%99schi napro blemtar get
be i jing%E2%80%99s10929, при сту пље но 10.09.2014.
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би се, са јед не стра не, на ста ју ће си ле мул ти по ла ри зма за у
ста ви ле, „за гли би ле“, и, што је мо гу ће ви ше, „ис тро ши ле“ у 
кон фликт ним си ту а ци ја ма, док би се оне дру ге, зна чај ни је др
жа ве ко је су већ одав но под по кро ви тељ ством атлан ти ста а 
услед не мо гућ но сти да се но се са раз ме ра ма кри зе и њи хо вим 
по сле ди ца ма, ја че за др жа ле у свом „са ве знич ком за гр ља ју“ 
чи ја је сна га, прет ход но, по че ла зна чај но да по пу шта. 

До са да шњи ток де ша ва ња на рас па ље ним кри зним жа
ри шти ма по ка зу је вар љи вост ове стра те ги је: до ју че ра шња 
су пер си ла де мон стри ра до вољ но ве ли ку моћ да на осно ву 
ра ни јих, већ по сто је ћих про ти ву реч но сти, под стак не отво
ра ње кон флик та и по ја ча их до мак си му ма, чи ме пра ви ве ли
ке про бле ме око ли ним ге о по ли тич ким так ма ци ма. Ме ђу тим, 
ка да се кон фликт рас плам са, атлан ти сти по ка зу ју знат ну не
спо соб ност да кон тро ли шу кри зу те да је пре у сме ра ва ју ка по 
се бе по вољ ном ис хо ду. На про тив, у дру гом и тре ћем ко ра ку, 
ја вља ју се не же ље не по сле ди це ко је се на ду жи рок ку му ли ра
ју на кри зним жа ри шти ма и, прем да су на не ле знат ну ште ту, 
на ши рем ге о по ли тич ком по љу, код дру гих зна чај них ме ђу на
род них си ла, при мо ра ва ју ћи ове да се ме ђу соб но стра те шки 
по ве зу ју и та ко обез бе де. Ова кве крај ње по сле ди це ни ка ко не 
иду у при лог атлан ти стич кој ге о по ли тич кој стра те ги ји.25    

У са вре ме ном тре нут ку, по ло жај Ср би је и це лог Бал ка на 
ни је на глав ним прав ци ма кри зних кон фрон та ци ја већ, или 
на ње ним бо ко ви ма, или зна чај но уда љен од ње. То Ср би ји 
у стра те шком сми слу ста вља у бит но дру га чи ју си ту а ци ју о 
од но су на ону из 1914. го ди не. Раз ме ре кон фликт них еска ла
ци ја на дру гим про сто ри ма Ри млан да и (спољ ног де ла) Хар
25 Та ко су, на кон не у се пе лог по ку ша ја да сру ше Ба шар ал Ааса дов ре жим у Си

ри ји (ко ме је у по моћ при те као Иран) уз по моћ сун ти ских исла ми ста, атлан
ти сти у ка сни јим фа за ма кон флик та до би ли пре ли ва ње исла ми стич ке прет
ње на Ирак (а ве ро ват но и Јор дан, па и уну тра шње де ло ве Ара би је) у ви ди 
ИСИЛа (ИСИСа), ко ју не ће ус пе ти да ели ми ни шу без са ве за са Ира ном, 
про тив ко га је и био, у крај њем ис хо ду, и усме рен по ход су ни та ко ји је от
по чет ору жа ним устан ком у Си ри ји. Ли би ја је, на кон стра не ин тер вен ци је 
ко јом је укло њен Га да фи, по то ну ла у ха ос бес крај ног над ме та ња из ме ђу на
о ру жа них фрак ци ја што за пад но при су ство до жи вља ва ју са огор че ним не
при ја тељ ством. Ни пре вра ти у Егип ту и Ту ни су ни су на власт до ве ли оне 
ко ји су ишта за по вољ ни ји за За пад од сво јих прет ход ни ка. Гра ђан ски рат у 
Укра ји ни по чео је ка та стро фал но за про за пад ни пу чи стич ки ре жим у Ки је
ву.  
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тлан да те пре о ку пи ра ност ве ли ких си ла њи ма, сред њо роч но 
обез бе ђу ју це лом Бал ка ну да (до даљ њег) оста не „по стра ни“, 
али, (та ко ђе, до даљ њег) под пре о вла ђу ју ћим ути ца јем атлан
ти ста. Ка ко су отво ре не кри зе оне сред њих раз ме ра, ин тен зи
те та и до ма ша ја (гле да ју ћи их у кон ти нен тал ним окви ри ма), 
и об на вља ње ан та го ни зма има ова кве до ме те: за то би се пре 
мо гло ре ћи да са да шњи „кри зни ан та го ни зми“ пре си му ли
ра ју не ка кву „псе у добло ков ску“ кли му, не го што во де ствар
ној, ду го трај ној по ла ри за ци ји круп них ге о по ли тич ких игра
ча у ви ше чвр стих вој нопо ли тич ких бло ко ва. 

У том сми слу је и мо гућ ност кри зног пре ли ва ња на нај
ши ре про сто ре огра ни че на. Об зи ром на про це се ди фу зи је 
мо ћи и ње ног „пре та ка ња“ у прав цу но вих рав но те жа, а ко је 
оста вља ју при лич но сло бод ног ма не вар ског про сто ра за во
ђе ње са мо стал не а „ма ло ри зич не“ по ли ти ке Ве ли ких Си ла, 
дра стич не бло ков ске кон фрон та ци је и чвр ста са ве зни штва 
са ја сно од ре ђе ним су пар ни ци ма и не по пу стљи во шћу ко је су 
ви ђе не пре јед ног ве ка, са да су ма ло из ве сне. Све ове кри зе 
има ју свој по тен ци јал и ло ги ку свог ис по ља ва ња, ко ја, гле
да но у сред ње роч ној пер спек ти ви, во ди њи хо вом са гле ди
вом, пу ном или де ли мич ном, ре ша ва њу. Ове кри зе не мо гу 
да за у ста ве от по че те ме ђу на род не про це се  већ са мо да их 
успо ре, од ло же. Ка да се кри зе (на овај или онај на чин) ре ше, 
њи хов ис ход по ка за ће но ви од нос сна га на кон ти нен тал ном 
ни воу, док ће сам про цес њи хо вог ре ша ва ња до ве сти до по
сте пе ног пре гру пи са ња и по ве зи ва ња зна чај ни јих ге о по ли
тич ких ак те ра са оним ма њим и сла би јим, а за тим, у из ве сној 
ме ри, и из ме ђу са мих ве ли ких игра ча. Тек по том ће се ин те ре
сно су прот ста вља ње ве ли ких ге о по ли тич ких си ла по сте пе но 
пре ба ци ти на дру ге про сто ре, по себ но оне са кон фликт ним 
по тен ци ја ли ма. Је дан од тих про сто ра је сте и Бал кан, где ће 
се, из ве сно, ак ту ел не „дис крет не“ раз ме ре ме ђу соб ног ри вал
ства по ди ћи на дру ги, ви ши ни во, већ у за ви сно сти од по зи
ци ја и сна га ко је ће на овим про сто ри ма уло жи ти „тра ди ци
о нал ни“ ве ли ки игра чи. Но, ова но ва „ге о по ли тич ка пар ти ја“ 
не ће би ти пре суд на и дра стич на као она пре јед ног ве ка, већ 
ће се, об зи ром на са да шњи ма њи кри зни ка па ци тет Бал ка
на и кон фликт ну за ин те ре со ва ност „ве ли ких игра ча“ за ње
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га, ви ше од ви ја ти „као ду го трај на игра“  из ви ше фа за и са 
ви ше ни воа над и гра ва ња  док ће се, за гло бал но пре суд ни је 
ства ри, ово над ме та ње, нај ве ро ват ни је, од ви ја ти пре све га на 
дру гим ге о по ли тич ки зна чај ним про сто ри ма.  
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СЕР БИЯ И ГЕ О СТРА ТЕ ГИ ЧЕ СКИЕ ИН ТЕ РЕ СЫ  
ВЕ ЛИ КИХ ДЕР ЖАВ В 1914 И 2014 ГО ДАХ 

 
Ре зю ме

В ста тье да ёт ся со по ста ви те ль ный ана лиз ге о стра
те ги че ских по зи ций ве ли ких дер жав на Бал ка нах в 
кон тек сте их бо лее ши ро ких ге о по ли ти чек сих от
но ше ний в 1914 и 2014 го дах. Рас сма три вая ге о по ли
ти че ское положениe серб ских зе ме ль на Бал кан ском 
по лу о стро ве, при сут ству ю щ ие ге о пол ти че ские по
сто ян ные и ин те ре сы, в ста тье ука зы ва ет ся на спе
ци фи ку и раз ли чия в во про сах из ме не ния ба лан са сил, 
стра те ги че ских со ю зни честв и сфер ин те ре сов ве ли
ких дер жав, пре вра тив ших Бал ка ны 100 лет на зад 
в ,,по ро хо вую боч ку“. На ге о стра те ги че ском пла не в 
2014 го ду тра ди ци он ное вли я ние ве ли ких дер жав раз
ли ча ет ся ча стич но в ин тен сив но сти, до сти же ни ях, 
ин те ре сных сфе рах и их сов па де ни ях или про то во по
ста вле ни ях по срав не нию с про шлым сто ле ти ем. Это 
осо бен но ка са ет ся си сте мы со ю зни честв и обя за те
льств, ба зи ру ю щ их ся на этой же си сте ме. Но глав ной 
ха рак те ри сти кой обо их рас сма три ва е мых пе ри о дов 
явля ет ся из ме не ние ба лан са сил, с тем что в 1914 го ду 
вы ро сло вли я ние сред не е вро пе й ской ге о по ли ти че ской 
си лы, рас ши ряв шей свою эк спан сию как раз на Бал ка
ны, что при ве ло к со зда нию ко а ли ции дру гих, бо лее от
да лён ных участ ни ков. Се год ня си ту а ция со вер шен но 
иная: из ме не ние ба лан са сил идёт в обрат ном на пра
вле нии, а имен но к уме нь ше нию вли я ния свер хдер жа
вы, ко то рая стал ки ва ет ся с дру ги ми цен тра ми ге о
по ли ти че ско го му ль ти по ля ри зма и вы зы ва ет кри зи сы 
в це лях со хра не ния соб ствен ных по зи ций. К сча стью, 
по ло же ние Сер бии те пе рь не на хо дит ся на пря мой 
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ли нии кри зи сно го про ти во по ста вле ния, а на хо дит ся 
на её сто ро не, что в стра те ги че ском смы сле ста вит 
Сер бию в со верш нен но иную си ту а цию по срав не нию с 
1914 го дом.
Клю че вые сло ва: Бал ка ны, ге о по ли ти ка, стра те гия 
ве ли ких дер жав, ба ланс сил, Сер бия, 1914 год

Alek san dar Sa sa Ga jic 
 

SER BIA AND GE O STRA TE GIC IN TE RESTS  
OF GRE AT PO WERS IN 1914 AND 2014 

 
Re su me

The pa per pro vi des com pa ra ti ve analysis of Gre at Po wers 
ge o po li ti cal po si ti ons in Bal kans in 1914 and 2014 in the 
bro a der con text of the ir mu tual re la ti ons. By con si de ring ge
o po li ti cal po si tion of Ser bia in the Bal kan pe nin su la, its ge o
po li ti cal con stants and longterm in te rests, this pa per po ints 
at the dif e ren ces con si de ring the chan ges in ba lan ce of po
wer, stra te gic al li an ces and in te rest pro jec ti ons of euro pean 
and glo bal Gre at Po wers which had tur ned Bal kan, one cen
tury ago, in to a “pow der keg” and the gro und for the ir out
play, whi le com pa ring it with the con tem po rary, much dif e
rent si tu a tion. Lo o king ge o stra te gi caly, in 2014 Gre at Po wers 
“tra di ti o nal” in flu en ces are much dif e rent in the ir in ten sity, 
the ir sco pe, and al so in sche ming and over lap ping of the ir 
mu tual in te rests and con tra dic ti ons, all in com pa ri son with 
the si tu a tion that was ta king pla ce one cen tury ago, ex pe ci
ally in the fi eld of mi li tary al li an ces and the ir obli ga ti ons. 
The sa me thing can be said abo ut Bal kans smal ler ge o po li
ti cal su bjects. The main cha rac te ri stic of the both hi sto ri cal 
mo ments is the chan ge in the re la ti ons of po wer – dis ba lan ce 
of po wer – with the no ti ce that, in 1914, the in cre a sment of 
“mid dleeuro pean” ge o po li ti cal po wer which was lo o king for 
ex cu se of furt her ex pan si on  spe ci fi cally on the Bal kan ter ri
tory  ca u sed the co a li tion of ot her ge o po li ti cal po wers, whi le 
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to days si tu a tion is com ple tely dif e rent: chan ges in po wer re
la ti ons are go ing in to anot her di rec tion – in the dec re a sment 
of in flu en ce of the only su per po wer that is, con fron ted with 
the em po wer ment of ot her ge o po li ti cal cen ters of mul ti po lar 
world, evo king new con flicts and cri sis, all with the aim to 
se cu re its ear li er ac he i ved po si ti ons (оr wit ho ut lo sing any 
of them) whi le, at the sam ti me, it is trying to de tain pro
ces ses of in te rest con nec ti ons bet we en ot her big ge o po li ti cal 
su bjects. For tu na tely, now days Ser bi a` s po si tion is not on 
the main ro u te of cri sis con fron ta tion but on its si de, which 
pla ces her in to a who le dif e rent si tu a tion, in the stra te gic 
sen se, than it was back in 1914.      
Key words:  Bal kan, ge o po li tics, Gre at po wers stra tegy, ba
lan ce of po wer, Ser bia, 1914
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Сажетак

Циљ ауто ра је да у овом ра ду, ко ри сте ћи се ин стру
мен ти ма и тех ни ка ма струк ту рал норе а ли стич ких 
(Ке нет Волц, Џон Мир шај мер) и нео кла сич норе а ли
стич ких (Сти вен Волт, Џек Снај дер, Рен дал Шве лер) 
те о ри ја ме ђу на род них од но са, ана ли зи ра и ту ма чи 
по ли тич ке при ли ке у Евро пи и на Бал ка ну пред из би
ја ње Пр вог свет ског ра та. По ла зи ште ауто ра је да 
струк ту ра ме ђу на род ног си сте ма у де це ни ја ма пред 
из би ја ње ра та, као и спољ но по ли тич ке пре фе рен ци је 
ве ли ких си ла – по себ но ка да је реч о ства ра њу ме ђу на
род них по ли тич ких и вој них са ве за – је су они фак то ри 
у ко ји ма се пре вас ход но тре ба тра жи ти узрок из би ја
ња Пр вог свет ског ра та. Ова ква прет по став ка сто
ји на су прот те за ма ко је твр де да је из би ја ње Пр вог 
свет ског ра та ин ци дент иза зван Са ра јев ским атен
та том у ју ну 1914. го ди не, а на ко је се по зи ва је дан део 
са вре ме не ре ви зи о ни стич ке исто ри о гра фи је.
Кључ не ре чи: Пр ви свет ски рат, ме ђу на род ни си
стем, ме ђу на род ни од но си, Ср би ја, спољ на по ли ти ка, 
ре а ли зам, нео ре а ли зам, нео кла сич ни ре а ли зам.

327+94(100)“1914/1918“130.3+2-1
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Увод: струк ту ра ме ђу на род ног си сте ма  
пре Пр вог свет ског ра та

Те ма узро ка Пр вог свет ског ра та и ме ђу на род них окол но
сти ко је су до ве ле до ње го вог из би ја ња, зна чај на је ка ко са 
исто ри о граф ског, та ко и са ста но ви шта на у ке о ме ђу на род
ним од но си ма. Од го во ри за ко ји ма тра га на у ка о ме ђу на род
ним од но си ма, ка да је реч о из би ја њу Пр вог свет ског ра та и 
ње го вим узро ци ма, на ла зе се на раз ли чи тим ни во и ма ана
ли зе – од по је дин ца, пре ко др жа ве, до ни воа ме ђу на род ног 
си сте ма. Док се исто ри о граф ске сту ди је, укљу чу ју ћи оне нај
но ви је, ко је се у ве ли кој ме ри сма тра ју ре ви зи о ни стич ким1 (у 
од но су на по лу ве ков ну пре о вла ђу ју ћу па ра диг му про ис те клу 
из та ко зва не „Фи ше ро ве кон тро вер зе“2), ба ве пи та њем из
би ја ња Пр вог свет ског ра та углав ном рав но мер но про жи ма
ју ћи сва три ни воа ана ли зе, до тле се раз ли чи ти прав ци ре
а ли стич ке те о ри је фо ку си ра ју на по је ди нач не ни вое: ни во 
си сте ма (нео ре а ли зам) и ни во по је ди нач них др жа ва (нео кла
сич ни ре а ли зам).Рав но те жа сна га и ње но на ру ша ва ње, ме ђу
тим, „у сва ком од ових ни воа – као мул ти по лар ни си стем и 
као по ли ти ка по је ди нач них др жа ва и во ђа – су штин ска је за 
раз у ме ва ње из би ја ња ра та“.3

Ка да је реч о си стем ском ни воу ана ли зе ме ђу на род них од
но са, Џо зеф Нај кри ти ку је „усред сре ђе ност на струк ту ру“4 
1 Mar ga ret Mac mil lan: The War that En ded Pe a ce. How Euro pe Aban do ned Pe a ce 

for the First World War, Pro fi le Bo oks, Lon don, 2013; McMe e kin, Sean: July 2014. 
Co unt down to War, Ba sic Bo oks, New York, 2013; до не кле и Chri stop her Clark: 
The Sle ep wal kers. How Euro pe Went to War in 1914, Har per, New York, 2013. Ме
то до ло шки, у ову гру пу спа да и сту ди ја Мак са Хеј стинг са, об ја вље на 2013. 
го ди не и пре ве де на на срп ски је зик 2014. го ди не, ме ђу тим, по пи та њу узро ка 
Пр вог свет ског ра та она је у нај ве ћој ме ри на ли ни ји тра ди ци о нал не исто ри
о гра фи је; ви де ти: Макс Хеј стингс: Ка та стро фа. Евро па иде у рат 1914., књ. 
1 и 2, Ла гу на, Бе о град, 2014.

2 Fritz Fischer: Ger many’s Aims in the First World War, W.W. Nor ton & Com pany, 
Inc., New York, 1967.

3 Џо зеф С. Нај: Ка ко раз у ме ва ти ме ђу на род не су ко бе. Увод у те о ри ју и исто
ри ју, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2006, стр. 105.

4 „Струк ту ра ли зам, нео ре ал на те о ри ја, по сма тра про мен љив рас по ред мо ћи 
уну тар гло бал ног си сте ма као при мар ни чи ни лац ко ји од ре ђу је по на ша ње 
др жа ва.“ Чарлс Ке гли; Ју џин Вит коф: Свет ска по ли ти ка – тренд и тран
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си стем ске те о ри је Ке не та Вол ца,5 из но се ћи свој, про ши ре ни 
кон цепт си сте ма, ко ји об у хва та два аспек та: струк ту ру, ко
ја под ра зу ме ва рас по де лу мо ћи ме ђу је ди ни ца ма у си сте му, и 
про цес, ко ји пред ста вља обра сце и вр сте ин тер ак ци ја из ме ђу 
је ди ни ца си сте ма.6Успон Не мач ке7 – еко ном ски (ин ду стриј
ски), па оту да и вој ни, у ли те ра ту ри ва жи за је дан од глав них 
си стем ских под сти ца ја за про ме не у европ ској рав но те жи 
сна га и ти ме за из би ја ње ра та.8 Џо зеф Нај ово ме до да је и фак
тор ри гид но сти ме ђу на род них са ве за.9 Пре ма овом ауто ру, 
про ме не у струк ту ри си сте ма, „на ро чи то раз вој би по лар ног 
си сте ма са ве за“ пред ста вља ју „ду бо ки  узрок“ из би ја ња ра та.10 
Ма да су се са ве зи ко ји ће по ста ти су пар нич ке стра не у Ве ли
ком ра ту по ступ но фор ми ра ли то ком го то во три де сет го ди
на (од 1879. и Двој ног са ве за Не мач ке и Аустро у гар ске, ко ме 
ка сни је при сту па Ита ли ја, до 1907. и Ан глору ске кон вен ци је 
ко јом је ком пле ти ра на Ан тан та), спо ра зум ко ји је, пре ма Ки

сфор ма ци ја, Цен тар за сту ди је Ју го и сточ не Евро пе; Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка; Ди пло мат ска ака де ми ја Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ср би је и 
Цр не Го ре, Бе о град, 2006, стр. 176.

5 О Вол цо вој тро дел ној де фи ни ци ји ме ђу на род но по ли тич ке струк ту ре, ви де
ти у: Ке нет Волц: Те о ри ја ме ђу на род не по ли ти ке, Алек сан дри ја прес; Цен тар 
за ци вил новој не од но се, Бе о град, 2008, стр. 90113.

6 Нај: op. cit., стр. 62.
7  Paul Ken nedy: “The First World War and the In ter na ti o nal Po wer System”, In ter

na ti o nal Se cu rity 9(1): pp. 910; 1819; ви де ти и: Мир шај мер, Џон: Тра ге ди ја 
по ли ти ке ве ли ких си ла, Удру же ње за сту ди је САД у Ср би ји, Бе о град, 2009, 
стр. 243245, 368375.

8 Та ко Ке гли; Вит коф: op. cit., стр. 176177. Ке гли и Вит коф ис ти чу и па ра лел но 
сла бље ње Аустро у гар ске и ја ча ње Ру си је, на кон пе ри о да бри тан ске до ми на
ци је.

9 Нај, op. cit., стр. 105. Исто вре ме но, на ни воу про це са ја вља ју се три еле мен та: 
по ја ва но вих тран сна ци о нал них иде ја, укљу чу ју ћи успон на ци о на ли зма; по
ве ћа ње „уљуљ ка но сти ми ром“; као и не ја сна и кон фу зна по ли ти ка Не мач ке 
(Ibid., стр. 106108).Са тим се сла же и Хен ри Ки син џер ка да ка же да  „не
мач ка спољ на по ли ти ка ни је има ла циљ“; Хен ри Ки син џер: Ди пло ма ти ја, 
Клуб Плус, Бе о град, 2008, стр. 139; док нео кла сич ни ре а ли ста Џек Снај дер 
сма тра да су стра те шки кон цеп ти Не мач ке у вре ме Бер нхар да фон Би ло ва 
(Бет манХол ве го вог прет ход ни ка на кан це лар ском ме сту, у го ди на ма пред 
Пр ви свет ски рат) би ли „за чу ђу ју ће кон тра дик тор ни“. JackSnyder: Myths of 
Em pi re. Do me stic Po li tics and In ter na ti o nal Am bi tion, Cor nell Uni ver sity Press, It
ha ca [NY] – Lon don, 1991, p. 85.

10 Нај, op. cit., стр. 111. 
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син џе ру, озна чио „по че так кра ја функ ци о ни са ња рав но те же 
сна га“ је сте Фран цу скору ски са вез из 1894. го ди не.11 Ки син
џер, склон мул ти по лар ним си сте ми ма – на су прот Вол цо вој 
на кло ње но сти би по лар но сти – твр ди да си стем рав но те же 
сна га мо же да функ ци о ни ше ако се за до во љи нај ма ње је дан 
од сле де ћих усло ва: сло бо да сва ке др жа ве да скла па са ве зе са 
би ло ко јом дру гом; у слу ча ју по сто ја ња чвр стих са ве зни шта
ва али и спо ља шњег „те га“ за урав но те жа ва ње и спре ча ва ње 
до ми на ци је; или, у слу ча ју не по сто ја ња спо ља шњег „те га“ али 
при су ства сна жне ко хе зи је, „за хва љу ју ћи че му у ве зи са свим 
пи та њи ма мо гу да се по стиг ну ком про ми си, или да се про ме
ни стра на“.12 Ја сно је да ни је дан од ових усло ва ни је по сто јао 
од кра ја де вет на е стог ве ка до из би ја ња Пр вог свет ског ра та: 
„оно што је не ка да (у Би змар ко во вре ме, прим. М. Л.) био је
дан флу ид ни, мул ти по лар ни си стем са ве за по сте пе но је ево
лу и ра ло у два бло ка са ве за, са опа сним по сле ди ца ма по мир у 
Евро пи“.13Пре ма Ро бер ту Џек со ну и Ге ор гу Со рен се ну, по сле
ди це фор ми ра ња са ве за би ле су упра во су прот не оно ме што 
је тре ба ло да се по стиг не: „На ме ра је би ла да са ве зи очу ва ју 
мир, али су уме сто то га гур ну ли у рат све европ ске си ле чим 
би се ма ко ја ве ли ка си ла или са вез упу сти ли у рат“.14Европ
ску ди пло ма ти ју у го ди на ма пред Пр ви свет ски рат Ки син џер 
је на звао „по ли тич ком па кле ном ма ши ном“.

11 Ge or ge F. Ken nan: The Fa te ful Al li an ce. Fran ce, Rus sia and the Co ming of the First 
World War, Pant heon Bo oks, New York, 1984.

12 Ки син џер, op. cit., стр. 149150.
13 Нај, op. cit., стр. 104. За увид у по ли тич ке при ли ке у Евро пи и исто ри јат фор

ми ра ња са ве за у де це ни ја ма пре Пр вог свет ског ра та, ви де ти: Ан то нин Де
би дур: Ди пло мат ска исто ри ја Евро пе од отва ра ња Беч ког кон гре са до за
кљу че ња Бер лин ског, књ. 2, Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, Бе о град, 1934; 
Вла ди мир Шу лек: Ди пло мат ска хи сто ри ја Цен трал них си ла 18821915, књ. 
1, За греб, 1938; Вла ди мир Шу лек: Ди пло мат ска хи сто ри ја Цен трал них си ла 
18821915, књ. 2, За греб, 1939; Вла ди мир Пе тро вич По тем кин (ур.): Исто ри
ја ди пло ма ти је: Све ска дру га – Исто ри ја но во га до ба (18721919), Ар хив за 
прав не и дру штве не на у ке, Бе о град, 1949; Bar ba ra Tuc hman: The Proud To wer. 
A Por tra it of the World be fo re the War 18901914, Bal lan ti ne Bo oks, New York, 
1996; John M.Ro berts: Euro pe 18801945, Long man, Lon don, 1989.

14 Ro ber tJac kson; Ge org So ren sen: In ter na ti o nal Re la ti ons – The o ri es and Ap pro ac hes, 
Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford – New York, 2007.



Младен Лишанин

137

МЕЂУНАРОДНИ СИСТЕМ ...

Про ме не у ди стри бу ци ји мо ћи, на ро чи то уко ли ко су ду
бо ке и убр за не по пут оних по чет ком два де се тог ве ка, не ми
нов но до во де до но вог са гле да ва ња ме ђу на род ног си сте ма 
од стра не не за ви сних ак те ра – др жа ва и до но си ла ца спољ
но по ли тич ких од лу ка на њи хо вом че лу. Ме ђу тим, упра во 
ду би на и убр за ност про ме на у од но си ма мо ћи, а у усло ви ма 
ка да се обри си но вих ме ђу на род них пак то ва и са ве за већ на
зи ру (ма да не са свим ја сно), узро ку ју за ма гље ност спољ но
по ли тич ких ци ље ва и ин те ре са. Као да ља по сле ди ца но вог 
про ми шља ња од но са са ствар ним или по тен ци јал ним са
ве зни ци ма и про тив ни ци ма, на ста ју, не ка да и нео че ки ва не, 
про ме не спољ но по ли тич ких кур се ва ве ли ких си ла, чи ме се 
тек тон ске про ме не у ме ђу на род ном си сте му да ље уве ћа ва ју 
и умно жа ва ју. Пре лом ве ко ва (на ро чи то три де це ни је од Бер
лин ског кон гре са до Анек си о не кри зе) до нео је не ке од та
квих тек тон ских про ме на, учи нив ши ме ђу на род ни си стем, 
за сно ван на по ло жа јуи ста ту су европ ских ве ли ких си ла, ра
ди кал но дру га чи јим од оног у вре ме „пре пли ћу ћих са ве зни
шта ва“ кан це ла ра Ота фон Би змар ка: „За са мо де сет го ди на, 
Ру си ја је сту пи ла у вој ни са вез с Фран цу ском, иако је то та да 
увек би ла ве за на за Не мач ку, док је Ве ли ка Бри та ни ја, ко ја 
је све то вре ме по вре ме но ко ке ти ра ла са Не мач ком, ушла у 
фран цу ски ди пло мат ски та бор. Не мач ка је за и ста ус пе ла да 
по стиг не не што из у зет но – се бе је пот пу но изо ло ва ла, а три 
тра ди ци о нал на не при ја те ља по ве за ла и уве ла у ан ти не мач
ку ко а ли ци ју“.15У окви ру струк ту рал норе а ли стич ке те о ри је 
ме ђу на род них од но са, ме ђу тим, по сто ји и кре ди бил на те за 
да је са ма ра сту ћа моћ Не мач ке, а не не ко ње но спе ци фич но 
офан зив но де ло ва ње, иза зва ла ре ак ци ју дру гих ве ли ких си
ла и до при не ла, пру жа ју ћи од лу чу ју ћи под сти цај, ства ра њу 
ру скофран цу ског са ве за, а ка сни је и це ле Ан тан те. Упр кос 
ви дљи вом би по лар ном си сте му са ве за и по тен ци јал ној не
мач кој хе ге мо ни ји, број ве ли ких си ла (Не мач ка, Фран цу ска, 
Бри та ни ја, Ру си ја, Аустро у гар ска и Ита ли ја) у Евро пи се до 
кра ја ра та ни је ме њао. Пе ри од од по чет ка два де се тог ве ка до 

15 Ки син џер, op. cit., стр. 156. Ви де ти и: Eli za beth Gre en halgh: Vic tory thro ugh Co
a li tion. Bri tain and Fran ce du ring  the  First World War, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 2005.
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кра ја Пр вог свет ског ра та Џон Мир шај мер за то на зи ва „не у
рав но те же ном мул ти по лар но шћу“.16

Те о ри ја рав но те же прет њи  
и из би ја ње Пр вог свет ског ра та

Те о ри ја рав но те же прет њи17 пред ста вља до при нос раз во
ју тра ди ци о нал ног ре а ли стич ког кон цеп та рав но те же сна
га. Нео кла сич ни ре а ли ста, Сти вен Волт, у дру гој по ло ви ни 
осам де се тих го ди на два де се тог ве ка по ста вио је те ме ље ове 
те о ри је: нај пре (1985. го ди не) члан ком у ча со пи су In ter na ti o
nal Se cu rity (Ме ђу на род на без бед ност), а ка сни је (1987. го ди
не) и до пу ње ном, про ши ре ном и у мо но гра фи ју пре тво ре ном 
вер зи јом члан ка, под на сло вом Ori gins of Al li an ces.18

Но ви на ко ју је Волт до нео од но си ла се на про блем фор
ми ра ња и по ре кла са ве за, од но сно осно ва за стра те ги ју урав
но те жа ва ња (ba lan cing)  на су прот стра те ги ји свр ста ва ња уз 
ја чег (band wa go ning). На и ме, Волт по ста вља пи та ње да ли ће 
на из бор јед не од ових две ју стра те ги ја пре суд но ути ца ти моћ 
по је ди нач них ак те ра у си сте му, као пу ка чи ње ни ца, или прет
ња ко ју та моћ ствар но или по тен ци јал но пред ста вља оста
лим ак те ри ма. Тра га ју ћи за од го во ром на ово пи та ње, Волт 
из ри чи то ка же да је „пре не го да скла па ју са ве зе као од го вор 
на са му моћ, ис прав ни је ре ћи да ће др жа ве скла па ти са ве зе са 
или про тив др жа ве ко ја пред ста вља нај ве ћу прет њу. На при
мер, др жа ве мо гу да ба лан си ра ју скла па ју ћи са ве зе са дру гим 
ја ким др жа ва ма, ако сла би ја си ла пред ста вља ве ћу прет њу из 
дру гих раз ло га“.19

16 Мир шај мер, op. cit., стр. 428.
17 Ви ше о овој те о ри ји ви де ти код: Mla den Li ša nin: „Po wer, Thre ats, In te rests: The 

No tion of Ba lan ce in In ter na ti o nal Re la ti ons The ory“, in: Ste lian Scă u naş, Va si le 
Tabârâ, Eugen Stră u ţ iu (eds.): Po li ti cal Sci en ce, In ter na ti o nal Re la ti ons and Se cu
rity Stu di es – In ter na ti o nal Con fe ren ce Pro ce e dings, the VI I Ith edi tion, Uni ver sity 
Lu cian Bla ga, Si biu, 2014, pp. 450452.

18 Step hen M. Walt: The Ori gins of Al li an ces, Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca [NY], 
1987.

19 Walt, op. cit., pp. 2122.
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Ни во ова ко пер ци пи ра не прет ње ме ри се по мо ћу че ти ри 
па ра ме тра. Пр ви је укуп на моћ (ag gre ga te po wer), од ре ђе на као 
укуп ни ре сур си др жа ве ко ји про из во де ка па ци тет да се ка зне 
не при ја те љи или на гра де при ја те љи. Дру ги па ра ме тар је не
по сред но бли ска моћ (pro xi ma te po wer), што зна чи да је прет ња 
ве ћа уко ли ко су др жа ве ге о граф ски бли же. Тре ћи па ра ме тар 
је офан зив на моћ (of fen si ve po wer), што зна чи да ве ћу прет њу 
пред ста вља ју др жа ве ко је има ју ве ће офан зив не ка па ци те те 
– у од но су на др жа ве са сла бим или де фан зив но ори јен ти са
ним ка па ци те ти ма. По след њи, че твр ти па ра ме тар је су офан
зив не на ме ре (of fen si ve in ten ti ons), од но сно те за да ће др жа ве 
ко је де лу ју агре сив но пре иза зва ти дру ге др жа ве да ба лан си
ра ју про тив њих.20

У овом кљу чу се са да мо же при сту пи ти  ра ни је по ме ну тој 
де ба ти о то ме да ли је ства ра ње ан ти не мач ког са ве за иза зва
ло офан зив но, агре сив но спољ но по ли тич ко де ло ва ње Не мач
ке или са ма чи ње ни ца ње не ра пид но рас ту ће мо ћи.  Из при
ка за не Вол то ве ма три це ви ди се, ме ђу тим, да она ком би ну је 
раз ли чи те и на из глед су прот ста вље не еле мен те, при че му се 
пр ва три па ра ме тра (укуп на моћ, не по сред но бли ска моћ и 
офан зив на моћ) од но се на објек тив не, мер љи ве фак то ре, док 
че твр ти па ра ме тар (офан зив не на ме ре)21 уво ди и су бјек тив
ну, ког ни тив ну ди мен зи ју – би ло за то што на ме ре не ке др жа
ве не мо ра ју увек би ти очи глед не, би ло за то што пер цеп ци ја о 
на ме ра ма др жа ве не мо ра од го ва ра ти ствар но сти. Исто та ко, 
мо же се ре ћи да се ова ма три ца про сти ре на сва три раз ли чи
та ни воа ана ли зе: она се ба ви ди стри бу ци јом мо ћи на ни воу 
ме ђу на род ног си сте ма, алиу још ве ћој ме ри ка па ци те ти ма 
др жа ва као си стем ских ак те ра, те ана ли зом до но ше ња спољ
но по ли тич ких од лу ка и пер цеп ци ја за то за ду же них по је ди
на ца.22

20 Walt, op. cit., pp. 2128.
21 Ис тра жи ва њем го то во ира ци о нал не скло но сти европ ских си ла ка офан зив

ној стра те ги ји у ле то 1914. го ди не ба вио се Џек Снај дер: Jack Snyder: The Ide
o logy of the Of en si ve. Mi li tary De ci sion Ma king and the Di sa sters of 1914, Cor nell 
Uni ver sity Press, It ha ca [NY] – Lon don, 1984. За по глед на ову те му са исто
риј ског ста но ви шта ви де ти: Bar ba ra Tuc hman: The Guns of August, Bal lan ti ne 
Bo oks, New York, 2004.

22 Ово је ка рак те ри стич но за це ло куп ну нео кла сич ну те о ри ју ме ђу на род них 
од но са, због че га се она по не кад на зи ва и те о ри јом спољ не по ли ти ке, у од
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По глед из Не мач ке нај пре ка Фран цу ској, за тим ка Ру си
ји а на кра ју и ка Бри та ни ји, има ју ћи у ви ду Вол то ву че тво
ро стру ку де фи ни ци ју прет ње као под сти ца ја за ства ра ње 
са ве за, мо же до не кле да осве тли спољ но по ли тич ке про це се 
и стра те шко пре гру пи са ње у де це ни ја ма пред из би ја ње Пр
вог свет ског ра та. Не мач ки стра хо ви у по гле ду вој не мо ћи и 
евен ту ал них ре ван ши стич ких на ме ра Фран цу ске, пре све га 
у по гле ду пи та ња Ал за са и Ло ре не, а ка сни је и за бри ну тост 
због убр за ног раз во ја Ру си је и на го ве ште ног по мор ског су
пар ни штва са Ве ли ком Бри та ни јом, је су фак то ри ко ји су ути
ца ли на не мач ку вој ну стра те ги ју и по ли ти ку ства ра ња ме
ђу на род них са ве зни шта ва. Не мач ка је у го ди на ма пред Пр ви 
свет ски рат пре ма го то во свим па ра ме три ма ме ре ња на ци о
нал не мо ћи, ко је у свом ка пи тал ном де лу Успон и пад ве ли ких 
си ла и зла же Пол Ке не ди (укуп но ста нов ни штво, про це нат 
ур ба ног ста нов ни штва, ни во ин ду стри ја ли за ци је, по тро шња 
енер ги је, укуп ни ин ду стриј ски по тен ци јал, ре ла тив ни удео у 
свет ској ин ду стриј ској про из вод њи, број вој ног и мор на рич
ког осо бља),23 би ла на тре ћем ме сту у по рет ку ве ли ких си ла 
– иза Бри та ни је и Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, од но сно, 
у слу ча ју укуп ног бро ја ста нов ни ка, иза Ру си је и Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва. Из у зе так су две обла сти: про из вод ња 
гво жђа и че ли ка, у ко јој је Не мач ка са тре ћег ме ста 1890. го
ди не са 4.100.000 то на си ро вог гво жђа, из би ла на убе дљи во 
дру го ме сто (иза не при ко сно ве них Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва) 1913. го ди не са 17.600.000 то на че ли ка; као и то на жа 
рат них бро до ва, у ко јој је Не мач ка са ше стог ме ста 1880. го
ди не са 88.000 то на и пе тог ме ста 1900. го ди не са 285.000 то на 
из би ла на дру го ме сто већ 1914. го ди не, са 1.305.000 то на (иза 
Ве ли ке Бри та ни је са 2.714.000 то на).24

Ка да се зна да Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, јед на од две 
во де ће свет ске си ле пре ма го то во свим на ве де ним па ра ме
три ма, у го ди на ма пре Ве ли ког ра та, још увек ни су у пу ном 

но су на чи сту те о ри ју ме ђу на род них од но са нео ре а ли стич ке про ве ни јен ци је 
– по себ но у де фан зив ној ва ри јан ти Сти ве на Вол та. 

23 Пол Ке не ди: Успон и пад ве ли ких си ла. Еко ном ска про ме на и ра то ва ње од 
1500. до 2000. го ди не, ЦИД; Слу жбе ни лист СРЈ, Под го ри ца – Бе о град, 2003, 
стр. 227283.

24 Ibid., стр. 228232.
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ка па ци те ту би ле део си сте ма ве ли ких си ла и ти ме фак тор 
при ли ком пра вље ња стра те шких и спољ но по ли тич ких кал
ку ла ци ја, по ста је ја сно да је Не мач ка моћ (али и убр зан раст, 
ком пе ти тив ност – пре све га у по мор ској сфе ри, као и не сра
змер но лош ста тус у од но су на објек тив ну сна гу ка да је реч 
о ко ло ни ја ма) пред ста вља ла пр во ра зред ну пре о ку па ци ју 
европ ских си ла, по себ но оних, по пут Фран цу ске,  ко је су Не
мач ку гле да ле тра ди ци о нал но не при ја тељ ски. Ово је по себ но 
би ло ви дљи во на кон Пр ве ма ро кан ске кри зе 19051906. го
ди не. Мо же се ре ћи да су на тај на чин би ла за до во ље на сва 
че ти ри еле мен та Вол то ве де фи ни ци је прет ње ко ја зах те ва и 
узро ку је урав но те жа ва ње. 

Гле да но са дру ге стра не, из не мач ке пер спек ти ве, фран цу
ско по ве зи ва ње са Ру си јом 18921894. го ди не пред ста вља ло 
је го то во нај о збиљ ни ју мо гу ћу прет њу, по себ но ста вља ју ћи у 
из глед мо гућ ност ра то ва ња на два фрон та. Не мач ко од би ја ње 
да се са Ру си јом об но ви Уго вор о уза јам ном оси гу ра њу две 
го ди не ра ни је усме ри ло је Ру си ју25 ка са ве зу са Фран цу ском, 
а на кон фран цу скобри тан ске Ср дач не ан тан те (1904.) и на
ро чи то Ан глору ске кон вен ци је из 1907. го ди не, об и сти нио 
се не ка да шњи Би змар ков страх од окру жи ва ња Не мач ке од 
стра не сна жне не при ја тељ ске ко а ли ци је.  До по след ње го ди
не ра та по ка за ће се да – по го то во има ју ћи у ви ду БрестЛи
тов ски мир – Трој ни са вез ни је пред ста вљао не по бе ди вог 
про тив ни ка за Не мач ку и Цен трал не си ле (ову си ту а ци ју 
од лу чу ју ће је про ме нио ула зак у рат Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва), али по чет ком два де се тог ве ка (а на кон Ма ро кан
ских кри за де фи ни тив но се мо же сма тра ти да је, по ред оста ла 
три, и Вол тов па ра ме тар офан зив них на ме ра био за до во љен) 
фран цу скору скобри тан ско са ве зни штво сва ка ко је пред
ста вља ло без бед но сну прет њу у кал ку ла ци ја ма Не мач ке и 
ње них са ве зни ка.

25 О по ло жа ју Ру си је пред Пр ви свет ски рат, кон сул то ва ти Мек ми ки но ву про
во ка тив ну књи гу: Se anMcMe e kin: The Rus sian Ori gins of the First World War, 
The Bed knap Press of Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge [MA] – Lon don, 
2011, pp. 640.



142

СРБИЈА И ПОЛИТИКА ВЕЛИКИХ СИЛА 1914-2014.

Те о ри ја рав но те же ин те ре са  
и из би ја ње Пр вог свет ског ра та

Те о ри ја рав но те же ин те ре са26 Рен да ла Шве ле ра, још јед ног 
нео кла сич ног ре а ли сте, да ља је раз ра да ори ги нал ног кон цеп
та рав но те же сна га и пред ста вља кри ти ку и мо ди фи ка ци ју те
о ри је рав но те же прет њи.27 Шве лер, нај пре, сма тра да др жа ве 
не до но се од лу ке о ства ра њу са ве за на осно ву кал ку ла ци ја о 
рав но те жи сна га, или са мо на осно ву пер ци пи ра них прет њи, 
већ у скла ду са по ли тич ким ин те ре си ма и про фи том ко је же
ле да оства ре. За тим, Шве лер се не сла же са Вол цом и Вол том 
ко ји стра те ги ју ба лан си ра ња ви де као  пра ви ло а стра те ги ју 
свр ста ва ња уз ја чег као из у зе так. На кра ју, основ на но ви на 
ко ју Шве лер уво ди (или, пре ци зни је ре че но, вра ћа) у ре а ли
стич ку те о ри ју је сте раз ли ко ва ње из ме ђу за до вољ них од но сно 
за си ће них, ста тус кво др жа ва са јед не стра не, и не за до вољ
них, ре ви зи о ни стич ких др жа ва са дру ге стра не. Ове две вр сте 
др жа ва су су штин ски раз ли чи ти ак те ри, њи хо ви ин те ре си и 
ци ље ви че сто су ди рект но су прот ста вље ни; са мим тим су и 
њи хо ве стра те ги је скла па ња са ве за ме ђу соб но су прот не. 

У Шве ле ро вој кон цеп ци ји, кри те ри јум ка па ци те та за од
бра ну сво јих по се да и ин те ре са, у од но су на ка па ци тет за сти
ца ње но вих (што се у стра те шком сми слу мо же схва ти ти као 
де фан зив ни и офан зив ни ка па ци тет) укр шта се са ли ни јом 
по де ле из ме ђу ста тус кво и ре ви зи о ни стич ких др жа ва.28 Ка ко 
би из ло жио ова ко осми шље ну ти по ло ги ју, Шве лер се слу жи 
та ко зва ном „ме та фо ром жи во ти ња“, пра ве ћи раз ли ку из ме
ђу че ти ри вр сте др жа ва: 1) др жа ве-ла во ви, спрем не да по 
сва ку це ну чу ва ју оно што већ кон тро ли шу али без ика кве 
за ин те ре со ва но сти за по ве ћа ње по се да – у том сми слу, кла

26 Ви ше о овој те о ри ји ви де ти код: Mla den Li ša nin: „Po wer, Thre ats, In te rests: The 
No tion of Ba lan ce in In ter na ti o nal Re la ti ons The ory“, in: Ste lian Scă u naş, Va si le 
Tabârâ, Eugen Stră u ţ iu (eds.): Po li ti cal Sci en ce, In ter na ti o nal Re la ti ons and Se cu
rity Stu di es – In ter na ti o nal Con fe ren ce Pro ce e dings, the VI I Ith edi tion, Uni ver sity 
Lu cian Bla ga, Si biu, 2014, pp. 452453.

27  Ran dall L. Schwel ler: “Band wa go ning for Pro fit: Brin ging the Re vi si o nist Sta te 
Back In”, In ter na ti o nal Se cu rity, 19(1): 72107.

28 Ви де ти и: Ре мон Арон: Мир и рат ме ђу на ци ја ма, Из да вач ка књи жар ни ца 
Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 2001, стр. 116117.
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сич не де фан зив не, ста тус кво си ле; 2) др жа ве-јаг њад, ко је не 
са мо да ни су у ста њу да про ши ру ју сво је по се де, већ не мо
гу ни да за шти те оно што већ има ју – као та кве, ове су плен 
у ме ђу на род ној аре ни; 3) др жа ве-ша ка ли, ко је ће „пла ти ти 
ви со ку це ну за од бра ну сво јих по се да, али још ве ћу ка ко би 
уве ћа ле сво је до бит ке“ – мо гу се по сма тра ти као уме ре ни ре
ви зи о ни сти; 4) др жа ве-ву ко ви, спрем не да сно се да ле ко ве ће 
тро шко ве у осва ја њу не го у од бра ни оно га што има ју – ове 
др жа ве су екс трем но ре ви зи о ни стич ке.29

Мо гло би се учи ни ти да је ова те о ри ја не у по тре бљи ва за 
ту ма че ње узро ка Пр вог свет ског ра та, бу ду ћи да је те шко не
дво сми сле но од ре ди ти ко су ста тус кво, а ко ре ви зи о ни стич
ке си ле у ме ђу на род ном си сте му кра јем де вет на е стог и по
чет ком два де се тог ве ка. За пра во, ка да се по сма тра европ ски 
про стор, а по го то во ка да се фо кус про ши ри на евро а зиј ски 
те рен и Афри ку, мо же се ре ћи да у це ло куп ном ме ђу на род
ном си сте му пра вих ста тус кво си ла ни је ни би ло – евен ту ал
но би се у европ ским окви ри ма та ко мо гла оква ли фи ко ва ти 
Великa Бри та ни ја.Џек Снај дер из ри чи то ка же да „Фран цу
ска, Не мач ка и Ру си ја ни су по др жа ва ле ста тус кво“.30Ме ђу
тим, он да ље при ме ћу је да су „њи хо ви офан зив ни пла но ви 
би ли осми шље ни пре вас ход но као за шти та од осва ја ња а не 
као ин стру мент за осва ја ње“.31Уко ли ко би, ипак, тре ба ло при
ме ни ти Шве ле ро ву  ти по ло ги ју и њен је зик ме та фо ре, би ло 
би свр сис ход ни је ква ли фи ко ва ти са ве зе не го по је ди нач не др
жа ве – у том слу ча ју, Ан тан та би се мо гла од ре ди ти као лав, а 
Цен трал не си ле као ша кал.

За кљу чак: ме ђу на род ни са ве зи  
и из би ја ње Пр вог свет ског ра та

Уко ли ко се оста ли фак то ри, из ана ли тич ких раз ло га, за не
ма ре или по ме ре у дру ги план, ја сно се ви ди да су си стем ски 
29 Ran dall L. Schwel ler: “Band wa go ning for Pro fit: Brin ging the Re vi si o nist Sta te 

Back In”, In ter na ti o nal Se cu rity, 19(1): 100103.
30 Jack Snyder: The Ide o logy of the Of en si ve. Mi li tary De ci sion Ma king and the Di sa

sters of 1914, Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca [NY] – Lon don, 1984, p. 9. 
31 Ibid. 
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под сти ца ји за фор ми ра ње ме ђу на род них са ве зни шта ва а ти
ме, по сред но, и из би ја ње Пр вог свет ског ра та, пред ста вља ли 
јед ну од од лу чу ју ћих кал ку ла ци ја свих ве ли ких си ла  (из у зев 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, ко је ће у пу ном ка па ци те ту 
по ста ти део си сте ма ве ли ких си ла тек у по след њој го ди ни ра
та).

Спољ но по ли тич ки пла но ви и стра те шке од лу ке ве ли ких 
си ла до но си ли су тек тон ске про ме не у си сте му ве ли ких си ла, 
као што је, по врат но, (ре)ди стри бу ци ја мо ћи у окви ру ме ђу
на род ног си сте ма усме ра ва ла си сте ме са ве за, ути ца ла на од
лу ке ве ли ких си ла о са ве зни штви ма и стра те ги ји, по сте пе но 
и не за у ста вљи во их усме ра ва ју ћи у прав цу ко нач не кон фрон
та ци је.

По сма тра но post fe stum, мо же се учи ни ти да од лу ке ве ли
ких си ла о ства ра њу са ве зни шта ва ни су у сва ком тре нут ку 
би ле до но ше не она ко ка ко би си стем ски под сти ца ји на ла га
ли. Ме ђу тим, стра те шко су пар ни штво из ра зи то моћ них ак
те ра и њи хо ва ге о граф ска бли скост  чи не дру го ра зред ним 
све дру ге спољ но по ли тич ке кал ку ла ци је: „Ка да се два ко ло са 
– моћ на, пла хо ви та Не мач ка и огром на, нео б у зда на Ру си ја – 
на ђу је дан по ред дру гог, су коб је не из бе жан, без об зи ра на то 
што Не мач ка ни је има ла шта да до би је од ра та с Ру си јом и 
што је Ру си ја мо гла све да из гу би у ра ту с Не мач ком (кур зив 
М.Л.)“.32 Оно што се мо же чи ни ти као ира ци о нал но свр ста ва
ње у ме ђу на род не са ве зе, за пра во све до чи о то ме да струк ту
рал на и нео кла сич на ре а ли стич ка те о ри ја има ју шта да ка жу 
о узро ци ма из би ја ња Пр вог свет ског ра та.  

32 Ки син џер, op.  cit., стр. 145; ви де ти и: Мар ко Пеј ко вић: „Ге о по ли ти ка 
ру сконе мач ких од но са уочи Пр вог свет ског ра та“, у: Ћи рић, Јо ван; 
Ђор ђе вић, Ми ро слав (ур.): Сто го ди на од по чет ка Пр вог свет ског 
ра та – исто риј ске и прав не сту ди је, Ин сти тут за упо ред но пра во, 
Ин тер мекс, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град – Ан дрић град, 2014, стр. 193
196; Sean McMe e kin: The Ber linBag hdad Ex press. The Ot to man Em pi re 
and Ger many’s Bid for World Po wer, The Bed knap Press of Har vard Uni
ver sity Press, Cam brid ge [MA] – Lon don, 2010, pp. 8599.
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Мла ден Ли ша нин 
 

МЕ ЖДУ НА РОД НАЯ СИ СТЕ МА, СО Ю ЗЫ  
И НА ЧА ЛО ПЕР ВОЙ МИ РО ВОЙ ВО Й НЫ 

 
Ре зю ме

Це ль дан ной ста тьи  ана лиз и тол ко ва ние по ли ти че
ских об сто я те льств в Евро пе и на Бал ка нах пе ред на
ча лом Пер вой ми ро вой во й ны. Ана лиз про во дит ся при 
по мо щи струк тур норе а ли ти че ских (Кен нет Волц, 
Джон Мирш ма й ер) и нео клас си че скоре а ли ти че ских  
(Рэн дал Швел лер, Сти вен Уолт) те о рий ме жду на род
ных от но ше ний. Ав тор ис хо дит из то го, что струк
ту ра ме жду на род ной си сте мы на про тя же нии мно гих 
де ся ти ле тий до на ча ла во й ны, а так же вне шне по ли
ти че ские при тя за ния ве ли ких дер жав, что осо бен но 
ка са ет ся со зда ния ме жду на род ных и во ен ных со ю зов, 
явля ют ся глав ны ми фак то ра ми, сре ди ко то рых сле
ду ет ис ка ть при чи ны на ча ла Пер вой ми ро вой во й ны. 
Та кое пред по ло же ние про ти во по ста вля ет ся тем те
зи сам, утвер жда ю щ им, что на ча ло Пер вой ми ро вой 
во й ны явля ет ся ин ци ден том, вы зван ным Са ра ев ским 
по ку ше ни ем в июне 1914 го да, о чём го во рит од на ча
сть ре ви зи о нистской исто ри о гра фии.
Клю че вые сло ва: Пер вая ми ро вая во й на, ме жду на род
ная си сте ма, ме жду на род ные от но ше ния, Сер бия, вне
шняя по ли ти ка, ре а лизм, нео ре а лизм, нео клас си че ский 
ре а лизм
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Mla den Lisa nin 
 

IN TER NA TI O NAL SYSTEM, AL LI AN CES AND THE OUT-
BRE AK OF THE FIRST WORLD WAR 

 
Re su me

Po li ti cal con stel la tion in Euro pe in the prewar years, espe
ci ally when it co mes to po wer shifts and re la ti ons, re pre sents 
one of the es sen tial in cen ti ves for the out bre ak of World War 
One. Using neo re a list (struc tu ral) and neo c las si calre a list 
in stru ments and tec hni qu es of analysis, the aut hor ar gu es 
that struc tu rele vel fac tors are to be con si de red pri mary ca
u ses of war.
           Po wer shifts re pre sent the main fac tor sta tes ta ke in to 
ac co unt in fo re ign po licy de ci sion ma king, espe ci ally re gar
ding the for ma tion of po li ti cal and mi li tary al li an ces.  Pacts  
and al li an ces that tur ned out to be the ba sis of con fron ting 
co a li ti ons in World War One ha ve been for med gra du ally 
over the thirty year pe riod: from Ger manAustroHun ga
rian  Dual Al li an ce in 1879, to An gloRus sian Con ven tion 
in 1907. Many of the al li an ces that we re in ten ded as pe a
cepre ser ving in stru ments ac tu ally be ca me pil lars of a ri gid, 
com pe ti ti ve system that burst in to fla mes in the sum mer of 
1914.  The systems be ca me so ri gid be ca u se each of the ma jor 
gre at po wers (espe ci ally Ger many, Rus sia and En gland) felt 
thre a te ned by the ra pid growth of po wer of ot hers. 
           The ele ment of thre at is par ti cu larly im por tant in 
Step hen Walt’s neo c las si calre a list ba lan ce of thre at the ory, 
which sta tes that it is exactly the sen se of thre at, rat her than 
me re chan ges in the di stri bu tion of po wer, that in du ces sta tes 
to adopt cer tain stra te gi es and ma ke fo re ign po licy de ci si
ons, in clu ding tho se on al li an ce for ma tion. Fo ur ele ments of 
Walt’s con cept of ba lan ce of thre at are: 1) ag gre ga te po wer of 
a sta te; 2) pro xi ma te po wer; 3) of en si ve po wer and 4) of en
si ve in ten ti ons.  When ap plied to the pro blem of the ca u ses of 
World War One, this con cept re ve als that al li an ce for ma tion 
was used as a tool aga inst emer ging thre ats, ca u sing, in turn, 
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new thre ats to ot her gre at po wers – thus cre a ting a ri gid sys
tem pro ne to vi o lent me ans of re sol ving po li ti cal con flicts. 
          Furt her mo di fi ca tion of the con cept of ba lan ce as 
a fac tor in al li an ce for ma tion was put for ward by anot her 
neo c las si cal re a list, Ran dall Schwel ler. The main in no va tion 
is emp ha sis on in te rests, rat her than po wer alo ne, or thre ats 
po sed, which gi ves way to the dis tin ction bet we en sta tus quo/
re vi si o nist sta tes dic ho tomy. His “ani mal me tap hor” is used 
to de scri be va ri o us sta tes, ac cor ding to the ir go als, but al so 
ca pa bi li ti es to ac hi e ve them: 1) highly sta tus quo lion sta tes; 
2) ex tre mely we ak lamb sta tes; 3) mo de ra tely re vi si o nist jac
kal sta tes and 4) ex tre mely re vi si o nist wolf sta tes. It is the 
aut hor’s the sis that no ne of the ma jor po wers in the prewar 
years we re ac tual sta tus quo po wers, but that the En ten te 
co uld be re gar ded as mo re pro ne to lionli ke and Cen tral Po
wers as mo re pro ne to jac kalli ke be ha vi o ur. 
          That way, even fo re ign po licy de ci si ons that might se em 
il lo gi cal to ma ke, can be ex pla i ned and bet ter un der stood. 
This me ans that struc tu ral and neo c las si cal bran ches of re
a list tho ught in in ter na ti o nal re la ti ons the ory ha ve a lot to 
say abo ut ca u ses of war, and World War One in par ti cu lar.
Key words: Wold War I, in ter na ti o nal system, in ter na ti o nal 
re la ti ons, Ser bia, fo re ign po licy, re a lism, neo re a lism, neo c
las si cal re a lism 
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Сажетак

Ве ли ки рат - ка сни је име но ван као Пр ви свет ски рат 
(1914-1918) - у мно го че му је из у зе так ме ђу ра то ви ма 
ко ји су у не ко ли ко по след њих сто ле ћа по тре сли и уз-
не ми ри ли чо ве чан ство. Око (не)из бе жно сти тог ра та 
су пре пле те на број на ар гу мен ти са ња и кон тра ар гу-
мен ти са ња трај но за ин те ре со ва них европ ских стра-
на. Ни да нас, ни ко у Евро пи, чак и ка да би хтео, не би 
мо гао да за бо ра ви или да не зна за Пр ви свет ски рат. 
Из у ча ва ње Пр вог и Дру гог свет ског ра та у два де се том 
ве ку је по треб но за рад бо љег раз у ме ва ња по вре ме них 
европ ских ин те ре са за др жав ним и ме ђу др жав ним ин-
те гра ци ја ма и дез ин те гра ци ја ма на срп ском, ју жно-
сло вен ском и бал кан ском про сто ру. Ис тра жи ва ње 
Ве ли ког ра та је, та ко ђе, нео п ход но да би се бо ље раз у-
ме ли на чи ни на ко је Евро пља ни са За па да до жи вља ва ју 
Ср бе, Ју жне Сло ве не и Бал кан це у це ли ни. По на вља ње 
то бо же от кри ва лач ких на ра ти ва о срп ској кри ви ци за 
Са ра јев ски атен тат ју на 1914, и по че так Пр вог свет-
ског ра та; за тим за вој ни пуч и раз вр га ва ње при сту па 
Трој ном пак ту мар та 1941; а он да и на вод не агре сор-
ске уло ге Ср би је у раз би ра спад ном про це су и се це си-
о ном ра ту у Ју го сла ви ји 1991-1999, све то ука зу је на 
огро ман иде о ло шки и ме диј ски ути цај не га тив них ге о-
по ли тич ких сте ре о ти па о Ср би ма као не у кло пљи вим 
ре ме ти о ци ма ме ђу на род ног по рет ка. Ти сте ре о ти пи 
су, на рав но, по гре шни и зло на мер ни.

УДК 94(100)“1914/1918“
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На „кла сич ном“ ме сту спо ре ња раз но ми сле ћих ак те-
ра и ин тер пре та око исто риј ске при ро де Ве ли ког ра-
та уоч љи ва су не са мо дик сур зив не не го и иде о ло шке 
и ре ал по ли тич ке кон фу зи је при сту па. У раз ли чи тим 
ту ма че њи ма се, као у не ком хер ме не у тич ком ко тлу, 
ме ша ју по во ди, раз ло зи, мо ти ви и ин те ре си за из би-
ја ње пр вог гло бал ног су ко ба. Упра во на том спор ном 
то по су ар гу мен та ци је де ша ва ју се не са мо по ли тич ки 
не го и на уч ни не спо ра зу ми, ве ли ке за бу не и по ја ча ва ју 
спо ре ња. Зна ча јан део за бу на о уло зи за ра ће них стра на 
у Ве ли ком ра ту ис пу ња ва европ ске ме ди је и по ли тич ку 
сфе ру, док је дру ги део сли вен у на уч не ка на ле исто риј-
ске стру ке.
Кључ не ре чи: Пр ви свет ски рат, Са ра јев ски атен-
тат, ве ли ке си ле, Бал кан, Ср би ја, Ју го сла ви ја, ту ма че-
ња, исто ри о граф ска ре ви зи ја

Увод: не по у че но сти и по у ке про шло сти

Про шлост бру ји за си ћу ју ћи ин ди ви ду ал но и ко лек тив но 
пам ће ње. Ехо про те клих зби ва ња је чу јан и ка да се не ослу
шку је. Бруј рђа ве про шло сти се пре тва ра у је ку ко ја на ли ку је 
на ја ди ков ку. Ода тле и ту жне ево ка ци је и ра до сна ме мо ри
са ња; за там ње на и по сти ђу ју ћа про шлост, и сла вом оба сја на, 
по но са вред на про шлост.1

У ис тој про шло сти гра ди се ан ти те тич ка раз ли ка: оно што 
је за јед не по хвал но, дру ги ма је за сва ку по ку ду. Опо нен ти се 
спо ре око то га чи ји по глед на про шлост је пра ви и исти нит, и 
че сто не мо гу да до ђу до ре ше ња: оста ју не у бе ђе ни у исти ни
тост су прот ног ста но ви шта или не тач ност соп стве ног.

Про шлост ипак ни је сло бод ни из бор ни пред мет исто ри је, 
оно што је про бир љи во је су пот се ћа ња, при се ћа ња, се ћа ња. 
А упра во сре ђе на, ло гич но уте ме ље на и учвр шће на се ћа ња 
чи не пам ће ње.2 Ра за бра ти про те кле до га ђа је, се ти ти се њи хо
1 О то ме: Ко нер тон Пол, Ка ко дру штва пам те, гла ва „Ко ме мо ра тив не це ре

мо ни је“, стр. 5999, Са ми здат Б92, Бе о град, 2002.
2 О то ме ка ко ин ди ви ду ал но и ко лек тив но пам ће ње мо же да тво ри и ути че на 

иден ти тет на ци је, ви де ти је дан од мо гу ћих (пост мо дер них) при сту па: Да вид 
Леа, „Се ћам се, да кле по сто јим: иден ти тет Ср ба као ре флек си ја кул ту ре се
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вог то ка и при ро де, и упам ти ти их сва ка ко ни је исто. Ду бо ко 
пам ће ње је трај ни је од по вр шног при се ћа ња. Исто ри ја се ги
ба из ме ђу крат ког и по вр шног при се ћа ња, и ду гог и ду бо ког 
пам ће ња. У там ној под ло зи про шло сти је не се ћа ње и не пам
ће ње  за бо рав.  

Ма ко ли ко би ли уве ре ни да је про ху ја ло вре ме не што што 
се не мо же на кнад но из ме ни ти, про шлост се ипак кре и ра и 
ре кре и ра из раз ло га ко ји де лу ју у са да шњо сти. По ри ве об
и сти ња ва ња исто ри је оно га што се ствар но де си ло и што је 
увре же но да је би ло упра во та ко, мо ди фи ку ју ин те ре си об
ли ко ва ни и прак ти ко ва ни у ово вре ме ним ту ма че њи ма. Про
шлост се по ти ску је у за бо рав или при зи ва мно го че шће ра ди 
оправ да ња са да шњих по сту па ка, не го због из вла че ња по у ка 
из гре ша ка и за блу да прет ход них вре ме на. Реч је, да бо ме, о 
не по уч но сти ар ха и зма, исто ри ци зма и па са ти зма, као не
плод них мен тал них и ин те лек ту ал них при бе жи шта.

I 
 

1. Ду бо ки ожиљ ци ра то ва

Са вре ме ни став пре ма про шло сти по ка зу је ка кви смо да
нас, шта нас за ни ма, чи ме смо оку пи ра ни, шта нам им по ну
је и са чи ме се не по но си мо, шта ра ди мо, че му се на да мо и 
че му, у ства ри, стре ми мо. Украtко, по гле ди ко је ба ца мо на 
про шлост мо гу би ти пу ни па жње и не жни, али и гру би до 
по сти ђе но сти, од ба ци ва ња и по ни шта ва ња. У кич ми на зо ра 
из ве сне се квен це про шло сти је увек не ка са да шња све то на
зор на срж, не би ло ко га не го упра во оно га ко ји се освр ће на 
про те кло вре ме, се ћа га се, на сто ји да га упам ти и дру ге упо
зна са оном што вред но пам ће ња.

Ма да се у на ро чи тој исто ри ји исто ри је  ува жа ва ју и сво је
вре ме на ту ма че ња, не ка од на сто ја ња оса вре ме ња ва ња усме
ре на су ка ту ма че њи ма и пре ту ма чи ва њи ма про шло сти.3

ћа ња“, стр. 139171, збор ник Пам ће ње и но стал ги ја, уред ник Гор да на Ђе рић, 
Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју – „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 
2009.

3 Ви де ти: Лут хар Ото, Ма ри је та Ша шел Кос, Гро шељ На да, По бе жин Гре гор, 
По вест ис тор тиј ске ми сли. Од Хо ме ра до по чет ка 21. ве ка, гла ва „Но ва 
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У из ве сним слу ча је ви ма та пре ту ма чи ва ња по при ма
ју фор ме исто риј ског ре ба лан са сна га и ути ца ја, и исто ри о
граф ске ре ви зи је ко ја на сто ји да их пот кре пи и оправ да. Та
ко је са скуп ном про шло шћу ши рег кон ти нен тал ног за ви ча ја 
Евро пе, ко ја ни ка ко да бу де при ка за на у пра вом све тлу и ја
сним кон ту ра ма, слич на или иста све јед но, до вољ но „сво ја“ и 
при хва тљи ва за ве ћи ну а мо жда и за све Евро пља не.4

Про шлост де ло ва Ста рог кон ти нен та ко ји те же кул тур но
ци ви ли за циј ском, ге о по ли тич ком и де мо по ли тич ком об је ди
ња ва њу, из ло же на су ду ра зу ма, при ка зу је и из ве сна не га тив
на свој ства, су прот на основ ним те жња ма. Же ли се, на и ме, 
јед но, ре ци мо укруп ња ва ње и је дин ство чи та вог кон ти нен
та, а у европ ској ствар но сти се до би ја не што са свим дру го: 
рас це пи и раз до ри, број не су прот но сти и не са вла да не по де ле 
ме ђу на ро ди ма, др жа ва ма и њи хо вим са ве зи ма. Исто ри ја је 
по ка за ла ка ко се уме сто укруп ња ва ња и оја ча ва ња ви тал них 
по тен ци ја ла, у исто риј ској ре ал но сти Евро пе зби ва ло ума ње
ње и сла бље ње ви тал ног про сто ра Евро пља на.

Ра то ви се ду бо ко ути ску ју у се ћа ње а ка ко и не би! Ра то ви 
ко ји се пре жи ве пам те се као на ра сле опа сно сти у за стра шу ју
ћим до га ђа ји ма. Ве ћи на љу ди се при се ћа ста ри јих ра то ва тек 
по вре ме но, ско ро сви пам те оне ко ју су се од ви ја ли не дав но. 

Ка да је ис ку ство ра та лич но оно је нео бич но и не сва ки да
шње, за сваг да уре за но у пам ће ње као ег зи стен ци јал но не по
но вљи во.5

исто ри ја“, по гла вље „Ли си јен Фе вр: бор ба за но ву исто ри ју (од 1892 до 1933) 
стр. 282291, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов
ци – Но ви Сад, 2013. Ви де ти: Лут хар Ото, Ма ри је та Ша шел Кос, Гро шељ На
да, По бе жин Гре гор, По вест ис тор тиј ске ми сли. Од Хо ме ра до по чет ка 21. 
ве ка, гла ва „Но ва исто ри ја“, по гла вље „Ли си јен Фе вр: бор ба за но ву исто ри ју 
(од 1892 до 1933) стр. 282291, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 
Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 2013.

4 О то ме: Кне же вић Ми лош, Евро скеп ти ци зам. Где је Евро па? 111 евро скеп-
тич ких фраг ме на та, део „По бу де евро скеп ти ци зма“, стр. 189204, За слон, 
Ша бац  Бе о град, 2008.

5 О ути ски ва њу ра та и ра то ва ња у пам ће ње све до чи књи га: Са вић Ми ли сав, 
Се ћа ње и рат, део „Ме мо ар скоднев нич ка про за“, по себ но гла ва „Ме мо а ри 
и ауто би о гра фи је“, стр. 57. и „Днев ник“, стр. 711, Слу жбе ни гла сник, Бе о
град, 2009.
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Не ма ви ше на ив них ра то ва, ни ти ро ман ти ке у ра то ва њу. 
Сва ки рат не са мо да је крај ње опа сан за уче сни ке, већ је и 
ужа сан, по че сто и смр то но сан и за оне ко ји су га се кло ни ли 
а њи ме ипак би ли по го ђе ни. Ма ло ко ме ђу бор ци ма и ци ви
ли ма ужи ва у ра ту, огром на ве ћи на стра дал ни ка па ти у ко
ви тла ци ма стреп ње и стра ха, на да ју ћи се ње го вом ско ром 
за вр шет ку. По окон ча њу ра та пре вла да ва сло ган: Би ло не по
но ви ло се! Али, ра то ви се ипак по на вља ју!

Пре стан ком ра та ра до ва ње ми ру об у зи ма рас тра ше не љу
де. Ра ту су се ра до ва ли са мо они рет ки ко ји су из ра та иза
шли нео ште ће ни, ту га оп хр ва ва оне ко ји су до жи ве ли ште
те и гу бит ке. А опет, ма ко ли ко би ли опа сне и ту жне рат не 
кон вул зи је су ре ал но обе леж је про шло сти и са да шњо сти чо
ве чан ства. Ствар но сти и из об ли че ној пси хо зи ра та не сто је 
на су прот са мо ра зло жне кри ти ке агре сив но сти и екс пан зи о
ни зма, ми ли та ри зма и бе ли ци зма, не го и хар мо ниј ске иде о
ло ги је и уто пиј ска сна тре ња иде ал ног па ци фи зма све та за у
век ли ше ног ра то ва ња.

Ап со лут ног ми ра у свет ском дру штву, на рав но, од дав ни
на и у овом ча су, на про сто не ма. Ма ко ли ко би ли згро же ни 
пре ђа шњим рат ним ка та кли зма ма, и у пост мо дер ном вре ме
ну од ви ја ју се број ни су ко би. Свет још ни је иза шао из епо хе 
ра то ва и ра то ва ња и крај ње је не из ве сно да ли ће ика да иза
ћи?6

Љу ди са истом па ра док сал ном на кло но шћу про сла вља ју 
из би ја ње ра та и мо би ли шу се, и уз пе сму иду у рат, као што 
се пре жи ве ли из вра ћа ју из ра та кли чу ћи ус по ста ва ља њу ми
ра. С по чет ка ор ни, на рат спрем ни и оду ше вље ни ра то ва њем 
на по слет ку се раз о ча ра ва ју из не ве ра ва њем бор бе них иде а ла, 
док се они од по чет ка раз о ча ра ни из би ја њем ра та ипак ра ду
ју нај зад по стиг ну том ми ру.

6 О то ме: Ко кер Кри сто фер, Фи ло зо фи и вар ва ри. Раз ми шља ња о при ро ди ра-
та од Хе ра кли та до Хај зен бер га, гла ва „Че му рат? За што рат ме ња свет и за
што и сам би ва тран сфор ми сан у про ме на ма ко је до но си (Хе ра клит из Ефе
са, око 540480. п. н. е.)“, стр. 5977, и „Рат и бу дућ ност: за што рат ни је на у ка 
(Хај зен берг 19011976)“, стр. 277293, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2012.
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2. Дво ва лент но рат но рас пу ће

У рат ним олу ја ма и по сле њи хо вог је ња ва ња не пре ста но 
бр ка ју ду бљи раз ло зи рат ног су ко ба са сми слом и бе сми слом 
ње го вог од ви ја ња и пре стан ка. Рат дра ма тич ном еска ла ци јом 
чи ни да се, уко ли ко се уоп ште зна, ствар на узроч ност ње го
вог по чет ка ла ко за не ма ру је и за бо ра вља. Уко ли ко се ствар ни 
раз ло зи от по чи ња ња ра та у мо мен ту из би ја ња не зна ју, они 
се ка сни је те шко от кри ва ју, или оста ју не ја сни и скри ве ни ду
го по ње го вом окон ча њу. У пре сло је ним до га ђа ји ма на кра ју 
ра та мно ги ви ше ни не ра за би ра ју ка ко је и за што рат уоп ште 
по чео, док се не ду го по сле за вр шет ка ра та мно же раз ли чи та 
па и су прот на лич на и ко лек тив на ту ма че ња ње го вих ре ал
них раз ло га и ци ље ва.

Оно што се у вред но сном по гле ду оп хо ђе ња пре ма ра ту и 
ра то ва њу од но си на по је ди нач но ис ку ство у би о гра фи ји, те 
фор ми ра ну лич ну и груп ну ме мо ри ју, од но си се и на ко лек
тив но, на ци о нал но и ин тер на ци о нал но пам ће ње. Се ћа ња на 
рат су из бир љи ва и не у јед на че на, по го то ву ме ђу по бед ни ци
ма и по бе ђе ни ма, пр во бор ци ма и ве те ра ни ма са не ка да су
прот них и за ра ће них стра на.7

По не кад рат не по бе де ли че на по ра зе а по ра зи у ра ту на 
по бе де, у од ло же ном и из об ли че ном пре ту ма чи ва њу. У мно ге 
ра то ве као да је по сло вич но уме шан древ ни вла дар Пир ко ји 
је сво јим не над ма шним при ме ром за сва вре ме на ука зао на 
ре ла тив ност оба об ли ка рат них ис хо да. Да се не за бо ра ви: у 
про сла ви сва ке по бе де је са др жан не чи ји по раз.

Ипак, и по ред рат ног ја ла и је да, по сле де фи ни тив ног сло
ма јед не од за ра ће них стра на ши ри се и уста љу је пре те жно 
и ве ћин ско ту ма че ње за сно ва но на раз у ме ва њу од и стин ске 
по бе де и по ра за.8 Оно ствар ном по бед ни ку отва ра мо гућ ност 
учвр шће ња вла да ју ћег ту ма че ња а по ра же ног при мо ра ва на 
дру га чи је ви ђе ње сво је уло ге и по ло жа ја. По ра же ни је, на и

7 Ви де ти: Стан ко вић Ђор ђе, „Па ра лел не исто ри је и исто риј ска свест“, ча со пис 
Мар ки си стич ка ми сао, бр. 2, 1985, стр, 108.117, Бе о град.

8 О то ме: Ра до је вић Ми ра, Ди мић Љу бо драг, Ср би ја у Ве ли ком ра ту 1914-
1918., гла ва „По бед ни ци и по бе ђе ни“, стр. 257260, Срп ска књи жев на за дру
га – Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, Бе о град, 2014. 



Милош Кнежевић

157

ЗБИТИЈЕ ВЕЛИКОГ РАТА

ме, при мо ран да при хва ти ту ма че ње по бед ни ка на осно ву ре
ал но сти соп стве ног по ра за, што зна чи да екс пли цит ном или 
им пли цит ном, тре нут ном или про ду же ном ка пи ту ла ци јом 
при зна по раз, а ти ме и соп стве ну уме ша ност, од го вор ност и 
кри ви цу за рат.

Пре до че на дво ва лент на ло ги ка по бе де и по ра за обе ле жа
ва ла је ве ћи ну до са да шњих ра то ва, ма да се и она про ме ни ла, 
на ро чи то у са вре ме ном до бу у ко ме су очи ти и су ко би без ја
сно раз гра ни че них ис ход них ста ња. У рат ном ис хо ду мо гу ћа 
су, та ко ђе, при зна ња по ра за без пре у зи ма ња од го вор но сти за 
по че так ра та, или, при хва та ња кри ви це за по чи ње не ште те и 
рат не зло чи не. Мно ги са вре ме ни су ко би су се од ви ја ли и за
вр ши ли упра во на та кав на чин, што је да ло по во да ту ма чи ма 
ра то ва из про шло сти да са вре ме не кри те ри ју ме про тег ну на 
ра ни је рат не окол но сти.

3. На го ве шта ји са мо у ни ште ња

У са вре ме ном раз до бљу, у ко ме се сва ка упа дљи ва про
тив реч ност и су прот ност ло гич ки кон фор но за ро бља ва ва ју 
у фор му ла ци о ној кр лет ки „ди ле ме“, по треб но је пот се ти ти да 
је Пр ви свет ски рат или Ве ли ки рат био очи глед на ка та стро
фа и тра ге ди ја, па је и са вре ме ним је зи ком на ре че на „ди ле ма“ 
би ла не са мо „без бед но сна“, већ мно го ви ше од то га – ег зи
стен ци јал на. Ма ло ко је, на и ме, спо чет ка слу тио раз ме ре ра
за ра ња и кр во про ли ћа ко ји су се до го ди ли. А ка да се ка та кли
зма већ де си ла по ста ло је ја сно да се чо ве чан ство, на ро чи то 
по сле из ну ру ју ће ро вов ске патпо зи ци је и ма сов не упо тре бе 
хе миј ског оруж ја на за пад ном фрон ту, на шло на ру бу мо гућ
но сти са мо у ни ште ња.

Пр ви свет ски рат је про ре као ка сни је по твр ђе ну ре ал ност 
све оп штег ци ви ли за циј ског по ни ште ња, ко ја је у Дру гом 
свет ском ра ту, по сле ба ца ња Абом би на Хи ро ши му и На га
са ки, до се гла ира ци о нал не раз ме ре мо гу ћег ну кле ар ног ар
ма ге до на. И по след њи бле ди траг ви те шког ду ха у ра то ва њу 
се из гу био, ви ше ни шта, да кле, ни је би ло исто као пре.
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Већ и на пр ви по глед ла ко је ви дљи во да су ра то ви ра зно вр
сни по по ре клу, об ли ку и мо рал ној за сно ва но сти. Ра то ви су 
пле мен ски и ет но на ци о нал ни, гра ђан ски и вер ски, ме ђу на
род ни и ме ђу др жав ни кон флик ти, ис пу ње ни ја ким ин ди ви
ду ал ним и ко лек тив ним емо ци ја ма пре о бра же ним у бор бе ну 
во љу. У дру штве ној све сти ра то ви су ре флек то ва ни као суд
бо но сна рас пу ћа на ни же и на ви ше, рас кр сни це и пре крет ни
це про спе ри тет них, кри зних и де ка дент них дру штве них то
ко ва. Ра то ви су до крај њих гра ни ца пре на прег ну те и згу сну те 
вре мен ске де о ни це по сле ко јих ви ше ни шта у дру штву ни је 
исто. Би ло да је реч о ра за ра њу и уни ште њу ма те ри јал них 
струк ту ра, би ло да је оно што је по ре ме ће но фи зич ки не ви
дљи во и не ма те ри јал но – мен та ли тет, емо тив ност и вољ ност, 
ду шев ност и ду хов ност  ра то ви уз др ма ва ју од те ме ља, очи
ту ју ћи ко лек тив ни стрес и људ ске тра у ме. Пре ма ра то ви ма 
Ср би су се ус по ста вља ли у скла ду са сво јом ен топ си хи ком, 
на ци о нал ним ка рак те ром и мен та ли те том.9

Ора ће на ствар ност је у мно го че му оја ђе на ствар ност; а та
ква ствар ност до са да шње исто ри је ни је тек пу ка де мон стра
ци ја ла ко ми сле не во ље по сва ђа них про тив ни ка ко ји без гла во 
ср ља ју у рат не не во ље, не ма ју ћи при ли ке за дру га чи ја, мо жда 
спо ра зум на и мир на раз ре ше ња. Те о риј ска ми сао, пси хо ло ги
ја, со ци о ло ги ја и фи ло зо фи ја ра та на ро чи то, упу ћу ју на ком
плек сност окол но сти тог нај же шћег дру штве ног кон флик та. 
У том кон флик ту, у ко ме ку му ли ра не су прот но сти де тер ми
ни са но во де до ван ред ног, тј. рат ног ста ња, екс пан зи о ни стич
ких и оку па ци о них по ри ва и на ме ра ме ђу соб ног уни ште ња, 
зби ва ју се мно ге по ја ве ко јих на про сто не ма у мир но доп ском 
раз до бљу.

9 О то ме: Јо ва но вић Бо јан, Пр кос и инат. Ет ноп си хо ло шке сту ди је, гла ва „Ср
би у кљу чу на ци о нал не ка рак те ро ло ги је“, стр. 2349, и „Там не цр те бал кан
ског мен та ли те та“, стр. 9199, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2008.
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4. Мо рал не ди ле ме ра та

Рат је нај у збу дљи ви ји, нај ин тен зив ни ји и нај не и зве сни ји 
дру штве ни кон фликт.10 То што се кон фликт на ста ња и њи хо
ви де тер ми ни зми ло гич но и ме то дич но пре по зна ју и опи су ју 
ни ка ко не зна чи ујед но да се и етич ки оправ да ва ју. Јед но је 
рат на ети ка, ре гу ли са на оби ча ји ма и нор ма ма ме ђу на род ног 
пра ва, а дру го па ра док сал на суд би на ети ке у ра ту ко ји иза
зи ва ма сов ну де струк ци ју, ка та стро фу и тра ге ди ју. Мо рал на 
ди ле ма ра та се до не кле раз ре шу је у ква ли фи ка ци ји на па дач
ких и од брам бе них, осва јач ких и осло бо ди лач ких и, нај зад, 
што је и нај зна чај ни је: оправ да них и нео прав да них, то јест 
пра вед них и не пра вед них ра то ва.

Рат је у два де се том ве ку за бра њен нор ма ма ме ђу на род ним 
пра вом, што је нор ма тив на чи ње ни ца ко ја не успе ва да су
зби је ре ал не су ко бе у ме та прав ној и пред нор ма тив ној сфе ри, 
ни ти трај ни је от кло ни ра то ве из жи во та са вре ме них вер ских 
гру па, ет но са, на ци ја и др жа ва, и њи хо вих са ве за у це ли ни 
свет ског дру штва. Иако рат, као по ја ва по губ на по чо ве чан
ство, ни је ме ђу на род но прав но до зво љен, ши ром све та се де
ша ва ју огра ни че ни кон флик ти, вој не ин тер вен ци је, су ко би у 
фор ми аси ме трич них ра то ва, чак и „ра то ви без ра то ва ња“.11

Му дрост вре ме на, ме ђу тим, упу ћу је на не до у ми цу по ста
вља ју ћи пи та ње до вољ ног рат ног узро ка (ca sus bel li) и по
треб ног мо ти ва, у по тра зи за од го во ром да ли се рат ика ко 
мо гао из бе ћи, или бар до би ти људ ски при хва тљи ви ји об лик? 
До са да шње ис ку ство, ме ђу тим, по у ча ва да јед ном от по че ти 
рат ни ха ос те шко мо же да се кон тро ли ше и уко ло те чи у при
хва тљи ве етич ке нор ме. У рас плам са ном ра ту су до бро и зло 
у раз о бру че ном и пре вр тљи вом од но су.

10 О то ме: Ми ла ши но вић Ра до мир, Ми ла ши но вић Ср ђан, Осно ви те о ри је кон-
флик та, гла ва „Рат ни кон флик ти“, стр. 321322, ФБ, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 
Бе о град, 2007.

11 Ви де ти: Кур мон Бар те ле ми, Риб ни кар Дар ко, Аси ме трич ни ра то ви. Су ко би 
ју че и да нас, те ро ри зам и но ве прет ње, гла ва „Аси ми те рич ни ра то ви то ком 
исто ри је“, стр. 2930, и „Та мо где цар ства стра да ју“, стр. 4046, Но вин скоиз
да вач ки цен тар „Вој ска“, Бе о град, 2003. Та ко ђе: То флер Ал вин и Хај ди, Рат и 
ан ти рат, гла ва „Рат без кр ви“, стр. 145159, Па и де ја, Бе о град, 1998.
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5. Ра то ва ње у гро тлу се ћа ња

Ра то ви не пле не са мо па жњу, ра то ви сво јим стра хо та ма 
и там ним сја јем оп чи ња ва ју и остра шћу ју ве ћи ну за хва ће ну 
ско би ма. Љу ди пам те де мон стра ци је сна ге, не из ми чу им по
бе де и по ра зе. Рат на дра ма ти ка је, ус та лом, ве о ма ду го чи ни
ла пре те жни са др жај сва ке ко лек тив не исто ри је. Вре ме не ке 
за јед ни це, на ро да или зе мље пам ће но је по бе ле зи ма бу на и 
ра то ва ко ји су као оба сја не гро ма де пла нин ских ви со ва штр
ча ли у њи хо вој усме ној и за бе ле же ној по ве сти. Ме ђу рат на 
вре ме на ми ра ни су по се до ва ла тај ин тен зи тет и бле де ла су 
пред мар ци јал ним ис по ља ва њи ма си ле. А у ра то ви ма је, да
бо ме, пре по зна ва на кључ на уло га по ли ти ке и по ли тич ког, 
на ро чи то оног ње ног во лун та ри стич ког и де ци зи о ни стич ког 
де ла ко ји је ис пу ња ван и пра жњен у ан та го ни стич ким кон
флик ти ма.12

Уко ли ко се у бе ле же њу про шло сти исто ри ја сво ди ла на 
опи се по ли тич ка де ша ва ња (а у ве ћи ни слу ча је ва је сте), ова 
су се пак сли ва ла у пре до ча ва ње и упам ћи ва ње по сту па ка по
ли тич ких стра на у су ко бу. Опи си и ту ма че ња ра то ва ња су, по 
све му су де ћи, за у зи ма ли сре ди шње ме сто у кон струк ци ја ма 
и ре кон струк ци ја ма про те клог вре ме на. Тек у но ви јем до бу 
уме сто екс пан зив не вр сте по ли тич ке исто ри је и исто ри је ра
то ва у пр ви план је из би ла со ци јал на исто ри ја за ма шни јег и 
ду бљег ин тер пре та тив ног об у хва та. Усме ре на на ком плек сно 
дру штво и за јед ни цу у пред мет ном сми слу, та кву дру штве
ну исто ри ју обе ле жа ва ве ћа па жња усме ре на не не по ли тич ке 
и ин ди рект не кон сти ту ен се про шло сти у ка кве, на при мер, 
спа да ју еко но ми ја, кул ту ра, тра ди ци ја, оби ча ји, ве ро ва ња, 
при ват ни жи вот.

Со ци јал на исто ри ја об у хва та и по ли тич ку исто ри ју, као 
што по ли тич ка исто ри ја во ди ра чу на о исто риј ској ге о по ли
ти ци. И мо жда је упра во ту, на тлу са вре ме не и исто риј ске 
ге о по ли ти ке по нај ви ше ма те ри ја ла за ра су ђи ва ња о ма лим и 
ве ли ким ра то ви ма, а по го то ву о оно ме ра ту ко ји је на по чет ку 

12 Ви де ти: Пе тра но вић Бран ко, Исто ри о граф ске кон тро вер зе, гла ва „Жи ла
вост и не моћ по ли тич ке исто ри је...“, стр. 3341, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 
1998.
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про шлог ве ка био нај ве ћи и ка та стро фа лан по Евро пу и Бал
кан, срп ски про стор и срп ски на род, по себ но за Ср би ју.

II 
 

6. Ис ку ше ња ге о по ли тич ког по ло жа ја

У слу ча ју Ср би је у про шло сти и са да шњо сти ис по ља ва се 
не до у ми ца да ли је ге о граф ски по ло жај Ср ба пре суд но об ли
ко вао њи хо ву ге о по ли тич ку и исто риј ску суд би ну? Јер, ни
ти је не ка од исто риј ски по знат них Ср би ја ика да би ла, ни ти 
је са вре ме на Ср би ја у овом ча су то ли ко ве ли ка и пре бо га та 
зе мља да би из да шно шћу ре сур са нео до љи во при вла чи ла 
за ин те ре со ва не стра не. Па ипак, иако ма ла и ре ла тив но си
ро ма шна, Ср би ја је, чак и ка да је на сто ја ла да из бег не, би ла 
ису ви ше че сто на ме ти на па да ча и осва ја ча. Из ког раз ло га, 
за што?

До ка за на исто риј ска чи ње ни ца че стог те ри то ри јал ног 
угро жа ва ња Ср би је, по ме ра ња ње них гра ни ца, сма њи ва ња и 
уве ћа ва ња про сто ра, ду гу је се, ре кло би се, не за о би ла зном а 
ти ме и не из бе жном по ло жа ју зе мље на цен трал ном Бал ка ну.13

Ср би ја се на ла зи на при влач ном европ ском са о бра ћај ном 
прав цу, по де сној и крат кој про ход ни ци од Сред ње Евро пе 
пре ма пред њој Ази ји. Де мо по ли тич кој по кре тљи во сти (се
о бе, исе ље ња, пре се ље ња, усе ље ња, про го ни, из го ни...), би ла 
је са о бра зна ге о по ли тич ка по мер љи вост, до ду ше, не ап со
лут на, али ипак до вољ но не из ве сна да би би ла уз не ми ру ју ћа. 
Ко ли ко је са мо не ка да шња Ср би ја тра га ла за сво јим тач ним 
европ ским ме стом? Али, ни са вре ме на Ср би ја ни је се осло
бо ди ла те ко ли ко не ме та не то ли ко гро зни ча ве по тра ге. Ода
тле је по ло жај срп ског на ро да на ју жно сло вен ском про сто ру 

13 О то ме: Труд Але кис, Ге о по ли ти ка Ср би је, део „Стра те гиј ска си ту а ци ја у ср
цу Бал ка на, гла ва „Ге о граф ски про стор Бал ка на отво рен ка Евро пи али от
се чен“, стр. 710, та ко ђе гла ва „'Вра та Бал ка на': Ср би ја као пра вац про до ра 
ка Ис точ ном Ме ди те ра ну“, стр. 1015, Слу жбе ни гла сник, Фа кул тет без бед
но сти, Бе о град, 2007.
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у це ли ни  и у Ср би ји као зе мљи и др жа ви  оди ста од ре ђи вао 
ње ну те шку и сло же ну исто риј ску суд би ну.

На еле мен тар ни ге о граф ски де тер ми ни зам срп ског по ло
жа ја у бал кан ском и европ ском окру же њу ути ца ла је и ет
ноп си хи ка, мен та ли тет на ро да. О то ме све до чи по ли тич ка 
ан тро по ло ги ја. Ср би су у усме ном пре да њу не го ва ли свест о 
жр тве ној те жи ни и ис ход ној нео др жи во сти под ре ђе ног и из
ра бље ног по ло жа ја. Ни јед ног ча са ду бо ко уко ре ње на ет но на
ци о нал на свест, по др жа на пра во слав ним осе ћа ји ма и ве ром, 
ни је у пот пу но сти за мр ла. Би ва ло је да у пу сто ше ћим не при
ли ка ма та свест спла шња ва ла и ти ња ла да би се по том раз го
ре ва ла и гре ја ла озе блу ду шу на ро да у ле де ним оку па ци о ним 
вре ме ни ма.

7. За те че ност за пад но/ис точ ним по де ла ма

Ту ма чи са бал кан ских не да ћа са стра не мно ге на ци о нал
не не во ље и стра да ња ра до упи су ју у „грех“ не згод ног ка рак
те ра срп ског на ро да. На рав но, „гре шност“ и „не по ћуд ни ка
рак тер“ Ср ба нај че шће су се огле да ли у не у ви ђав но сти пре ма 
го лим ин те ре си ма нај ја чих, не по слу шно сти, не смо тре ном 
пр ко су и ина ту, а не рет ко и бун џиј ском иза зи ва њу суд би не и, 
пре све га, не раз бо ри тим од лу ка ма на род них пр ва ка и на ци о
нал них и по ли тич ких ели та.14

На про стор ну пер цеп ци ју по ло жа ја и ме ста у по ли тич кој 
струк ту ри ре ги о на и кон ти нен та у срп ском при ме ру су де
ло ва ли мно ги фак то ри ко ји су пре ва зи ла зи ли ра ван но тор не 
фи зич ке ге о гра фи је Евро пе и кар то гра фи је Бал ка на, до ти чу
ћи се исто ри је, пре да ња, оби ча ја, ми то ва и ду хов но сти. Ка ко 
год, сме ште ност Ср ба на Via mil li ti a ris или „Цар ском дру му“ 
схва та на је исто вре ме но и као пред ност и као озбиљ на ма на, 
у за ви сно сти од спле та кон крет них исто риј ских окол но сти. 
У мир но доп ским раз до бљи ма по ло жај Ср би је озна ча вао је 

14 О то ме: Јо ва но вић Бо јан, Ка рак тер као суд би на. Сту ди је из ет ноп си хло ги је, 
гла ва „Ле по та пр ко са“, стр. 7997, „Са мо во ља ина та“, стр. 99113, и „Ис ку
ше ње Хи бри са“, стр. 133147,  Би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 
2002.
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ком па ра тив ну пред ност, у вре ме ни ма су ко ба и ра то ва, био је 
озбиљ на ско ро усуд на ма на не мо гућ но сти од бра не.

Ср би не жи ве са мо у Ср би ји, они су ши ро ко рас про стр ти 
и из ме ша ни са дру гим на ро ди ма на чи та вом ју жно сло вен
ском про сто ру Бал ка на. При пи је ност за тло ко је се оспо ра ва, 
тра жи и при сва ја, пре ко ко га се про ла зи али на ко ме се и за
др жа ва, све то је Ср бе пе ри о дич но уво ди ло у не во ље успо ра
ва ју ћи њи хо ве оправ да не те жње за на ци о нал ном и др жав ном 
са мо стал но шћу. Ср би су, на и ме, на свом ет но на ци о нал ном, 
ре ли гиј скоцр кве ном, еко ном ском и ду хов ном тлу оби та ва
ли на ру бо ви ма европ ских и из ва не вроп ских све то ва чи ја 
сна га их је осу је ћи ва ла у ус по ста ви соп стве не не за ви сно сти.

Цви ји ћев ски ре че но Ср би су жи ве ли у раз ли чи тим „кул
тур ним по ја се ви ма“; хан тинг то нов ски ис ка за но Ср би су се 
„скра си ли“ на ора ће ном про сто ру „су ко ба ци ви ли за ци ја.“ 
Бал кан ско тло до ко га су Ср би до спе ли већ је би ло по сва ђа но 
и по де ље но по гра нич је.15 Ср би ни су сво јом пр зни ча вом сна
гом де ли ли Бал кан већ су, при хи по те зи ми гра ци је, не том по 
при спе ћу по ста ли објек ти ду бо ких кул тур них и ци ви ли за
циј ских и, исто вре ме но, ре ли гиј скоцр кве них и ге по ли тич
ких по де ла на европ ски фра нач ки За пад и грч косло вен ски, 
ви зан тиј ски Ис ток.16

То да су по де ље ни на за пад но/ис точ ној ма три ци Ср би ни
су, да кле, ге не ри са ли из соп стве не зле на ме ре или не сми ље
не ге о по ли тич ке он то ге не зе. Па ра диг ма две су че ље не стра не 
европ ског све та мно го је ста ри ја па су оту да ста ри и зах те ви 
за срп ским при кла ња њем и уче шћем у ра то ви ма су прот ста
вље них стра на.

8. Ок ци ден та ли зам и ор јен та ли зам

Уну тар срп ски ве стер ни зам (ок ци ден та ли зам) и ори јен та
ли зам ни су, да кле би ли ни ти су да нас иде о ло шки „сло бо дан 
из бор“, не го спо ља фор ми ра не кул ту рал не, ре ли гиј скоцр

15 О то ме: Кне же вић Ми лош, Евро па иза ли ме са, гла ва „Бал кан из ме ђу све то
ва“, стр. 737, Сло од на књи га, Бе о град, 2001.

16 На ве де но де ло, гла ва „Ви зан ти зам у ту ма че њу зла“, стр. 3797.
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кве не и ге о по ли тич ке дер ми нан те, са уну тра шњим под ва ја
ју ћим деј ством. Срп ски на род се по нај ра ни јој се о би об рео и 
по том ис тра јао на про сто ру из ме ђу Ви зан ти је и за пад них ца
ста ва, да би два де се ти век до че као у не мир ном по ја су до ди ра 
Аустро у гар ске у ши ре њу, и Тур ске у по вла че њу са Бал ка на.17

За сна жа не и мо дер не др жа ве се вер ни је од Бал ка на Ср би су 
би ли по у зда на де мо по ли тич ка и вој на бра на про до ру Исла ма 
у Евро пу. У от по ру пре ма Исла му сре де е вроп ска Им пе ри ја је 
ко ри сти ла Ср бе као зна ча јан по моћ ни вој ни чи ни лац на тзв. 
Вој ној гра ни ци пре ма Тур ској. Пра во слав ни Ср би гра ни ча ри 
су вре ме ном ус пе ли да ду ги коп не ни по јас ка то лич ке Мо нар
хи је пре ма ислам ској Тру ској пре о бра зе у срп ску Кра ји ну.18

Ни у јед ном ча су не до пу шта ју ћи срп ску по ли тич ку са
мо бит ност, Аустри ја је ин стру мен та ли зо ва ла Ср бе на сво јој 
те ри то ри ји те же ћи ли ми ти ра њу угар ског, хр ват ског и ју жно
сло вен ског ути ца ја уоп ште. Чи тав де вет на е сти век про те као 
је у зна ку без у спе шних срп ских на сто ја ња да по бољ ша ју свој 
по ло жај у по ду нав ском Цар ству. Опи пљи ви ин сти ту ци о нал
ни и те ри то ри јал ни ре зул тат срп ских вој нич ких на по ра би ла 
је срп ска Вој на кра ји на као Вој во ди на срп ска, по сто је ће али 
не до вољ не за не што кон сти ту тив но ви ше од ло кал не, те гра
нич не и гра ни чар ске функ ци је. Сло вен ски, ју жно сло вен ски 
и срп ски (уз хр ват ски) еле ме нат у Аустро у гар ској ни ка да ни је 
до спео до по ли тич ки ре ал ног три ја ли зма што је, уоста лом, 
и био је дан од нај ва жни јих узро ка уну тра шњег раз ла га ња и 
Цар ства.19 

С дру ге стра не, за ори јен тал ну и исто риј ски ис тро ше ну 
Ото ман ску Им пе ри ју срп ски про стор у окви ри ма ју жно сло

17 Ви де ти: Бе кер Јо а хим, Од ман Асли, „Од уну тра шњих до спољ них гра ни ца. 
Рас пад Хаб сбур шке мо нар хи је и Ото ман ског цар ства“, стр. 91121, у Бе кер 
Јо а хим, Ко мло зи Ан дреа, Гра ни це у са вре ме ном све ту. Зо не, ли ни је, зи ди не 
у исто риј ском по ре ђе њу. Со ци о и сто риј ска ана ли за фе но ме на гра ни це у кон-
тек сту ме ђу на род ног раз во ја, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2005.

18 О то ме: За ни ни Пје ро, Зна че ње гра ни це. При род на, исто риј ска и ду хов на 
од ре ђе ња, део „Гра ни ца као зо на су ко ба“, гла ва „Вој на гра ни ца“ стр. 98101, 
Клио, Бе о град, 2002.

19 О то ме: Де ди јер Вла ди мир, „Ју жни Сло ве ни под Хаб сбур гов ци ма (1903
1914)“, стр. 352365, Исто ри ја Ју го сла ви је, 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.
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вен ског про сто ра пред ста вљао је тек уда ље ну се ве ро за пад ну 
гра нич ну про вин ци ју ко ја је до би ја ла на зна ча ју у осва јач ким 
по хо ди ма на европ ском тлу да би у ре здо бљи ма сми ри ва ња и 
по вла че ња Тур ске тај про стор за па дао у анар хич на од ри ца ња 
по слу шно сти цен трал ној вла сти, зу лу ме над ста но ви штвом 
и ан ти им пе ри јал ну ано ми ју. Уме сто да бу де ме ди јум при је ма 
мо дер ни за циј ских имул са из мно го раз ви је ни је и сна жни је 
Евро пе, „Европ ска Тур ска“ је то ну ла у нео фе у дал ни пар ти ку
ла ри зам и кон зер ва тив ну де ка ден ци ју. И по ред по вре ме них 
ре форм ских те жњи, уоча вао се на за дак и сла бље ње ко ји су 
до ве ли до на ци о нал них ре во лу ци ја и еман ци па ци је ни за бал
кан ских на ро да.20

Тур ска у су то ну им пе ри јал не мо ћи је, на и ме, би ла из ло
же на при сва јач ком над ме та њу нај сна жни јих за пад них си ла, 
Сред ње и Ис точ не Евро пе, пре свих Аустро у гар ске. У пр вој 
де це ни ји два де се тог ве ка „бо ле сник на Бос фо ру“ био је умо
ран и на умо ру, али још увек спо со бан на ме сти мич ни вој ни 
от пор

III 
 

9. Спор ни то по си ар гу мен ти са ња

Ве ли ки рат - ка сни је име но ван као Пр ви свет ски рат  
у мно го че му је из у зе так ме ђу ра то ви ма ко ји су у не ко ли ко 
по след њих сто ле ћа по тре са ли и уз не ми ра ва ли чо ве чан ство. 
Око (не)из бе жно сти тог ра та та ко ђе су пре пле те на број на ар
гу мен ти са ња и кон тра ар гу мен ти са ња трај но за ин те ре со ва
них европ ских стра на. Ни да нас, ни ко у Евро пи, чак и ка да 
би хтео, не би мо гао да за бо ра ви или да не зна за Пр ви свет
ски рат.

Ипак, на „кла сич ном“ ме сту спо ре ња раз но ми сле ћих ак
те ра и ин тер пре та уоч љи ва су не са мо дик сур зив не не го и 

20 О то ме: Ђор ђе вић Ди ми три је, На ци о нал не ре во лу ци је бал кан ских на ро да 
1804-1914, гла ва „Осло бо ди лач ки по кре ти на Бал ка ну кра јем де вет на е стог 
ве ка“, стр. 90112, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1995.
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иде о ло шке и ре ал по ли тич ке кон фу зи је при сту па.21 У раз ли
чи тим ту ма че њи ма се, на и ме, као у не ком хер ме не у тич ком 
ко тлу ме ша ју по во ди, раз ло зи, мо ти ви и ин те ре си за из би ја
ње пр вог гло бал ног су ко ба. Шта ви ше, се ћа ње на про шлост 
Ве ли ког ра та вр ши се об но вом рат не ре то ри ке.22 Упра во на 
том по ли тич ки спор ном то по су ар гу мен та ци је де ша ва ју се 
не спо ра зу ми, ве ли ке за бу не и по ја ча ва ју те мељ на спо ре ња. 
Зна ча јан део за бу на о уло зи за ра ће них стра на у Ве ли ком ра ту 
ис пу ња ва европ ске ме ди је и по ли тич ку сфе ру, док је дру ги 
део сли вен у на уч не ка на ле исто риј ске стру ке.23

Мно га ту ма че ња упу ћу ју на ди фе рен ци ра не, ка ко ди вер
гент не та ко и кон ве ре гент не аутор ске до при но се раз ли чи тих 
ту ма ча. Не раз ли ку ју се, да кле, са мо ту ма че ња на вод но уса
гла ше них и исто ли ких ту ма ча, не го се ве о ма раз ли ку ју и они 
ко ји же ле да про ту ма че и не пре ста ју да ту ма че Ве ли ки рат. 
Ту ма че ња ни су одво је на и не за ви сна од на ме ра и спо соб но
сти ту ма ча. По че сто се тај на на из глед не схва тљи вих ин тер
пре та тив них су прот но сти скри ва упра во у пред ра зу ме ва ју
ћој при ро ди ту ма ча.24 Та кви ту ма чи у сво ја ту ма че ња уно се 
на уч не и псе у до на уч не пред ра су де, кли шее и сте ре о ти пе ко ји, 
чак и без пот пу не све сти о то ме, ни су не за ви сни од нај ду бље 
уко ре ње них мо ти ва и ин те ре са. Мо ти ва ци о ни и ин те ре сни 
склоп, опет, не из бе жно са др жи иде о ло шку ин тен ци ју ко ја се 
пре о бра жа ва у по ли тич ку тен ден ци о зност, а у еск трем ним 
ста ди ју ми ма и про па ган ду крај њих ре зул та та ту ма че ња. За

21 О иде о ло шким и по ли тич ким ту ма че њи ма исто ри је, ви де ти: Ми тро вић Ан
дреј, Рас пра вља ња са Клио. О исто ри ји, исто риј ској све сти и исто ри о гра фи-
ји, гла ва „Исто риј ска свест“, по гла вље „О но ви јим об ли ци ма иде о ло ги зо ва
них ту ма че ња“, стр. 2930, Све тлост, Са ра је во, 1991.

22 Ви де ти: Ек ме чић Ми ло рад, „Да ли је про сла ва обе ле жа ва ња или об но ва рат
не ат мос фе ре Са ра јев ског атен та та и Пр вог свет ског ра та 19141918.“, не дељ
ник Пе чат, 2013, бр. 295, стр. 29.

23 О то ме: Бје ла јац Ми ле, 1914-2014., За што ре ви зи ја. Ста ре и но ве кон тро-
вер зе о узро ци ма Пр вог свет ског ра та, гла ва „По ли тич ко ис хо ди ше оце на у 
узро ци ма Свет ског ра та“, стр. 1127, ме ди ја цен тар „Од бра на“, Бе о град, 2014.

24 О вр ста ма исто риј ских ту ма ча и ту ма че ња, ви де ти: Ми тро вић Ан дреј, Рас-
пра вља ња са Клио. О исто ри ји, исто риј ској све сти и исто ри о гра фи ји, гла ва 
„Те ма, или о нео бич но сти пред ме та о ко ме се рас пра вља“, по гла вље „О по
тре би за раз вр ста ва њем исто ри ча ра“, стр. 2326, Све тлост, Са ра је во, 1991.



Милош Кнежевић

167

ЗБИТИЈЕ ВЕЛИКОГ РАТА

бо ра вља се да су не у трал ност и објек тив ност у ра су ђи ва њу 
про шло сти усло вље ни са вре ме ним хро но то пом ту ма ча.

10. Дис/кон ти ну и тет од го вор но сти и кри ви це

У из ве сним слу ча је ви ма иде о ло ги ја и по ли ти ка, ко је су за
по се ле и под вла сти ле док три нар ну исто ри о гра фи ју, успе ва ју 
да из врг ну ру глу објек тив ну, то јест на уч но тач ну пер цеп ци ју 
про шло сти. Ис по ста вља се да та чан опис, тј. гра фи ја  до ко
је је то ли ко ста ло ин тен ци о нал но на уч ној исто риогра фи ји и 
исто ри ча ри ма исто ри о гра фи ма  ни је увек и до слов но са мо 
оно што се до го ди ло, или се пак ни је до го ди ло, већ и оно што 
је, про пу ште но кроз идеопо ли тич ку при зму, тре ба ло да се 
до го ди или не до го ди.25

Исти ни то је ре ћи и на пи са ти оно што је сте, што је би ло и 
про шло, она ко ка ко је би ло и про шло. Под иде о ло шким оп
те ре ће њем гра ђа про шло сти се ви то пе ри и из об ли ча ва, све 
до рас пу ца ва ња ње не ста тич ке кон струк ци је. Ту ма че ње про
шло сти се ру ши и ра си па. Та ко на ста је исто ри о граф ска пре и
на ка про те клог вре ме на.

Ту ма че њи ма по во да, узро ка и сми сла ис хо да Ве ли ког ра та 
у овом вре ме ну ба ве се оба ве ште ни и обра зо ва ни по том ци 
не ка да шњих уче сни ка, на про ме ње ној ге о по ли тич кој сце ни, 
у др жа ва ма ко је још по сто је али и у они ма ко је су на ста ле 
по сле ње го вог окон ча ња. Оне ко ји ре флек ту ју про шлост Ве
ли ког ра та на про сто ри ма иш че злих сло же них др жа ва, ма ње 
или ви ше сен чи са бласт ми ну ле те ри то ри јал не и де мо граф
ске ве ли чи не, а у из ве сним иде о ло шким скло по ви ма и „фан
том ски бол“ из гу бље не сла ве и им пе ри јал но сти. Ка да рат по
ста не исто ри ја он да и пам ће ње по при ма исто рич не фор ме. 
Исто ри зо ва ње уме да бу де и не ми ло срд но и сен ти мен тал но, 

25 О по ли тич кој и исто риј ској ди ја лек ти ци ви нов ни ка и жр та ва узро ка и по во
да Ве ли ког ра та, ви де ти: ви де ти: Ра до је вић Ми ра, Ди мић Љу бо драг, Ср би ја 
у Ве ли ком ра ту 1914-1918., гла ва „Ви новц ни ра та и Кра ље ви на Ср би ја“, стр. 
40.73, Срп ска књи жев на за дру га – Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, 
Бе о град, 2014.
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чак но стал гич но. Та ко је и са Ве ли ком ра том и оним ста рим 
и древ ним што је у ње му без ка ну те су зе, не слав но про па ло.26

У том сми слу, у те жњи исто ри зо ва ња и исто ри за ци је, 
тј. по то ну ћа не ке исто риј ске по ја ве и до га ђа ја у де фин тив
ну про шлост, ап со лут ни за сваг да да ти кон ти ну и тет ту ма
ча и ту ма че ња не по сто ји. У про тив те жи исто ри ци стич ком 
ап со лу ти зо ва њу оно га што се до го ди ло сто ји про пи ти ва ње 
не су мљи во сти и не по бит но сти. Ода тле, ка ко је ре че но, ни
је нео п ход но узе ти у об зир са мо ту ма че ње не го и ту ма че ње 
ту ма че ња, али на пра ви ти и по ду жи ис ко рак пре ко пр во бит
не гра ни це ту ма че ња, ту ма че њем по чет не по зи ци је ту ма ча. 
По треб но је, на и ме, има ти ви ду мо ти ве ту ма ча, ње го ве ба
зич не ин те ре се, апри ор на ста но ви шта и ге о по ли тич ке, ге о
на ци о нал не и ге о кул тур не кон стан те и ва ри ја бле, из ко јих он 
пре ју ди ци ра но про ми шља и об ја шња ва рат ну про шлост. По
ло жај ту ма ча и прав ци ту ма че ња Ве ли ког ра та су не из бе жној 
и уској ве зи са ис хо дом ту ма че ња. Или, пак, ту ма че ња та ко 
ве ли ких ра то ва као што је био Пр ви свет ски рат, прак тич но 
гле да но, ни не ма ју не ки у пот пу но сти уса гла ше ни ис ход?27

11. Ту ма че ња и ту ма чи

Ни је нео че ки ва но да ин те лек ту ал ни по том ци по ра же не 
стра не у јед ном за њих по год ном ча су уз на сто је да на пра ве 
ду бок ин тер пре та тив ни рез, на чи не обрт и пре кид кон ти ну
и те та у од но су на до та да вла да ју ће ту ма че ње о од го вор но сти 
за из би ја ње Ве ли ког ра та ју ла 1914. го ди не. Као што је на дру
гој стра ни, на ро чи то ме ђу они ма ко ји су „на сле ди ли“ по бед
нич ку ба шти ну, и по сле ви ше ге не ра ци ја ви дљи во ис тра ја
ва ње да у се ћа њи ма одр же ону вр сту иде о ло шке и по ли тич ке 
али и исто ри о граф ске ин тер пре та ци је ко ја је кон ти ну ал на и, 
за пра во, тра ди ци о нал на. Пр ви би да ме ња ју а дру ги да не ме

26 Ви де ти: Ми тро вић Ан дреј, Про пи ти ва ње Клио, гла ва „Исто ри за ци ја Пр вог 
свет ског ра та“, стр. 5657, Но вин скоиз да вач ка уста но ва „Вој ска“, Бе о град, 
1996.

27  Ви де ти, о то ме: Ба здуљ Му ха рем „Хи тле ро ва осве та Мла дој Бо сни“, стр. 27
44, Сто го ди шњи рат. Са ра јев ски атен тат и ту ма че ња, ан то ло ги ја, уре ди
ли Му ха рем Ба здуљ и Ни ко ла Гру ји чић, Вре ме, Бе о град, јун 2014.
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ња ју увре же ну исто риј ску сли ку Ве ли ког ра та, у оно ме што се 
кон вен ци о нал но зо ве исто ри о гра фи ја.28

Ма ко ли ко се тру ди ли, ни јед ни ни дру ги, ме ђу тим, не 
успе ва ју са свим у сво јим крај њим ин тер пре та тив ним на у ми
ма. И са исто ри ча ри ма и без исто ри ча ра и њи хо вих ту ма че
ња, сли ка про шло сти се из ге не ра ци је у ге не ра ци ју ипак ме
ња. Про ме ни сли ке про шло сти  до при но си ко ли ко са вре ме ни 
сен зи би ли тет то ли ко и по не ка на кнад на са зна ња ко ја од сту
па ју од уоби чај них схва та ња.

У мир но доп ском не до стат ку из вор них рат них емо ци ја и 
ве те ран ског бо рач ког ис ку ства, са вим оче ки ва но се на сто ји 
на ста ло же ним и раз бо ри тим уви ди ма. То се, ме ђу тим, не до
га ђа у сва ком слу ча ју. Ме ша ју се, на и ме, узро ци и узроч ност 
Ве ли ког ра та са не по сред ним атен тат ским по во дом ње го вог 
из би ја ња. Не ис тра жу је се узроч на оп штост епо хе и ге не
рал ни то ко ви де тер ми на ци је, већ се у пр ви план ту ма че ња 
ста вља кон кре тан по вод од лу ке за рат, ул ти ма тум Ср би ји и 
аустро у гар ски чин об ја ве ра та у ле то 1914. го ди не. А он да се 
ка зу и стич ки на во ди и раз ма тра сва ки дан, сва ки сат и сва ка 
се кун да, у ре ал но убр за ном а дис кур зив но раз ву че ном вре
ме ну ко је је прет хо ди ло са ра јев ским пуц њи ма.29

Из кон крет не узроч но сти ко ја пре би ва у епо хал ном ка
рак те ру – на при мер кри зе им пе ри ја ли зма и ко ло ни ја ли зма 
на по чет ку два де се тог ве ка – „уска че“ се у кон крет ни на ра
тив про на ђе ног и фор ми ра ног по во да за от по чи ња ње рат них 

28 Про шлост ни је ола ко по да стр та људ ском уму. Осврт на про шлост зби ва се 
пу тем исто ри зо ва ња ко је за вр ша ва у исто рич но сти, али и исто ри ци зо ва-
ња ко је ис хо ди у исто ри ци зму. Екс тр ме ни об ли ци исто ри ци зма су ар ха и зам 
и па са ти зам. Раз ли ку ју се, на и ме, ти по ви ме мо ри са ња. Спрам про шло сти 
ус по ста вља ју се исто ри ја и по вест, али и исто ри о гра фи ја, исто ри о зо фи ја, 
исто ри о ло ги ја, исто ри ја исто ри је (као ме та и сто ри ја), нај зад, фи ло зо фи ја 
исто ри је, ње на со ци о ло ги ја, пси хо ло ги ја, итд.

29 При мер по ме ну те це пи длач не ка зу и сти ке пру жа бри тан ски исто ри чар К. 
Кларк, Ви де ти: Кларк Кри сто фер, Ме се ча ри. Ка ко је Евро па кре ну ла у рат 
1914., гла ва „Ул ти ма тум“, стр. 389405, „Пуц њи упо зо ре ња“, стр. 405419, 
„По след њи да ни“, стр. 419 и да ље..., Хе ликс, Сме де ре во, 2014. Мон ти ра ју ћи 
сли ке из при сту пач ног и по зна тог ма те ри ја ла Кларк, као на успо ре ном фил
му и „за мр зну тим сним ци ма“, успе ва да раз ву че рад њу на ско ро 600 стра на 
књи ге. За ни мљив при ступ ту ма че ња кроз мно штво при ме ра и при зо ра успе
ва да оства ри тек де ли мич не ре зул та те.
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деј ста ва.30 А он да, ка да се згод но про на ђе ни по вод у ар гу мен
ти са њу уси ље но сје ди ни са на вод ним узро ком, до би ја се ре
ду ко ва на иде о ло шка сли ка по чет ка рат ног до га ђа ња, за тим 
кон фро ни ти ра ју ћег од ви ја ња и по том ми ров ног ис хо да.

IV 
 

12. Прин цип, прин ци пи, атен тат

Све ден на по ли тич ки на ра тив по во да об ја ве ра та због, ре
ци мо, из вр ше ног атен та та у Са ра је ву ју на 1914. го ди не, ту
ма че ње рат ног су ко ба ко ји се убр зо ра ши рио на чи тав свет, 
де фор ми ше ње гов аутен тич ни сми сао у про шло сти. Та ко се 
у рас при ча ним ту ма че њи ма узро ка Пр вог свет ског ра та по ја
вљу је оно фа мо зно „због“, „јер“ и „за то“, што је Мла до бо са нац 
и не ве шти стре лац Га ври ло Прин цип на оба ла ма Ми љац ке 
ис пред Вјећ ни це из дру гог по ку ша ја упу цао па то ло шки стра
сног лов ца на ви со ку ди вљач, аустро у гар ског пре сто ло на
след ни ка над вој во ду Фран ца Фер ди нан да и ње го ву су пру гу.31

За јед не је слав ни мла дић Прин цип узор, не по пра вљи
ви ро ман тик, на ци о нал ни бо рац, сло бо дар и иде а ли ста; за 
дру ге са свим су прот но, иле га лац, фан та ста и анар хи стич ки 
уто пи ста, на ци о на ли стич ки фа на тик и, мо дер ним жар го ном 
из ре че но  те ро ри ста. Шта год да је оди ста био мла ди чо век 
ту жног ли ка и не сва ки да шњег зна мењ ског пре зи ме на Прин
цип, мо же се ре ћи да атен та та не би би ло без по ста вље них 
исто риј ских прин ци па, а ни оства ре них прин ци па без ре ал
ног Прин ци по вог учин ка.

С дру ге стра не ду ге и сим па ти је за срп ског, бо сан ског и 
ју жно сло вен ског, али и европ ског сло бо да ра, уоч љи ве су ан
ти па ти је и мр жње на по го ђе ној и ка сни је по ра же ној стра ни. 
30 Им пе ри ја листчко по ре кло узроч но сти из би ја ња Пр вог свет ског ра та и ње

гов им пе ри ја ли стич ки ка рак тер, ис ти че и исто ри чар А. Ми тро вић. Ви де ти: 
Ми тро вић Ан дреј, Про дор на Бал кан и Ср би ја 1908-1918. Ср би ја у пла но ви ма 
Аустро-Угар ске и Не мач ке 1908-198., део „'Са ра јев ски атен тат је иза бран као 
де ма го шки из го вор'“, гла ва „'Реч је о нај чи сти јем им пе ри ја ли стич ком ра ту'“, 
стр. 432439, НО ЛИТ, Бе о град, 1981.

31 О то ме: Ми тро вић Ан дреј, Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту, гла ва „Атен тат“, 
стр. 718, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2004.
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Та стра на је, на и ме, са зда ла сво ју, са свим друк чи ју при чу. Та 
исто ри зо ва на при ча је, у ства ри, про тив при ча, обр ну та по
вест од го вор но сти и кри ви це дру гих, то јест Ср ба за соп тве
ну тј. аустро у гар ску про паст.32

Ни шта јед но став ни је и гру бље: уби ством Фер ди нан да је 
ди рект но узро ко ван рат?! Из гле да као да пре уби ства на след
ни ка пре сто ла и то бо жњег ре фор ма то ра, рат ни ло би у Бе чу 
ни је вр шио по ли тич ку ре пре си ју над Ср би ма, ди пло мат ски 
при ти скао Ср би ју и у нај ма ње два де се так на вра та до но сио 
од лу ке да на пад на Ср би ју от поч не што пре ако не и од мах.33 
По ли тич ком, ме диј ском и улич ном ха ран гом, под стре ки ва
ном из Бе ча, ство ре но је ме њее као да атен тат ни је био од
го вор на не из др жљи во аустро у гар ско на си ље већ нео бра
зло же но срп ско на си ље над то ле рант ном аустро у гар ском 
по ли ти ком?34

 До ду ше, тра жен је зго дан рат ни по вод чи јим ис кр сну ћем 
би це ло куп на кри ви ца за кр во про ли ће би ла сва ље на на Ср
би ју. Исто ри ја је по ка за ла да је тај по вод ју на 1914. го ди не на
ко стре ше на аустро у гар ска вој на ка ма ри ла нај зад пре по зна ла 
у атен та ту ко ји се до го дио на ве ли ки срп ски пра зник Ви дов
дан, по сле аустро у гар ских вој них ма не ва ра и де мон стра ци је 
им пе ри јал не сна ге у Са ра је ву, у Бо сни на Бал ка ну.35 Рат про
тив Ср би је ко ји је у Бе чу одав но при пре мљен мо гао је нај зад 
да поч не.36

32 О то ме: Жу тић Ни ко ла, „Срп ска кри ви ца за Ве ли ки рат пре ма ту ма че њи ма 
'са ве знич ких“ и ре ви зи о ни стич ких исто ри ча ра“, збор ник Срп ски на род од 
Са ра јев ског атен та та до Ха шког три бу на ла, стр. 3143, Удру же ње Ср ба из 
Хр ват ске, Бе о град, 2014.

33 Исто ри ја Ју го сла ви је, Иван Бо жић, Си ма Ћир ко вић, Ми ло рад Ек ме че ић, 
Вла ди мир Де ди јер, део „Слом осман лиј ске вла да ви не“, по себ но по гла вље 
„Ју го сло вен ске зе мље и бор ба два им пе ри ја ли стич ка бло ка уочи из би ја ња 
Пр вог свет ког ра та“, стр. 339, Про све та, Бе о град, 1972.

34 Ви де ти: Га ћи но вић Ра до слав, Мла да Бо сна, гла ва „Са ра јев ски атен тат – од
го вор на аустро у гар ско на си ље“, стр. 281296, Ме ди ја цен тар Од бра на, Бе о
град, 2014.

35 Ви де ти: Де ди јер Вла ди мир, Са ра је во 1914., књи га пр ва, гла ва „Мла до бо сан
ци у  ак ци ји“, стр. 337371, Про све та, Бе о град,1978.

36 Ви де ти: Ми тро вић Ан дреј, Про дор на Бал кан и Ср би ја 1908-1918. Ср би ја у 
пла но ви ма Аустро-Угар ске и Не мач ке 1908-198., гла ва „'Рат, рат'“, стр. 3140, 
и „'Сад или ни кад'“, стр. 4048, НО ЛИТ, Бе о град, 1981.
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13. Не ме ња ју се чи ње ни це не го об ја шње ња

У при год ном вре ме ну ју би ле ја обе ле жа ва ња сто го ди шњи
це од по чет ка Ве ли ког ра та ни је и не и тре ба ло да бу де ре чи 
о от кри ћи ма и сен за ци о нал но но вим по ја ва ма ве ли ко рат не 
про шло сти не го, пре све га, о раз ли чи тим ту ма че њи ма по зна
те про шло сти и мо гућ но сти ма но вих ту ма че ња ста рих чи ње
ни ца Ве ли ког ра та. 

Оби ла ти исто ри о граф ски ма те ри јал пру жа до вољ но мо
гућ но сти за си гур не на ла зе и обра зло же не тврд ње, али и ме
сти мич но не што дру га чи је уви де, на ро чи то са ин тер пре та
тив них по зи ци ја не ких ве ли ких си ла ко је, ка ко се чи ни, ви ше 
ни су исте као што су би ле не ка да.

Не ме ња ју се, за пра во не би тре ба ло да се ме ња ју чи ње ни
це про шло сти и зна че ње про шло сти у це ли ни, јер оно што 
се оди ста ме ња је сте ту ма че ње те про шло сти. Али, ти ме се, у 
ства ри, ме ња и хе у ри стич ки ка рак тер пр вог де ла ис ка за прет
ход не ре че ни це. Јер, про ме ном ту ма че ња про шло сти и са ма 
про шлост, за ко ју се у до ми нан том ту ма че њу сма тра ло да је 
би ла уте ме ље на на не про мен љи вим и не по бит ним чи ње ни
ца ма, ме сти мич но би ва по би ја на и про ме ње на. У са да шњо
сти се по ма ља под мла ђе но ли це про шло сти. Ту ма че ње ко је 
од у да ра од вла да ју ћег ми шље ња у са вре ме ној исто ри о гра
фи ји не ис ка зу је са мо сво ју ин тер пре та тив ну не по ду дар ност 
са „глав ним то ком“ не го ис по ља ва и сна жну те жњу да про
ме ни ре флек си ју ли ка про шло сти у огле да лу ко је пред ме ћу 
са вре ме ни ци. Та те жња пре ли че ња је, ка ко је по ме ну то, увек 
ме та на уч на, иде о ло шка и по ли тич ка. То бо же но во и тач ни
је ту ма че ње, на и ме, не при хва та ста ро и на вод но по гре шно 
ту ма че ње и раз у ме ва ње про шло сти ко је је од го ва ра ло чи ње
ни ца ма кре и ра ним од по бед нич ке стра не док је тра ја ла ње на 
по рат на по бе да. У ча су ка да се не ка да шњи по ра же ни пре о
бра зи у са вре ме ног по бед ни ка ни ње го ва по ра зна про шлост 
ви ше ни је не по бит на. По бе да и по раз осци лу ју око дру га чи је 
осе ме ри ла, по чи ње пре и спи ти ва ње и ре ви зи ја исто ри је, јер 
над моћ на стра на ово га вре ме на дру га чи је са гле да ва по раз 
ње них пре да ка, на ро чи то на ви ше ге не ра циј ској раз да љи ни 
за чи та во јед но сто ле ће уда ље ном не вре ме ну Ве ли ког ра та.
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14. Раз у ме мо ли раз у ме ва ња не ка да шњих ра то ва?

Чак иако зна мо све по треб не чи ње ни це да ли увек успе
ва мо да раз у ме мо исто риј ске до га ђа је? Че тво ро го ди ше тра ја
ње гло бал ног рат ног су ко ба (од 1914. до1918. го ди не, ка да је 
при вре ме но окон чан), ре ла ти ви зо ва но је чи ње ни ца ма да је и 
пре ње го вог из би ја ња у ју лу 1914. би ло ви ше при прем них или 
увод них ра то ва, као што су се, по сле ка пи ту ла ци је Цен трал
них си ла и скла па ња ми ров них спо ра зу ма, су коб не тен зи је 
на ста ви ле у дру гом об ли ку. Из гле да да су тек не за пам ће не 
раз ме ре тра гич ног су ко ба иза зва ле по тре бу да се ира ци о нал
на и убе ђу ју ћа али не и убе дљи ва иде о ло шка ста но ви шта и 
по ли тич ка по на шња, ра зло жно про ту ма че.

Но, вре ме ко је је усле ди ло, по ка за ло је да нео п ход не по у ке 
из то ка и ис хо да Ве ли ког ра та ни су из ву че не ни ти при ме ње
не. Иако је 1919. год. одр жа на ми ров на кон фе рен ци ја у Вер
са љу, по том скло пље ни ми ров ни спо ра зу ми са по ра же ним 
стра на ма и са ве ли ким оче ки ва њи ма у Же не ви фор ми ра но 
Дру штво на ро да,37 тр ве ња и гло же ња по бед ни ка и по ра же них 
не за до вољ ни ка су се у ме ђу рат ном пе ри о ду на ста ви ла све до 
еска ли ра ња у дру ги и још ве ћи рат. Ка ко је уоп ште би ло мо
гу ће да се ира ци о нал на стра ва Ве ли ког ра та по но ви ла на још 
де струк тив ни ји на чин сре ди ном два де се тог ве ка?

Ка же се да је по сле ра та ла ко би ти па ме тан и тај ис каз ни
је да ле ко од исти не. По сле свр шет ка ра та у мир но доп ском 
анит кли мак су по ста ја ле су ви дљи ве ње го ве ма те ри јал не и 
не ма те ри јал не по сле ди це, за чи је су ду бље пре по зна ва ње у 
рат ном ху ку не до ста ја ле сре ђе не при ли ке. Жи вот у ка та стро
фал ним и тра гич ним окол но сти ма по не кад дез о ри јен ти ше и 
па ра ли ше раз бо ри то ми шље ње. Они ко ји у ра ту тр пе и стра
да ју ис цр пљу ју се у пре жи вља ва њу и на да њу у на и ла зак не ког 
по год ни јег вре ме на за ту ма че ње. На жа лост, та кво раз бо ри
ти је вре ме не на и ла зи ну жно и увек, па ва жни до га ђа ји из 
про шло сти оста ју за ро бље ни у та ми не по знат ног и не схва
тљи вог.

37 О то ме: По пов Че до мир, Од Вер са ја до Дан цин га, део „Вер сај ски си стем“, гла
ва „Ми ров на кон фе рен ци ја у Па ри зу“, стр. 103156, и „Из вр ше ње ми ров них 
уго во ра“, стр. 156190, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1995. 
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V 
 

15. Све тло сни спек тар до бра и зла

Пот се ти мо се, по ла зи шта у ту ма че њу Вел ког ра та за ви
се, из ме ђу оста лог, и од схва та ња кон ти ну и те та ту ма че ња и 
до след но сти ту ма ча. Од нос ра ци о нал ног и ира ци о нал ног у 
свет ској по ли ти ци мо гу ће је са гле да ти у две исто риј ске рав
ни. У пр вој рав ни, раз ма тра ња исто риј ских то ко ва ко ји уве
ћа ва ју ге о е ко ном ску и ге о по ли тич ку моћ, про тив реч но сти 
су прот но сти хе ге мо ни јал них си ла не ма ју оба ве зно кон струк
тив ну и ми ро тов нр ну сна гу, шта ви ше, на из ве сним та ча ка ма 
оне по ста ју не из др жљи ве и не раз ре шљи ве на ми ран на чин. 
Рат се ис по ља ва као из ну ди ца и ну жност.

У дру гој рав ни, са ста но ви ште ети ке до бра рат на рав но не
ма оправ да ње, осим ако ни је од брам бе ни и пра ве дан. Али, 
ко ја рат на стра на у до са да шњој исто ри ји ра то ва ни је по се за
ла за ар гу мен том пра вед но сти вла сти тог су коб ног по ло жа ја? 
Ма ло ко ја или ни јед на! И у Ве ли ком ра ту, 19141918, за ра ће не 
стра не Ан тан те и Цен тра лих си ла ис ти ца ле су да су искре но 
на пра вед ној стра ни исто риј ског до бра, од луч но про тив не
пра вед них си ла зла. Ни јед на од за ра ће них стра на се ни је де
кла ри са ла као за ступ ни ца ла жи и зла, већ са свим су прот но, 
као ин кар на ци ја исти но љу би во сти и до бро те.

Ипак, ни су са мо по бе да јед них и по раз дру гих у Ве ли ком 
ра ту, од ре ди ли не га тив но и по зи тив но исто риј ско де ло ва ње. 
У том  ве ли ком су ко бу су се пре по зна ли и не ки дру ги чи ни о
ци ко ји су тво ри ли све тлу и там ну стра ну европ ске и свет ске 
исто ри је.

Но, и у ве ри и об ја шње њу све тло сног спек тра деј ста ва 
кључ них ак те ра, ко ји има по ре кло у древ ном ма ни хе ји зму и 
бор би све тло сти и та ме, не мањ ка ју мут на ста ња и не чит ки 
пре ли ви ко ји за ма гљу ју хо ри зонт раз у ме ва ња.

Раз ли ка до бро чи ни те ња и зло чи ни те ља мо же се са гле да
ти у оп штем и по себ ном об ли ку свет ског су ко ба. Ве ли ки рат 
19141918 био је ве ли ки по стра те гиј ском и опе ра тив ном во
ји шном про сто ру ко ји је за хва тио и до та да не ви ђе ном ин
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тен зи те ту ра за ра ња ко ји је ис по љио. Ње го ва не га тив на ве
ли чи на ни је би ла ис каз гло ри о зне па те ти ке и пи је те та до бра 
ко је је до нео Евро пља ни ма, већ је су прот но то ме ука зао на 
ра зор не мо гућ но сти са мо у ни ште ња нај сна жни је и нај зна чај
ни је свет ске кул ту ре и ци вли за ци је. 

16. По су ста ле им пе ри је  
пред на ле том на ци о нал них др жа ва

Спор на ве ли чи на је, да кле, за да та оп штим об ли ком ра та, 
фрон тал ног и ма не вар ског, па ра ли тич ки ро вов ског, то тал
но ис цр пљу ју ћег су ко ба на нај ни жој де струк тив ној иви ци 
сми сла. Та ква ве ли чај на оп штост пр вог ве ли ког европ ског и 
свет ског ра та, да бо ме, ни је мо гла би ти агенс ра ста и раз во ја.

Ако је не што и ра сло и раз ви ја ло се, оно сва као ни је би
ло ху ма но и про спе ри тет но. Ве ли ки рат 19141918. у оп штем 
сми слу био је кул ми на тив ни тре ну так не раз ре ше них су прот
но сти и про тив реч но сти нај круп ниј хих фи гу ра пла не тар не 
мо ћи. За то је био од пра ва евро цен три чан, за тим гло ба лан, 
гло ба ли зу ју ћи и гло ба ли за циј ски, чак и пре по ја ве тих пој
мо ва у по ли тич ком и ге о по ли тич ком оп ти ца ју.38 

По чет ни европ ски оквир Ве ли ког ра та ука зао је на бар два 
про це са ко ја пре рас плам са ва ња кон флик та и ње го вог ис хо да 
ни су би ла то ли ко ви дљи ва а по ста ла су упа дљи ва по ње го вом 
окон ча њу.

а) Пр во, про стор су ко ба нај моћ ни јих био је про стор Ста
рог кон ти нен та ко ји се по ка зао те ри то ри јал но огра ни че ним а 
ти ме и не до вољ ни ом па се, ода тле, про ши рио и на дру ге кон
тен ти нен те на ко ји ма је, као је ре че но, и пре то га тра јао у об
ли ку ка пи та ли стич ког „от кри ћа све та“ и бор бе за ко ло ни је;

б) дру го, вре ме су ко ба је об у хва ти ло дру гу де це ни ју но вог 
(два де се тог) ве ка, и има ло је ве зе са фи нал ним де о ни ца ма 
исто риј ских про це са ко ји су у  де вет на е стом ве ку обе ле жа

38 Ви де ти: Кај тез Или ја, Му дрост и мач. Фи ло зо фи о тај на ма ми ра и ра та, 
гла ва „Са вре ме но по и ма ње ми ра и гло ба ли за ци ја ра та“, стр. 671697, Ме ди ја 
цен тар „Од бра на“, Бе о град, 2012.
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ва ли мно ге европ ске зе мље и на ро де, али и зна чај не де ло ве 
све та.

Аустро у гар ска је би ла ком по зит на др жа ва огра ни че них 
по ли тич ких мо гућ но сти. Оно што се у кон гло ме ра ту на ро
да оди ста мо гло од но си ло се на из ве сни ди на стич ки ло ја ли
зам и па три о ти зам хаб сбур шког тро на, ко ји се огле дао у је
дин стве ном др жа вљан ству и прав ним скло пом усло вљељ ној 
по да нич кој при вр же но сти Ца ру и Цар ству. Ве ћи на на ро да у 
са ста ву Хаб сбург шке мо нар хи је ни је има ла сво је на род не, то 
јест на ци о нал не ди на сти је. У су сед ству су из у зе так чи ни ли 
Ср би у Ср би ји. Ка да је про па ла Ца ре ви на на ро ди су оста ли 
без вла да ју ће ди на сти је.39

Све оста ло ти ца ло се ет но на ци о на лих пар ти ку ла ри за ма 
у на ра ста ју ћијм ам би ци ја ма по ли тич ке еман ци па ци је по је
ди них на ро да и кон фе си ја. Ма ги страл не уну тра пол тич ке те
жње ис по ља ва ле су се кроз офи ци јел ни мо нар хиј ски ду а ли
зам и ал тер на тив ни три ја ли зам, али је два до стиг ну та устав на 
двој ност ни ка да ни је пре ра сла у не мач коугар скосло вен ску 
трој ност. Иако су се на ла зи ли пред знат ним ис ку ше њи ма 
очу ва ња тра ди ци о нал ног об ли ка др жав ног уре ђе ња за го вор
ни ци двој не мо нар хи је, све до кра ја се ни су упу шта ли у од ре
ђе ни је фе де рал не и кон фе де рал не ком би на ци је.

По ме ну ти про це си су се ге о по ли тич ки ра чва ли у два прав
ца: а) мул ти ет нич ког им пе ри јал ног пре ко ни фи гу ри са ња и б) 
оформ ље ња ста рих и на стан ка но вих на ци о нал них др жа ва у 
Евро пи.40

Про стор но и вре мен ско од ре ђе ње и ис ход Пр вог свет ског 
ра та 19141918. ука зу је, ме ђу тим, и на ро ка ду фи гу ра мо ћи на 
свет ској по зор ни ци при по чет ку ве ка. Па но ра ма тог вре ме на 
је, у ства ри, до ча ра ва ла го ле мо ра ти ште, у ства ри раз бо ји ште 
ко је је у ме ђу соб но кр во про ли ће Ве ли ког ра та укљу чи ло без
ма ло све европ ске на ро де.

39 О то ме: Taylor A. J. P., Hab sbur ška mo nar hi ja, gla va „Epi log: na ro di bez di na sti je“, 
str. 313325, Zna nje, Za greb, 1990.

40 Ви де ти: Бо дро жић Ђу ро, На ци о нал на др жа ва, гла ва „По сле ди це и етос 
европ ског на ци о на ли зма“, стр. 126174, по гла вље „Срп ска на ци ја“, стр. 132
144, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 2008. 
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17. Ве ли ки рат као су коб ни оду шак на ра слих те жњи

Ко мо же да по рек не да се све вр сте и сви ак те ри по де ље
не европ ске мо ћи, по чев ши од еко ном ске, пре ко по ли тич ке, 
ди пло мат ске и вој не, до ре ли гиј скоцр кве не и кул тур ноци
ви ли за циј ске, ни су на ко стре ше но на пре гле, ср ља ју ћи у ме ђу
соб ни рат. Сна га, си ла и ја чи на, ко је су у укуп ном ис ка зу ме ђу 
на ро ди ма тво ри ле моћ нај ја чих др жа ва, у јед ном ча су, ни су 
ус пе ле да про на ђу си гу ран пут са по сто ја ња. Су коб си ла Ан
тан те и са Цен трал ним си ла ма у Евро пи ука зао је на ду бо ке 
рас пу кли не у европ ском би ћу ко је је, још са мо, у си лу е ти фи
зич ке ге о гра фи је кон ти нен та би ло је дин стве но и јед но, док се 
у ствар но сти ме ђу соб ног тр ве ња ис по ља ва ло као не схва тљи
во по де ље но.

По де ла и су коб ме ђу нај моћ ни ји ма – Ве ли ком Бри та ни
јом, Фран цу ском, Ру си јом и Не мач ком и Аустро у гар ском, на 
при мер – по ка зао је, та ко ђе, да је Ста ри кон ти нент те сан за 
сло бод но рас про сти ра ње и пот пу но ута же ње стра те шких и 
так тич ких ин те ре са сва ке од тих зе ма ља. Ску че ност про сто
ра ни је до кра ја ума ње на ни ко ло ни јал ном по ли ти ком ве ли
ких европ ских си ла, јер се њи хов при мар ни кон ти нен тал ни 
су коб пре но сио и на пре ко мор ске по се де. Ко ло ни јал на ко ег
зи стен ци ја Евро пе у ви ше стру ком ли ку ни је убла жи ла им пе
ри јал на тр ве ња у Евро пи пре ма лој да сво јим те ри то ри јал ним 
и ре сурс ним ка па ци те ти ма удо во љи свим по је ди нач ним ам
би ци ја ма ши ре ња, до ми на ци је и екс пло а та ци је. 

Евро па у им пе ри јал ном ли ку, за пра во, и ни је има ла где да 
се ши ри, из ну тра је мо гла са мо да по ме ра и пре о бли ку је сво је 
спо ља шње и уну тра шње гра ни це. Иако је ге о граф ска да тост 
кон ти нен та оста ла иста, Ве ли ки рат је ипак про ме нио по ли
тич ку кар ту Евро пе. Пр ви свет ски рат 19141918. ре зул ти рао 
је на стан ком три ве ли ке европ ске и евро а зиј ске им пе ри је: Ру
си је, Аустро у гар ске и Тур ске. Ве ли ки рат је био под јед на ко 
им пе ри ја ли стич ки и ан ти им пе ри ја ли стич ки, што зна чи да је 
био и по ро бљи вач ли и осло бо ди лач ки.41

41 О то ме: Де ди јер Вла ди мир, Ин те ре сне сфе ре. Исто ри ја ин те ре сних сфе ра и 
тај не ди пло ма ти је уоп ште, гла ва „Ин те ре сне сфе ре у до ба им пе ри ја ли зма“, 
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Не ке од ста рих и древ них др жа ва су не ста ле са ге о по ли
тич ке и  исто риј ске сце не, но ве су на ста ле, са ви ше др жа ва 
сред ње и ма ле ве ли чи не ге по ли тич ки ам би јент је упа дљи во 
усит њен.

За мах не у спе ле им пе ри јал не ин те гра ци је про из вео је ра
зор ни кон тра е фе кат, за њи ха но ђу ле мо ћи се са уве ћа ном сна
гом вра ти ло на по чет ну тач ку и у па ра пар чад раз би ло зи ди не 
древ них им пе ри јал них зда ња. По ме ну то је да ста рост им пе
ри ја ни је би ла ни ка ква га ран ци ја за над жив ња ва ње су ко ба. 
Иако је Аустро у гар ска у ево лу тив ним др жав ним фор ма ма – 
слич но ста ром Ри му и Ви зан ти ји  тра ја ла ско ро хи ља ду го
ди на (од 962. до 1918), на по слет ку се рас па ла као да је ни ка да 
ни је би ло.42

Ви ше ве ков на те жња ин те гра ци ја и ап сорп ци ја по ко ре них 
на ро да од стра не нај сна жни јих цар ста ва ука за ла се у су прот
ном ли ку де струк ци је мул ти на ци о нал них им пе ри ја и на стан
ка ви ше на ци ја др жа ва и др жа вана ци ја на њи хо вим раз др
жа вље ном про сто ру. Ми ле ни јум ске им пе ри је ко је су вла да ле 
Бал ка ном и Сред њом Евро пом у ис хо ду Ве ли ког ра та пре се
ли ле су се у си ву зо ну но стал гич них и фо бич них при се ћа ња.43

 Са дру га чи јим ти пом европ ске тран сдр жав не ин те гра ци
је ана хро ни им пе ри јал ни агре га ти – по пут Аустро у гар ске и 
Тур ске – ар хи ви ра ни су у исто риј ске де пое.

18. По лег ну ће Ср би је у пр вој Ју го сла ви ји

По ка за ло се да за Ср би ју ства ра њем Ју го сла ви је ни је дан 
од су штин ски ва жних раз вој них про це са ни је био успе шно 
до вр шен. Гра ни це Ср би је пре и по сле ства ра ња Ју го сла ви је 

стр. 79121, и „Ин те ре сне сфе ре у до ба Пр вог свет ског ра та“, стр. 121147, 
Про све та, Бе о град, 1980.

42 Ви де ти: Ми тро вић Ан дреј, Про пи ти ва ње Клио, гла ва „Смрт цр ног дво гла
вог ор ла“, стр. 5559, Но вин скоиз да вач ка уста но ва „Вој ска“, Бе о град, 1996.

43 За ни мљи во ста но ви ште, из не то на по чет ку дру гог ве ли ког ра та 1940.го ди не, 
о ве за ма Сред ње и Цен трал не Евро пе са Бал ка ном, ви де ти у: Сте фа но вић 
Све ти слав, Ста рим или но вим пу те ви ма. Ода бра ни по ли тич ки спи си 1899-
1943., гла ва „Сред ња Евро па и Бал кан“, стр. 198200, Ар тпринт, Но ви Сад, 
2006.
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оста ле су не до вољ но ја сне и ко нач но нео д ре ђе не. То ме је до
при не ла и за не ма ри ва на чи ње ни ца ве ли ких не по ду дар ност 
из ме ђу срп ског ет но на цо нал ног про сто ра, срп ских исто риј
ских зе ма ља и срп ских др жа ва Ср би је и Цр не Го ре.44 Сто га су 
се спо ља шње др жав не и уну тра шње ад ми ни стра тив не гра ни
це Ср би је, у про шлом и прет про шлом ве ку стал но ме ња ле, 
као што су про мен љи во ис цр та ва не гра ни це срп ског про сто
ра и исто риј ска име на срп ских зе ма ља. У раз гра ни ча ва њу и 
огра ни ча ва њу те ри то ри ја срп ског на ро да ису ви ше че сто су 
при ме њи ва на ар би трар на ме ри ла, уте ме ље на на си ли, по ли
тич ком во лун та ри змау и де ци зи о ни зму.45

Ср би ја из Ве ли ког ра та но вем бра 1918. го ди не ни је иза шла 
у про ши ре ној на ци о нал ној и те ри то ри јал ној си лу е ти, на че му 
је ина че на сто јао је дан не та ко ма ли део срп ске на ци о нал не 
ели те. Вој ном по бе дом над Аустро у гар ском и Бу гар ском, те 
осло ба ђа њем ју жно сло вен ских кра је ва по сле про бо ја Со лун
ског фрон та сеп тем бра 1917., Ср би ја је ушла у са став, тач ни је 
ре че но те ри то ри јал но и др жав но прав но је са ста ви ла пр ву Ју
го сла ви ју под име ном Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.

Та кав ује ди ни тељ ски ис ход био је про из вод јед ног дру га
чи јег ти па ге о по ли тич ке те ле о ло ги је, у ко јој се на по слет ку 
ни је ука за ла укруп ње на на ци о нал на срп ска др жа ва, не го ве
ли ка ју жно сло вен ска др жав на тво ре ви на. Ство ре на по окон
ча њу Пр вог свет ског ра та, пр ва тро и ме на Ју го сла ви ја би ла је 
сло же но, мул ти ет нич ко и мул ти кон фе си о нал но зда ње у ко
ме су Ср би, до ду ше, би ли нај број ни ји али и ве о ма из ну рен и 
де мо граф ски те шко по го ђен на род. Сла бо ље њу еко ном ских 
и по ли тич ких по тен ци ја ла срп ског нра о да до при не ла је про
стор на фраг мен ти ра ност иза зва на се о ба ма и изог ни ма и, из

44 О то ме: Сте пић Ми ло мир, Срп ско пи та ње – ге о по ли тич ко пи та ње, гла ва 
„Про мен љи вост де тер ми нан ти ге о по ли тич ког по ло жа ја срп ских зе ма ља“, 
стр. 143174, Јан тар гру па, Бе о град, 2004.

45 Ви де ти: Тер зић Сла вен ко, „Уме сто по го во ра. Гра ни це Ср би је у вр тло гу ин
те ре са ве ли ких си ла“, стр. 271278, збор ник Бе кер Јо а хим, Ко мло зи Ан дреа, 
Гра ни це у Са вре ме ном све ту. Зо не, ли ни је, зи ди не у исто риј ском по ре ђе њу. 
Со ци о и сто риј ска ана ли за фе но ме на гра ни це у кон тек сту ме ђу на род ног раз-
во ја, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2005.
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над све га, не на док на ди вим де мо граф ским гу би ци ма у ра то
ви ма.46

Ства ра њем пр ве Ју го сла ви је је ве о ма ком пли ко ва но ме
ђу на ци о нал но пи та ње у др жав ном окви ру Кра ље ви не. На 
из ве стан на чин, сви они про бле ми ко ји су не раз ре ши во оп
хр ва ва ли Аустро у гар ску пред Ве ли ки рат, сва ли ли су се на 
по ви је на пле ћа ју го сло вен ске мо нар хи је. Из ну тра оп ту жи
ва на за ди на стич ки уни та ри зам, цен тра ли зам и тзв. ве ли ко
срп ску хе ге мо ни ју, а спо ља на па да на на ре ва ши стич кој и ре
ви зи о ни стич кој осно ви, мо нар хи стич ка Ју го сла ви ја, упр кос 
срп ским ин те гра тив ним и ин те гра ли стич ким на сто ја њи ма, 
ни је одо ле ла опа сно сти ма ко је је до нео дру ги ве ли ки гло бал
ни су коб. Ју го сла ви ја је апри ла 1941. го ди не по ра же на, рас па
ла се и би ла оку пи ра на.47

Исто ри ја про шлог ве ка је по ка за ла да Ју го сла ви ја ни је би
ла са мо спе ци фич но ре ше ње глав ни не бал кан ских про бле ма 
не го да је, исто вре ме но и па ра док сал но, пред ста вља ла зе
мљу ко ја чи ни за мр ше но чво ри ште ге по ли тич ког про бле ма, 
по нај пре са ста но ви шта са ме ра ва ња сфе ра ути ца ја ве ли ких 
си ла. Док је за јед не пр ва Ју го сла ви ја би ла исто риј ска нео п
ход ност ус по ста вља ња рав но те же европ ских сна га и фак тор 
су спре за ња мо гу ће пре ва ге не мач ког ути ца ја на Ју го и сто ку, 
за дру ге са су прот не стра не, она би ла „тра гич на гре шка“, „не
по треб ност“ а он да и фа мо зна „ве штач ка тво ре ви на, „там
ни ца на ро да“ и ле гло „за ве ре ни штва“ и „ме ђу на род ног зла“. 
Ми шље ња су да кле, би ла по де ље на, а ти ме и по ли тич ка оп хо
ђе ња пре ма Ју го сла ви ји на ста лој у ис хо ду Ве ли ког ра та.

Про кла мо ва ни срп ски рат ни ци ље ви из Ни шке рат не де
кла ра ци је од 7. де цем бра 1914. го ди не, у но вој др жа ви су пре
о бра же ни у мир но доп ске ци ље ве ње ног одр жа ња, спре ча ва
ња уну тра шњих на ци о нал них, вер ских и кла сних су ко ба, и 
ка квота кво из бе га ва ња спо ља шњих кон фрон та ци ја. На уну

46 Ви де ти: Сте пић Ми ло мир, У вр тло гу бал ка ни за ци је. По ли тич ко-ге о граф ски 
по ло жај и фраг мен ти ра ност срп ских зе ма ља, гла ва „Фи зич ко уни шта ва ње 
срп ског ста нов ни штва као фак тор фраг мен ти ра ња и ре ду ко ва ња срп ских зе
ма ља“, стр. 183188, Слу же ни лист СРЈ, Бе о град, 2001.

47 О то ме: Април ски рат 1941, збор ник до ку ме на та, при ре ди о Ан тун Ми ле тић, 
Вој но и сто риј ски ин сти тут, Бе о град, 1987.
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тра шњем пла ну ин те гра ли стич ка по ли ти ка срп ског чи ни о ца 
тр пе ла је не у спе хе у су че ља ва њу са ју жно сло вен ским пар ти
ку ларз ми ма и се па ра ти зми ма, док је на спољ но по ли тич ком 
пла ну зе мља  би ва ла све угро же ни ја од ре ван ши стич ких си ла 
у не по сред ном окру же њу и ду бље у европ ском коп ну.48

19. Ре ал ни и вир ту ел ни ко ре ни но стал ги је

Ју го сла ви ја, да кле, ни је би ла са мо за блу де ла срп ска по сле
ди ца Ве ли ког ра та. Та нео бич на зе мља у три исто риј ска фа зна 
об ли ка је на раз ли чи те на чи не од го ва ра ла (и ни је од го во ра
ла) ин те ре си ма кон цер на европ ских си ла. Са ве зни ци ни су 
до пу сти ли Ср би ји да се де мо граф ски и те ри то ри јал но упот
пу ни без по ли тич ке и др жав не за јед ни це са дру гим Ју жним 
Сло ве ни ма. Са ве зни ци су, на и ме, хте ли да са Ср би јом ство ре 
др жа ву Ју го сла ви ју. Без Ср би је у том др жав ном на у му не би 
ус пе ли! Та ко је на ста ла пр ва Ју го сла ви ја.

Не ке ана ло ги је пр ве (и дру ге) Ју го сла ви је са прет ход ним 
мул ти ет нич ким европ ским др жа ва ма, пре свих са Аустро у
гар ском, мо гу до ду ше би ти по ву че не, али бит не раз ли ке ипак 
по сто је. Иако су би ле на след не мо нар хи је, ни ти је Ср би ја би
ла им пе ри ја, ни ти је им пе ри ја би ла Ју го сла ви ја. Ни јед на Ју
го сла ви ја ни је до се гла им пе ри јал ни ни во и ам би ци је, то би 
би ло ко ли ко не у ме сно то ли ко ко мич но. Оно што је мо гла у 
европ ским окви ри ма да бу де то је Ју го сла ви ја спо ра дич но и 
би ла: ре спек тив на ло кал на и ре ги о нал на си ла на Бал ка ну.

Па ипак, сред ње е вроп ској аустро но стал ги ји у ка то лич ким 
де ло ви ма не ка да шњих Ју го сла ви ја, по ју го сло вен ском раз би
ра спад ном раз ла га њу (19911995) при дру жи ла се и пост ју го
сло вен ска ју го но стал ги ја.49 У ствар но сти по ли тич ког жи во та 
ус по ста вље ни су, ме ђу тим, мно го ком пли ко ва ни ји од но си па 

48 О то ме: Кне же вић Ми лош, Па ра ги ма рас па да. Раз ла га ње др жа ве у по гле ду 
узроч но сти, део „Па ра диг ма рас па да ју го сло вен ске за јед ни це“, гла ва „По ли
тич ки фак тор“, стр. 4445, „Иде о ло шки фак тор“, стр. 4546, и „Ге о по ли тич ки 
фак тор, стр. 6163, , Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град,  2009.

49 О аустро но стал ги ји, ви де ти: Ми тро вић Ан дреј, Про пи ти ва ње Клио, гла ва 
„Дво гла ви Фе никс“, стр. 5859, Но вин скоиз да вач ка уста но ва „Вој ска“, Бе о
град, 1996.
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су се, усред кон фу зне пост ко му ни стич ке тран зи ци је, фи лич
не (љу би ве) но стал ги је за Аустро у гар ском и Ју го сла ви јом, 
су о ча ва ле са ан ти под ним ан ти па ти ја ма и фо би ја ма пре ма 
Сред њој Евро пи и не ка да шој Аустро у гар ској, и уз то, и пре
ма свим об ли ци ма Ју го сла ви је. По ка за ло се да јед но се ћа ти се 
не ке др жа ве из про шло сти, а дру го че зну ти за ње ном до слов
ном или по сред ном ре ин ка ран ци јом.

У из ве сном сми слу, но стал ги је за про па лим сло же ним др
жа ва ма ука зу ју на не ка кву че сто и са свим нео д ређ ну же љу 
за ме ђу ет нич ким кон так ти ма, мул ти на ци о нал но шћу и „мул
ти змом“.50 Ка да је на истом про сто ру „че жње за из гу бље ним“ 
та квих др жа ва би ло ви ше, и ка да су се оне на ла зи ле у уну тра
шњем и спо ља шњем ме ђу ет нич ком, тј. ме ђу на ци о нал ном су
ко бу, или у до би је ним и из гу бље ним ра то ви ма сле ди ле јед на 
за дру гом, и че жње су по све му су де ћи би ле и оста ле су прот
ста вље не.

Ју го но стал ги ја и аустро но стал ги ја мо гле би се по ду да ра ти 
са мо у оном рет ком слу ча ју у ко ме би се Ју го сла ви ја, по фор
ми и са др жа ју, у ко лек тив ној све сти ука зи ва ла као на кнад но 
срд ње е вро пе и зо ва на ју жно сло вен ска Аустро у гар ска на  Бал
ка ну?  А то, сва ка ко, бар ка да је реч о срп ској уло зи у ју жно
сло вен ској кон сти ту ци ји, ни је ни ти је мо гао би ти слу чај!

Ју го сла ви ја је, на и ме, у сво јој чуд но ва тој ево лу ци ји ме ња
ла об ли ке др жа ве, ве ли чи ну, са став и тип ле ги ти ма ци је вла
сти. У тим ме на ма ва жну про ју го сло вен ску уло гу је има ла 
упра во Ср би ја. Ипак, пр ва по ја ва не за ви сне Ср би је пре ства
ра ња пр ве Ју го сла ви је (18041878), и дру га по ја ва не за ви сне 
Ср би је по сле пост ко му ни стич ког рас тва ра ња тре ће по ре ду и 
по след ње Ју го сла ви је (199120032006), ни су исто вет ни исто
риј ски про це си.

На по слет ку, зар ни је за ни мљи во да се у скроз иде о ло ги зо
ва ном дис кур су, про же том но стал гич ним се ћа њи ма и пам ће
њи ма до га ђа ја из про шлог ве ка, рет ко ка да ука зу је на че жњу 

50 О то ме: Кне же вић Ми лош, При зма ге о по ли ти ке. Ге о по ли тич ка ди мен зи ја 
на ци о нал ног иден ти е та, део „Ге о по ли тич ност на ци о нал ног и ре ли гиј ског 
иден ти те та“, гла ва „Мно го ет нич ни и ви ше на ци о нал ни Ју жни Сло ве ни“, стр. 
319326, и „Ге о по ли ти ка, иден ти тет, на ци о нал ност“, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2014.
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за Ср би јом у фор ми ср бо но стал ги је, а мно го че шће рас пре
да и жа ли за Сред њом Евро пом, у ко ју не из о став но, ре ал но 
и сим бо лич ки спа да упра во Аустро у гар ска. И упра во на том 
ме сту за ме не се ћа ња и че жњи, го ли ца јед на зач ко љи ца? Ни је 
ли аустр о но ста ли гја у фор ми сред ње е вроп ске но стал ги је по 
не че му слич на ју го но стал ги ји? Или су, у овом ча су, ра зро ке 
но стал ги је за (пре)ми ну лим тво ре ви на ма јед не Им пе ри је и 
јед не фе де ра ци је, кон гру ент не са пост мо дер ном „жуд њом за 
Евро пом“ ко ја је, опет, и по све му су де ћи, не са о бра зна са тар
ди ци о нал ном и мо дер ном жуд њом за Ср би јом!?

Ка да се не што или не ко жа ли ни је ло ше зна ти за чим се 
и з аким жа ли; ка да се че зне ни је зго рег зна ти шта је пред
мет че жње. Уко ли ко се у жа лу и че жњи ома не и не пре по зна 
аутен тич на ствар ност по ја ве око ко је се гра ди но стал гич на 
исто ри ја, нај че шће усле ђу је по тре сно и бол но отре жње ње.

Уме сто за кључ ка: те шка сло же на суд би на Ср би је

Ср би ја ни је иза зва ла Пр ви свет ски рат, ни ти је од го вор на 
за ње гов ток и по сле ди це. Са ра јев ски атен тат је са мо ис ко ри
шће ни по вод за су коб чи ји су ко ре ни ле жа ли у ду бљим сло
је ви ма ан та го ни зо ва них ге о е ко ном ских и ге о по ли тич ких ин
те ре са ве ли ких европ ских др жа ва. Су коб тих не по мир љи вих 
ин те ре са до вео је до пр ве гло бал не кон фрон та ци је у Евро пи 
и све ту.

За Кра ље ви ну Ср би ју и срп ски на род у це ли ни Ве ли ки рат 
је имао ка рак тер од брам бе ног и пра вед ног ра та, за са из ра
зи тим цр та ма са мо у ни шта ва ју ћег на пре за ња, ви со ко мо рал
не са ве знич ке со ли дар но сти и ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног 
по жр тво ва ња и хе ро и зма. Иако је у осно ви и по оп се гу био 
им пе ри ја ли стич ки су коб, Пр ви свет ски рат је за Ср би ју био 
ујед но и осло ди лач ка бор ба и отаџ бин ски рат. У ис хо ду Ве
ли ког ра та, за хва љу ју ћи срп ским вој ним и пол тич ким прег
ну ћи ма, осло бо ђе на је Ср би ја али и оста ли ју жно сло вен ски 
про сто ри, на ро ди, ет нич ке и вер ске гру пе.

У све тлу из ре че ног, пом ни је из у ча ва ње два свет ска ра та 
у два де се том ве ку је по треб но за рад бо љег раз у ме ва ња по
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вре ме них европ ских ин те ре са за др жав ним и ме ђу др жав ним 
ин те гра ци ја ма на Бал ка ну.51 Ис тра жи ва ње Пр вог свет ског 
ра та је исто та ко нео п ход но да би се раз у ме ли на чи ни на ко
је Евро пља ни са За па да до жи вља ва ју Ср бе, Ју жне Сло ве не и 
Бал кан це.

По на вља ње то бо же от кри ва лач ких на ра ти ва о срп ској 
кри ви ци за Са ра јев ски атен тат ју на 1914, и по че так Пр вог 
свет ског ра та; за тим за вој ни пуч и раз вр га ва ње при сту па 
Трој ном пак ту мар та 1941; а он да и на вод не агре сор ске уло ге 
Ср би је у раз би ра спад ном про це су и се це си о ном ра ту у Ју го
сла ви ји 19911999, и; нај зад, али мо жда не и на кра ју, опе то
ва не срп ске кри ви це за по вре ду људ ских пра ва Ал ба на ца на 
Ко со ву и Ме то хи ји (што је био по вод за не ле гал ну у не ли
ги тим ну агре си ју НА ТО на СРЈ мар та 1999. го ди не), све то 
ука зу је на огро ман иде о ло шки и ме диј ски ути цај не га тив них 
ге о по ли тич ких сте ре о ти па о Ср би ма као „ло шим мом ци ма“ 
и ре ме ти о ци ма ме ђу на род ног по рет ка.52

Ода тле је у нај ма њу ру ку ко ри сно под се ћа ње на пра ве 
узро ке и раз ло ге Ве ли ког ра та (19141918. из ко га су Ср би и 
Ср би ја, „обо га ће ни“ за Ју го сла ви ју, иза шли као по бе до но сне 
жр тве, и од чи јих тра гич них де мо граф ских учи на ка се ни ка
да ни су ус пе ли опо ра ви ти. Раз у ме ва ње Ве ли ког ра та омо гу
ћу је и раз у ме ва ње Дру гог свет ског ра та на ју го сло вен ском 
тлу (19411945), а ово опет, на ста нак и ка сни ји не ста нак дру
ге Ју го сла ви је у пр вој де це ни ји два де сет пр вог ве ка.

Исто ри ја је ука за ла да је суд би на Ср би је у три Ју го сла ви је 
и зван њих, ди рект но за ви си ла од ис хо да ве ли ких ге о по ли
тич ких ло мо ва и рас по ре да сна га у нај сна жни јим струк ту ра
ма мо ћи на Ста ром кон ти нен ту. За то је Ср би ја, по све му су
де ћи, има ла и још увек има те шку и ком пли ко ва ну суд би ну.

51 Ви де ти зна лач ки при каз и ана ли зу рат ног и ме ђу рат ног пе ри о да у: По пов 
Че до мир, Од Вер са ја до Дан цин га, део „По кре тач ке сна ге ме ђу на род не по ли
ти ке из ме ђу два свет ска ра та“, на ро чи то гла ва „По ли тич ки и идеј ни чи ни о
ци“, стр. 5485, Слу же ни лист СРЈ, Бе о град, 1995.

52 О то ме ка ко „ка да по гле да пре ма Ис то ку, чо век у огле да лу ви ди сли ку оно га 
што не же ли да по ста не“, и ка ко „спе ци фич ност Сред ње Евро пе до ла зи из 
све сти о ра зли ци у од но су на бал кан ски, пра во слав ни и ру ски свет“ пи ше: 
Орел Ка трин, Сред ња Евро па. Од иде је до исто ри је, део „Пред ста ве о Сред
њој Евро пи“, гла ва „Од ба че ни Ис ток“, стр. 101107, Клио, Бе о град, 2012.
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Ми лош Кне же вич 
 

СЛУ ЧИВ ША Я СЯ ПЕР ВАЯ МИ РО ВАЯ ВО Й НА:  
НЕ ИЗ МЕ НЁН НЫЕ СЛЕ ДЫ В ПА МЯ ТИ 

 
Ре зю ме

Ис ход ная евро пе й ская рам ка Пер вой ми ро вой во й ны 
ука зы ва ла на хо тя бы два про цес са, ко то рые не бы-
ли ви ди мы до раз жи га ния кон флик та и его ито гов, а 
ста ли ви ди мы по его окон ча нию. Вo-пер вых, основ ным 
ме стом кон флик та был Ста рый кон ти нент, ко то-
рый ока зал ся тер ри то ри а ль но огра ни чен ным и не до-
ста тич ным, вслед ствие че го кон фликт рас ши рил ся и 
на дру гие кон ти нен ты. Во-вто рых, вре мя кон флик та 
охва ти ло вто рое де ся ти ле тие XX ве ка и это вре мя 
бы ло свя за но с окон ча те ль ны ми пе ри о да ми исто ри че-
ских про цес сов на ци о на ль ной эман си па ции, ха рак тер-
ных для мно гих евро пе й ских и ми ро вых стран и на ро-
дов в XIX ве ке.
Раз де ле ние и кон фликт ме жду са мы ми мо гу щ е ствен-
ны ми, Ве ли ко бри та ни ей, Фран ци ей, Рос си ей, Гер ма ни-
ей и Ав стро-Вен гри ей, по ка зал, что Ста рый кон ти-
нент узок для рас ши ре ния и пол но го удо вле тво ре ния 
ста те ги че ских и так ти че ских ин те ре сов ка ждой из 
этих стран. Сжа то сть про стран ства не сов сем уме-
нь ши ла эк спан си о нистская ко ло ни а ль ная по ли ти ка 
ве ли ких евро пе й ских дер жав, по то му что их кон ти-
нен та ль ный кон фликт пе ре но сил ся и на за мор ские 
вла де ния. Ко ло ни а ль ное со су щ е ство ва ние в мно го-
сто рон нем обра зе не уме нь ши ло им пе ри а ли сти че ские 
тре ния в Евро пе, ко то рая бы ла сли шком ма ле нь кой и 
сво и ми тер ри то ри ей и ре сур са ми не мо гла удо вле тво-
ри ть всем от де ль ным же ла ни ям рас ши ри ть ся и до ми-
ни ро ва ть. 
Евро пе в сво ём им пе ри а ли сти че ском обра зе на са мом 
де ле и не бы ло ку да рас ши ря ть ся, она мо гла то ль ко 
вну три се бя пре о бра зо вы ва ть свои вну трен ние гра-
ни цы. Во пре ки то му, что ге о гра фи че ские дан ные кон-
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ти нен та оста ли сь пре жни ми, Пер вая ми ро вая во й на 
всё же из ме ни ла по ли ти че скую кар ту Евро пы. Ре зу-
ль та том Пер вой ми ро вой во й ны (1914-1918) яви ло сь 
из че зно ве ние трёх им пе рий: Рос си й ской, Ав стро-Вен-
гер ской и Ту рец кой. По э то му Пер вая ми ро вая во й на 
бы ла оди на ко во им пе ри а ли сти че ской и ан ти им пе ри-
а ли сти че ской.

*
Сер бия не бы ла при чи ной на ча ла Пер вой ми ро вой во-
й ны и она не не сёт ответ ствен но сть за его те че ние 
и по след ствия. Са ра ев ское по ку ше ние явля ет ся ис по-
ль зо ван ным по во дом для кон флик та, кор ни ко то ро го 
ле жа ли в глу бо ких струк ту рах про ти во по ста влен ных 
ге о э ко но ми че ских и ге о по ли ти че ских ин те ре сов ве ли-
ких евро пе й ских дер жав. Про ти во по ста вле ние этих 
не при ми ри мых ин те ре сов при ве ло к пер вой гло ба ль ной 
кон фрон та ции в Евро пе и ми ре.
Для Ко ро ле ства Сер бия и серб ско го на ро да в це лом 
Пер вая ми ро вая во й на бы ла обо ро ни те ль ной и спра ве-
дли вой во й ной с вы ра жен ны ми чер та ми на пря же ния, 
вы со кой нрав ствен ной со ю зни че ской со ли дар но сти и 
ин ди ви ду а ль но го и кол лек тив но го ге ро и зма. Во пре ки 
то му, что Пер вая ми ро вая во й на пред ста вля ла со-
бой им пе ри а ли сти че ское столк но ве ние, для Сер бии 
это бы ла за од но и осво бо ди те ль ная и оте че ствен-
ная во й на. Бла го да ря серб ским во ен ным и по ли ти че-
ским уси ли ям Сер бия бы ла осво бо жде на, а так же иные 
южно сла вян ские про стра ства, на ро ды, эт ни че ские и 
кон фе си о на ль ные груп пы.
Од на ко, вско ре ока за ло сь, что со зда ни ем Юго сла вии ни 
один из ва жных раз ви ти й ных про цес сов для Сер бии не 
был успе шно до ве дён до кон ца. В но я бре 1918 го да Сер-
бия не вы шла в рас ши рен ной на ци о на ль ной и тер ри-
то ри а ль ной фор ме, как это го хо те ла не ма лая ча сть 
серб ской на ци о на ль ной эли ты и как пред ве щ ал Лон-
дон ский до го вор. По бе див ши Ав стро-Вен грию и Бол га-
рию и осво бо див южно сла вян ские края, Сер бия во шла в 
со став, т.е. тер ри то ри а ль но и го су дар ствен но со ста-
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ви ла пер вую Юго сла вию под на зва ни ем Ко ро лев ство 
сер бов, хор ва тов и сло вин цев.
Та кой объ е ди ни те ль ный итог был ре зу ль та том ино го 
ти па ге о по ли ти че ской те ле о ло гии, в ко то рой в ито-
ге не ока за ло сь укруп нён ное на ци о на ль ное серб ское го-
су дар ство, а бо ль шое юго сла вян ское го су дар ствен ное 
обра зо ва ние. Со здан ная по сле Пер вой ми ро вой во й ны 
пер вая Юго сла вия пред ста вля ла со бой сло жное, му ль-
ти эт ни че ское и му ль ти кон фес си о на ль ное зда ние, в 
ко то ром сер бы бы ли са мым мно го чи слен ным, но од но-
вре мен но и са мым из му чен ным на ро дом.
Ис то рия по ка за ла, что су дь ба Сер бии в трёх Юго сла-
ви ях и вне них на пря мую за ви се ла от ито гов бо ль ших 
ге о по ли ти че ских из ме не ний и ба лан са сил в си ль не й-
ших струк ту рах мо щи на Ста ром кон ти нен те. По э-
то му у Сер бии бы ла и всё ещё есть тя жё лая и сло жная 
су дь ба.
Клю че вые сло ва: Первая мировая война, убийство в 
Сараево, великие державы, Балканы, Сербия, Югославия, 
толкования, историографический ревизионизм

Mi los Kne ze vic 
 

EVENTS OF THE GRE AT WAR: THE TRA CES WHICH ARE 
RO O TED IN COL LEC TI VE ME MORY 

 
Resume

First Euro pean outli ne of the Gre at War ex po sed at le ast two 
pro ces ses which had not been so vi si ble pri or to fla ring up of 
the war con flict and its out co me, but which be ca me ob vi o us 
fol lo wing the end of the con flict. Firstly, a pri mary lo ca tion 
of the con flict of the most po wer ful sta tes was the spa ce of the 
Old con ti nent and as it tur ned out that the spa ce was ter ri to-
ri ally li mi ted and con se qu ently in suf  ci ent for it, the con flict 
spread to ot her con ti nents as well. Se condly, the ti me pe riod 
when the con flict to ok pla ce en com pas sed se cond de ca de of 
20th cen tury and was con nec ted with fi nal sec ti ons of hi sto-
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ri cal pro ces ses of na ti o nal eman ci pa tion which had mar ked 
many Euro pean sta tes and pe o ples and al so ot her sig ni fi cant 
parts of the world in 19th cen tury. 
Di vi sion and con flict among the most po wer ful sta tes – Gre-
at Bri tain, Fran ce, Rus sia, Ger many and Austro-Hun gary, 
for exam ple, has shown al so that the Old con ti nent is tight 
for free spre a ding and com ple te com pli an ce to stra te gic and 
tac ti cal in te rests of each of the se sta tes. The lack of spa ce of 
this re gion has not been to tally di mi nis hed ne it her by ex-
pan si ve co lo nial po li ci es of the gre at Euro pean po wers, be ca-
u se the ir first con ti nen tal con flict has been tran sfer red al so 
to over sea esta tes. The co lo nial co e xi sten ce of Euro pe with 
its mul ti ple cha rac ter did not al le vi a te im pe rial ten si ons in 
Euro pe which was too small with its ter ri to rial and re so ur se 
ca pa ci ti es to to comply to each sin gle am bi tion of spre a ding, 
do mi na tion and ex plo a ta ti on.
In fact Euro pe with its im pe rial cha rac ter did not ha ve spa ce 
to spread over to and from in si de it co uld only mo ve and de-
sha pe its ex ter nal and in ter nal bor der li nes. Alt ho ugh ge o-
grap hi cal tra its of the con ti nent has re ma i ned sa me ones, af-
ter all the Gre at War did chan ge the po li ti cal map of Euro pe. 
The First World War 1914-1918 re sul ted with an emer gen-
ce of three gre at Euro pean and Euro a sian Em pi res: Rus sia, 
Austro-Hun gary and Tur key. The Gre at War was equ ally 
im pe ri a li stic and an tim pe ri a li stic one.

*
Ser bia did not ca u se the out bre ak of the First World War not 
it was re spon si ble for its de ve lop ment and con se qu en ces. Sa-
ra je vo As sa si na tion was used as a ca u se fo the con flict which 
was hid den in de e per layers of mu tu ally an ta go ni stic ge o e co-
no mic and ge o po li ti cal in te rests of gre at Euro pean sta tes. The 
con flict bet we en the se ir re con ci la ble in te rests led to the first 
glo bal con fon ta tion in Euro pe and the world. 
For King dom of Ser bia and Ser bian pe o ple in ge ne ral the 
Gre at War had the cha rac ter of de fen si ve and just war, with 
dis tinct fe a tu res of self-de struc ti ve en de a vors, high mo ral al-
lied so li da rity and in di vi dual and col lec ti ve he ro ism. Alt ho-
ugh by its ba sis and ran ge it was an im pe ri a list con flict, the 
First World War was al so a li be ra tion and pa tri o tic war for 
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Ser bia and Ser bian pe o ple in ge ne ral. In the out co me of the 
Gre at War, thanks to Ser bian mi li tary and po li ti cal en de a-
vors, Ser bia was li be ra ted along with ot her so uth Sla vic re gi-
ons, pe o ple and et hnic and re li gi o us gro ups. 
Ho we ver, soon af er that it tur ned out that for Ser bia in the 
pro cess of cre a ti no of Yugo sla via no ba si cally im por tant de-
ve lop ment pro cess was suc cessfully fi na li zed. In no vem ber 
1918 af er the Gre at War Ser bia did not gain an ex pan ded 
na ti o nal and ter ri to rial sil ho u et te, as it had been aspi red by 
not a small part of Ser bian na ti o nal eli te and as it had been 
in di ca ted by the Lon don Con fe ren ce. By its mi li tary vic tory 
over Austro-Hun gary and Bul ga ria and by li be ra tion of So-
uth Sla vic re gi ons af er the bre akthro ugh of the Thes sa lo ni ki 
Front in Sep tem ber of 1917 Ser ba be ca me part of the sta te, 
or bet ter said, it te ri tor ri ally and in sta te hood-me a ning of 
the no tion esta blis hed first Yugo sla via en ti tled King dom of 
Serbs, Cro ats and Slo ve ni ans.  
Such unifying out co me was the pro duct of one dif e rent type 
of ge o po li ti cal te le o logy  in which even tu ally the re did not 
emer ge an en lar ged na ti o nal Ser bian sta te, but in stead of it 
a lar ge So uth Sla vic sta te. When cre a ted fol lo wing the end of 
the First World War, first three-na mes-en ti tled Yugo sla via 
was a com plex mul ti et hnic and mul ti re li gi o us sta te in si de of 
which the Serbs we re in deed most nu me ro us na tion, but al so 
a very ex ha u sted and de mo gra fi cally re du ced one. 
Hi story has shown that de stiny of Ser bia in si de of three 
Yugo slav sta tes and out si de of them has di rectly de pen ded 
on the out co me of gre at ge o po li ti cal  tur bu len ces and on the 
se tup of for ces of most po wer ful si des in the Old con ti nent. It 
se ems that it is the re a son that Ser bia has had a very dif  cult 
and com pli ca ted de stiny. 
Key words: World War I, the Sarajevo assassination, the 
Great Powers, Balkans, Serbia, Yugoslavia, interpretations, 
historiographical revision
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Boško I. Bojović*

GUERRES BALKANIQUES, LES GRANDES 
PUISSANCES ET LA GRANDE GUERRE  ENJEUX 

ET INTERPRÉTATIONS CROISÉS À TRAVERS UNE 
GRILLE DE LECTURE BALKANIQUE À L’ÉCHELLE 

DU XX SIÈCLE

« La cigogne, en juif, a été appelée Hassida (affectueuse), 
parce qu’elle aimait les siens, 

et pourtant elle est rangée dans la catégorie des oiseaux impurs » ;
« Parce qu’elle ne dispense son amour qu’aux siens », 

explique un Grand Rabbin1

 
À l’issue de pratiquement un siècle de luttes pour l’émancipation 

des peuples et des pays balkaniques par rapport à la domination 
ottomane, les deux Guerres balkaniques (1912 et 1913), représen-
tent le dénouement de la Crise d’Orient. Impliquant tous le pays 
des Balkans, ces deux guerres sont l’aboutissement de la phase cul-
minante de cette Question d’Orient sensiblement factueuse de la 
sécurité de l’Europe dans une des périodes les plus stables de son 
histoire, celle qui s’étale entre la fin des guerres napoléoniennes 
avec le Congrès de Vienne (1815) et le Congrès de Berlin (1878), 
un dénouement qui était sensé mettre un terme à la dite « pou-
drière balkanique ». 

Alors que le délabrement de « l’homme malade du Bosphore » 
créait un vide singulièrement inquiétant pour le maintien du rap-
port de forces établi entre les grandes puissances européennes, la 
progressive affirmation des petites nations balkaniques se dérou-
lait dans un imbroglio d’interférences entre les intérêts croisés 
et contradictoires des plus grandes puissances du XIXe siècle. 

*  Ecole des hautes etudes en sciences sociales, Paris, European center for peace and 
development, Belgrade

1 A. Grosser, Le crime et la mémoire, Flammarion, Paris 1989, p. 239.

УДК 94(497)”1912/1918”



196

СРБИЈА И ПОЛИТИКА ВЕЛИКИХ СИЛА 1914-2014.

L’Autriche-Hongrie et la Russie avaient départagé leurs zones 
d’intérêt entre parties orientale et occidentale des Balkans avec, 
dans un premier temps, une ligne de démarcation théorique qui 
allait de Belgrade à Thessalonique. La principauté, puis le royau-
me de Serbie, ayant été largement dominé jusqu’en 1903 par une 
sorte de tutelle autrichienne, cette ligne de partage en puissance 
entre les deux empires s’établissait en pratique le long de la fron-
tière orientale de la Serbie.

À ce rapport de forces se superposait depuis le milieu du XIXe 
siècle le jeu d’influences des puissances libérales et modernisantes, 
l’Angleterre et la France, qui par leurs agents comme le prince 
Czartorisky, favorisaient la création des jeunes états nationaux 
dans le but de supplanter les anachronismes des voisinages septen-
trionaux et orientaux du Sud-Est européen. Il est révélateur à cet 
effet que les programmes nationaux des pays balkaniques furent 
formulés de manière quasiment synchronisée à cette époque2. 
Aussi lointaine que légitime héritière de la première civilisation 
maritime de l’histoire de l’Humanité, la Grèce était tout naturelle-
ment dévolue à la protection de la plus grande puissance maritime 
de ce XIXe siècle – l’Angleterre. Enrayer un effondrement subit ou 
trop rapide de l’Empire ottoman était le souci majeur de l’Empire 
britannique – de peur qu’un tel dénouement puisse ouvrir la voie 
des mères chaudes par les détroits qui rallient la Méré Noire à la 
Méditerranée au redoutable Empire de Russie dont les potentiali-
tés et autres ressources naturelles et humaines étaient un sujet de 
préoccupation majeure pour l’hégémonie britannique.

Encore plus redoutable était la puissance montante de l’Empire 
allemand dont l’Autriche-Hongrie devait devenir l’instrument de 
sa politique d’expansion depuis la partie centrale du Continent eu-
ropéen en direction de sa partie sud-est. C’est au Congrès de Berlin 
que le chancelier Bismarck put faire sa démonstration d’arbitrage 
et de coordination entre les intérêts entrecroisés des puissances 
rivales. Ce fut en fonction des intérêts germaniques que Bismarck 
procéda à un réajustement des rapports de forces sur le Continent, 
2 D. Mackenzie, Balkan Bismarck (East European Monographs, No. 181). 467pp, 

Boulder, Col. 1985; Id., Ilija Garašanin — državnik i diplomata, Beograd, 1987, p. 
65; B. Bojović, « Entre convergences et disparités. Les Balkans entre ingérences et 
responsabilisation (XIXe-XXe s.) », Историјски записи, LXXXIII/1 (2010), p. 55-
72; Id., Византија-Балкан-Европа (Byzance-Balkans-Europe), Belgrade 2014, p. 
275-277 (sous presse).
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alors que la Conférence de Berlin en 1884 impose un partage de 
l’Afrique et de l’Asie entre les empires coloniaux d’une quinzaine 
des pays euroaméricains, dont la Russie, la Turquie et les États-
Unis. Après le consensus de la Sainte Alliance au début du siècle, 
une sorte de G5, élargi à un G-15 avant-coureur, devait régir le 
sort de l’Europe et du reste du Monde à l’aune d’un nouveau siècle, 
avec des événements autrement plus tragiques.

Quelle pouvait être la marge de manœuvre des petits pays et de 
jeunes nations balkaniques face aux enjeux autrement plus déter-
minants que leurs ambitions aussi improbables qu’unilatéralement 
légitimes. Ce fut néanmoins le surcroît des rivalités des grands 
qui ménageait une sorte d’hiatus qui rendit possible la création de 
l’Alliance balkanique qui devait sonner le glas de la Turquie euro-
péenne, tout en servant de prélude à la Première guerre mondiale. 
Démonstration, s’il en est, du côté précurseur et révélateur des 
Balkans pour l’histoire des recompositions des rapports de forces 
et des plus grandes guerres européennes3.

Rapports de la diplomatie ottomane  
(une hypocrisie consensuelle à l’échelle européenne)

Au début du XIXe siècle, la rivalité entre Bulgarie et Grèce fait 
de la Macédoine l’enjeu majeur pour la mainmise sur l’héritage ot-
toman4. Les relations de la diplomatie ottomane font état de cette 
rivalité qui se déroule sur la toile de fond d’ingérence des puis-
sances européennes. 

3 B. Bojović, ”Балканы между евроатлантическими интеграциями, их 
препятствиями и задержками - Восточный вопрос – от развязки до новых 
путаниц (1878-2011)”, Зборник радова Међународног научног скупа : Россия и 
Балканы в течение последних 300 лет – Русија и Балкан током последња три 
стољећа, Москва-Подгорица 2012, p. 127-142; Id., ”The Balkans – an indica-
tor and anticipation of euro-atlantic contradictions”, National Reconciliation, 
ethnic and Religious Tolerence in the Balkans. Reconciliation and Human Security, 
Center for Peace and Developement of the University for Peace estab-
lished by the United Nations, Belgrade 2013, p. 31-49.

4 Cette region centrale des Balkans baignait « dans une étrange ambiance révolu-
tionnaire » (…) « localisée en Macédoine », au sein même des populations musul-
manes, des Jeunes Turcs et de l’armée ottomane, du comité Union et Progrès, etc., 
cf. H. Bozarslan, Histoire de la Turquie. De l’Empire à nos jours, Tallandier, Paris 
2013, p. 226-227.
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Daté du 2 mars 1905 à Athènes, la dépêche confidentielle n° 
7703/51, adressé par Rifaat Bey à Tevfik Pacha, signale à propos 
de l’enquête de ce premier à Athènes: 

« J’ai tenu à me documenter sur l’état général de l’opinion pub-
lique et, principalement, sur les idées des hommes politiques en 
vue, au sujet : 1° de l’action, de l’opportunité et de l’augmentation 
possible des bandes grecques en Macédoine ; 2° sur ce que pour-
rait devenir l’attitude de la Grèce en cas de conflit armé entre la 
Turquie et la Bulgarie ».

Une attitude perçue en fonction du bras de fer engagé en Ma-
cédoine :

«  Effrayés des crimes des Comitadjis bulgares dirigés contre 
l’élément grec dans nos provinces européennes, les Hellènes ont 
cru devoir organiser un système de défense qui consiste à envoyer 
dans ces provinces un noyau de gens, avec armes et argent, aux-
quels viennent s’ajouter des Grecs de chez nous, afin de venger 
leurs coreligionnaires. Ils avaient aussi un autre but à atteindre, 
celui-là plus important à leur point de vue. Ils croyaient avoir 
constaté que les Bulgares, à force de faire parler d’eux, finissaient 
par faire croire à l’Europe que nos trois provinces étaient habitées 
seulement par les Bulgares et que les Grecs, dont on n’entendait 
souffler mot, étaient une quantité négligeable. Cette conviction a 
mis au comble l’inquiétude du Gouvernement et du peuple hellé-
nique. Ils voulaient avoir leurs bandes, ils voulaient que la presse 
européenne en parlât, et ils les ont eues ».

« La haine dont les Grecs sont pénétrés contre les Bulgares leur 
fait désirer ardemment le maintien du statut quo dans les Balkans 
et on peut être assuré qu’une diminution du mouvement révolu-
tionnaire bulgare ferait rentrer la Grèce dans le respect de l’ordre ».

Ainsi, selon l’opinion attribuée par Rifaat Bey au Premier min-
istre grec Théotokis :

«  Monsieur Théotokis préconise naturellement l’action des 
bandes qui sont nées et se sont développées sous son ministère. 
Il estime qu’elles doivent continuer et même augmenter tant que 
le gouvernement turc ne sera pas parvenu à protéger efficacement 
les Grecs contre les Bulgares. Il ajoute qu’il est persuadé que l’on 
conserve suffisamment d’action sur les bandes pour les faire cesser 
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lorsqu’on le jugera bon et, en particulier, dans le cas où la Turquie 
se trouverait amenée à une guerre avec la Bulgarie »5. 

Pressé mollement par les puissances européennes afin de 
remplir les obligations stipulées par le paragraphe 23 du Traité 
du Congrès de Berlin, la Turquie ne s’empressait pas d’honorer 
ses obligations imposées par ses protecteurs européens. La Porte 
misait sur la rivalité entre les « petits pays balkaniques »6 et sur-
tout sur les rivalités entre puissances européennes. Une politique 
qui allait trouver ses limites à l’issue d’un enlisement qui ne pou-
vait rester sans dénouement dramatique. Plus de trente années 
s’étaient écoulées depuis que la Porte ottomane avait mis sur pied 
un projet de loi en 1880 qui devait permettre la mise en œuvre des 
réformes exigées depuis le Congrès de Berlin et qui était la condi-
tion première du soutien des Européens à l’intégrité territoriale 
et à la souveraineté de la Turquie dans les Balkans. Des réformes 
qui devaient notamment alléger les conditions déplorables des 
populations chrétiennes dans la Turquie européenne7. Alors que 
la remarquable diplomatie ottomane s’employait face aux puis-
sances européennes à remettre toujours à plus tard les réformes 
que la Porte s’était engagée à réaliser, les opinions publiques dans 
les Balkans, les tensions sur le terrain des opérations des factions 
rivales en Macédoine et ailleurs, l’anarchie et l’insécurité, ainsi que 
les exactions des musulmans albanais contre les populations chré-
tiennes en ce que l’on appelait alors la Vieille Serbie, favorisaient 
des regains de tensions. L’incapacité du concert des cinq grandes 
puissances à pousser la Sublime Porte à engager des réformes 

5 Ainsi, le 10 octobre, Tvfik Pacha rapporte depuis Londres (n° 1155), qu’une dési-
gnation de caïmakans bulgares ou grecs dans différentes cazas selon la proportion 
de nationalité d la population «  comme le l’avais fait remarquer alors au Baron 
de Calice, n’aurait fait qu’exciter davantage les rivalités et l’antagonisme des deux 
éléments hostiles bulgare et grec », Ottoman diplomatic documents on the Origins 
of World War One. The Balkans Wars 1912-1013 (First part), ed. S. Kunarlap, G. 
Tokay, The Isis press, Istanbul 2012, p. 147.

6 Au milieu du XIXe siècle les populations chrétiennes sont plus que deux fois plus 
nombreuses que les musulmans dans les Balkans (env. 10 millions d’orthodoxes 
et arméniens, ainsi que 640.000 catholiques, contre 4.550,000 musulmans), cf. 
H. Bozarslan, Histoire de la Turquie. De l’Empire à nos jours, Paris 2013, p. 160.

7 R. Raspopović, ”Velike sile i stvaranje saveza balkanskih država 1912” (Les 
grandes puissances et la création de l’Alliance balkanique 1912), Istorijski zapisi 
LXXXV 3/4 (2012), p. 7-28.
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substantielles dans ses trois provinces balkaniques ne pouvait 
qu’inciter les pays balkaniques à imposer une solution concertée 
par voie militaire.

Après avoir conclu un système d’alliances secrètes et autres ac-
cords militaires8, la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et le Monténé-
gro accomplissaient en bonne et due forme leurs mobilisations au 
début de l’automne 1912. Tant et si bien que les alliés ont réussi 
à mettre sur pied près d’un million d’hommes appelés sous les 
drapeaux. La Bulgarie avec 296.000 hommes et la Serbie plus 
de 284.000 (en plus de 56.000 hommes des troupe auxiliaires et 
1.500 comitadjis), avec les 45.000 militaires de réserve canton-
nées en Serbie, le total représentait plus de 402.000 mobilisés, la 
Grèce mobilise plus de 108.000 appelés, sans compter ceux de 
sa marine qui était de force égale, sinon supérieure à celle de la 
Turquie et qui devait remplir une tâche essentielle – empêcher 
l’acheminement des renforts ottomans depuis l’Asie Mineure. Le 
plus petit des alliés, le Monténégro, aligna plus de 35.000 hom-
mes, ce qui représentait le taux impressionnant de plus de 16% 
de sa population. La Serbie et la Bulgarie atteignent aussi des taux 
de mobilisation impressionnants, respectivement 14% et 12% de 
leurs populations. Les taux de mobilisation côté ottoman furent 
en revanche particulièrement faibles, au point que les unités de ses 
armées n’étaient pourvues qu’a 50% environ des effectifs prévus 
selon leurs formations. Avec quelque 300.000 soldats mobilisés, 
l’infériorité numérique qui s’ensuivit, ainsi que, et vraisemblable-
ment surtout, le moral des troupes des pays balkaniques, pèseront 
lourd quant à l’issue des opérations de guerre. À ce chiffre il faud-
rait adjoindre un nombre indéterminé d’ irréguliers albanais, plus 
apte au pillage qu’aux opérations de guerre et qui joueront un rôle 
mineur lors des opérations militaires9. 

8 M. J. Milićević, Balkanski ratovi (1912-1913) (Les guerres balkaniques: 1912-
1913), Beograd 2013 (sous presse). Alors que les Albanais musulmans 
étaient l’instrument principal de la domination ottomane dans les Balkans et 
en Europe, cf. H. Bozarslan, Histoire de la Turquie. De l’Empire à nos jours, Paris 
2013, p. 189.

9 Ottoman diplomatic documents on the Origins of World War One. The Balkans 
Wars 1912-1013 (First part), ed. S. Kunarlap, G. Tokay, The Isis press, Istanbul 
2012, p. 106.



Boško I. Bojović

201

GUERRES BALKANIQUES ...

À l’approche et lors du déclenchement des hostilités, la cor-
respondance diplomatique entre les représentants de l’Empire 
ottoman dans les capitales européennes est particulièrement 
révélatrice quant à l’état des esprits en Turquie à la veille des bou-
leversements majeurs du début du XXe siècle. La diplomatie otto-
mane déploie ainsi de considérables efforts afin de susciter une ac-
tion énergique des Européens contre les agissements des « petits 
pays balkaniques » dont la Bulgarie est perçue comme chef de fille 
incontestable. Face à une attitude bien plus réservée de l’Angleterre 
par rapport à ce qu’elle fut lors de la guerre italo-turque (1911), 
elle évoque même la solidarité des populations musulmanes dans 
l’Empire britannique avec celles de la Turquie10.

De même que la dépêche chiffrée n° 661, en date du 2 octobre, 
dans laquelle Rifaat Pacha rapporte depuis Paris :

« Le ministre de Bulgarie a fait à M. Poincaré une communica-
tion de la part de son Gouvernement demandant des réformes en 
Macédoine11. Le président lui a répondu que ce n’est pas au mo-
ment où la Sublime Porte avait décrété des réformes qu’il con-
venait de les lui imposer. À cela le Bulgare dit que le gouverne-
ment impérial avait fait plus d’une fois pareille promesse sans les 
tenir. J’ai dit au Président que nous ne consentirons pas à une telle 
ingérence dans nos affaires intérieures et que nous ferons nous-
mêmes les réformes.

De tout ce que j’entends, j’ai l’impression que la guerre me paraît 
de plus en plus inévitable ; les représentations des Puissances ne 
produisent pas un effet voulu. Une seule intervention aurait pu 
empêcher les États balkaniques de se lancer dans l’aventure, c’est 
celle de l’Autriche avec la Russie réunies sans arrière-pensée. Mal-

10 Au début du XX e siècle la Turquie compte 3.217 écoles, dont 363 appartenaient 
aux communautés non musulmanes, alors que les populations non musulmanes 
constituent environ 40% de la population de l’Empire (H. Bozarslan, Histoire 
de la Turquie. De l’Empire à nos jours, Paris 2013, p. 178). Cette disproportion de 
scolarisation aux dépens des non musulmans et encore plus importante dans les 
Balkans et notamment en Macédoine.

11 Ottoman diplomatic documents on the Origins of World War One. The Balkans 
Wars 1912-1013 (First part), ed. S. Kunarlap, G. Tokay, The Isis press, Istanbul 
2012, p. 165.
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heureusement, rien ne fait prévoir cela. Dans ce cas, comptons sur 
nous et préparons-nous en conséquence »12.

Le 3 octobre, depuis Berlin, n° 564, Osman Nizami rapporte 
que son interlocuteur allemand : 

« …croit que la Russie ne voudra pas aller jusqu’à une pression 
matérielle sur la Bulgarie. La Russie, dit-il, tout en voulant éviter 
absolument la guerre, ne voudra pas abandonner les Bulgares et 
Serbes au sort qui les attend s’ils démobilisent sans avoir rien ob-
tenu ou sans se battre » (Ottoman diplomatic documents..., cit. p. 113).

Le 4 octobre, depuis Londres, Tevfik Pacha, rapporte (doc. n° 
1114), les termes de la note soumise par les pays balkaniques aux 
Puissances et dans laquelle elles exigent :

 « au moins une autonomie pour la Macédoine, la Vieille Serbie 
et l’Albanie, égale à celle de la Crète et du Liban, sous la protection 
des Puissances » (ODD..., p. 121).

Le 5 octobre, Tevfik Pacha relate néanmoins que : 
« Déjà peu avant la guerre turco-hellénique, quand une con-

férence des ambassadeurs était réunie à Constantinople pour ex-
aminer et étudier l’application des réformes en Macédoine malgré 
l’unanimité des autres Puissances, l’ambassadeur d’Autriche-Hon-
grie seul s’était opposé au projet de gouvernement autonome pour 
les provinces de Roumélie. C’était d’ailleurs là une conséquence 
des ambitions politiques de l’Autriche-Hongrie » (ODD, p. 127).

Un exemple des divergences au sein du concert des puissances, 
signe avant-coureur, s’il en est, des difficultés qui seront à l’origine 
de la Première guerre mondiale.

D’autant que, le 6 octobre, Mavroyéni Bey signale depuis Vi-
enne une divergence similaire entre Allemagne et Angleterre 
(ODD, p. 133). 

Le 9 octobre, Fuad Hikmet Bey signale depuis Belgrade (doc. 
n° 399), que : 

« M. Daneff aurait déclaré que la guerre était inévitable si la 
Turquie n’exécutait pas un moment plutôt les prescriptions de 
l’article 23 du traité de Berlin » (ODD, p. 140). 

12 S. Matković, ”Hrvatska percepcija balkanskih ratova” (La perception croate des 
Guerres balkaniques), Istorijski zapisi LXXXVI 3/4 (2013), p. 69-83.
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Dans le n° 406, il indique que le :
 « Monténégro aurait déclaré la guerre (à la Turquie) sans con-

sentement préalable de la Serbie, mais sur l’incitation de la Bulga-
rie » (ODD, p. 141).

Le 10 octobre, Moukhtar Bey rapporte depuis Athènes les pro-
pos bien pesés de Venizélos : 

« si nous sommes déçus dans nos espoirs, le peuple hellénique 
sait qu’il peut avoir confiance en son armée et en sa flotte ». Pa-
roles jugées beaucoup trop modérées par la population d’Athènes 
qui allait manifester son soutien devant les ambassades de Serbie 
et de Bulgarie, alors que : « les journaux de l’opposition commen-
taient défavorablement le discours du Roi qu’ils trouvaient trop 
pacifique en comparaison de ceux tenus par les chefs d’État des 
autres pays balkaniques » (ODD, p. 146).

Le même jour, depuis Pétersbourg (doc. n° 732), Turkhan Pa-
cha, reprend les mots de M. Neratow, disant que : 

«  les Puissances étant tombés d’accord sur la formule de ré-
formes à introduire dans les provinces de Roumélie sur la base de 
l’article 23 du Traité de Berlin, ont chargé leurs ambassadeurs à 
Constantinople pour arrêter d’un commun accord l’ensemble de 
ces réformes et la manière de les notifier collectivement au gou-
vernement impérial » (ODD, p. 147).

Ces démarches ultimes avaient pour effet d’afficher un con-
sensus de façade alors que les rivalités entre les puissances euro-
péennes auguraient des implications autrement plus graves. Ainsi 
dans la dépêche émise le 13 octobre depuis Vienne, par Mavroyéni 
Bey (doc. n° 37 428/1192), ce dernier signale : 

« ce qui est certain, c’est que l’Autriche-Hongrie tâchera de délo-
ger, même par les armes, toute puissance qui réussira à s’accaparer 
du sandjak de Novi Pazar. Le danger donc d’une guerre non seule-
ment balkanique, mais encore européenne, réside là, car la Russie 
ne manquera pas – dans le cas de la réalisation de ladite éventu-
alité – d’entrer elle aussi dans la mêlée » (ODD, p. 155). 

Des divergences entre les Puissances que Mavroyéni Bey sig-
nale encore plus explicitement le 17 octobre (doc. n° 1231) depuis 
son observatoire de Vienne : 
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« La grande difficulté d’un accord entre les Grandes Puissances 
réside principalement dans l’opposition des intérêts austro-ger-
maniques et slaves »13.

Ce qu’il faut situer aussi dans leur contexte des tensions intéri-
eures de plus en plus vives en Autriche-Hongrie peuplé en grande 
partie de nationalités slaves (46% contre 44% d’Autrichiens et 
Hongrois). Ainsi, en Dalmatie, en Croatie et en Slavonie l’opinion 
publique croate suivait avec le plus grand intérêt les opérations de 
guerre dans les Balkans, tout en manifestant un soutien ascendant 
à la Serbie.14

La duplicité des dirigeants des puissances européennes à l’égard 
de la Turquie qui se dégage des rapports de la diplomatie otto-
mane, reflète une sorte de consensus tacite quant à l’abandon de 
l’Empire irréformable à son sort jugé irrémédiable. Alors que 
le démantèlement de la Turquie européenne s’avère imparable, 
l’issue de la deuxième guerre balkanique ne pouvait qu’attiser en-
core plus les rivalités et les tensions entre les grandes puissances 
européennes.

Juin 1913 – Deuxième guerre balkanique
Après la fin précipitée de la Turquie européenne avec la défaite 

de l’armée turque et le triomphe des « petits pays balkaniques », 
(ainsi désignés dans la correspondance de la diplomatie otto-
mane), une ligne de front s’était établie entre l’armée bulgare et les 
armées serbe et grecque. Cette ligne suivait le partage des opéra-
tions entre les alliés en Macédoine orientale durant la guerre con-
tre la Turquie en 1912. Le gros des forces bulgares ayant été engagé 
du côté de leur front oriental, la Deuxième armée serbe dut leur 
venir à la rescousse pour la prise d’Andrinople, toute la Macédoine 
septentrionale fut libérée par les armées serbes, avec le concours 
quasiment symbolique d’une division bulgare.

13 Ottoman diplomatic documents on the Origins of World War One. The Balkans 
Wars 1912-1013 (Second part), ed. S. Kunarlap, G. Tokay, The Isis press, Istanbul 
2012, p. 198.

14 S. MATKOVIĆ, ”Hrvatska percepcija balkanskih ratova” (La perception croate des 
Guerres balkaniques), Istorijski zapisi LXXXVI 3/4 (2013), p. 69-83.
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Les hostilités entre Bulgares, d’un côté et les alliés serbes et 
grecs furent déclenches les 15 et 16 juin 1913 le long de cette ligne 
de partage devenant une ligne de front. Suite à la victoire de l’armé 
serbe lors de la bataille de Bregalnica et après que la Roumanie 
s’engageât contre la Bulgarie, la Grèce faisant barrage à toute 
ouverture bulgare sur la mer Egée, la défaite de cette dernière dans 
la Deuxième guerre balkanique était consommée.

Alors que la Turquie ne pouvait qu’observer de loin cette nou-
velle guerre, les relations étoffées et pertinentes de sa diplomatie 
sont particulièrement révélatrices des jeux de rivalité entre an-
ciens alliés balkaniques, ainsi que et surtout de l’évolution du po-
sitionnement des « Grandes Puissances » européennes.

Ainsi, Séfa Bey relate au 9 juillet depuis Bucarest, que le Gou-
vernement de Russie ne consentirait à intervenir en faveur de la 
Bulgarie qu’à condition et tant :

 « que la Bulgarie n’aurait pas mis bas les armes, elle ne devait 
attendre aucun appui de la Russie » (ODD, II, p. 198).15

Comprenant un système d’alliance et en fonction des implica-
tions des grandes puissances, avec des mobilisations efficientes et 
des mouvements de troupes coordonnées et rapides, les guerres 
Balkaniques ont été les premières guerres modernes à l’échelle ré-
gionale et européenne. Elles ont été le prélude à la Première guerre 
mondiale à bien des égards, ainsi que de la modernité du XXe 
siècle, y compris l’implication des considérations humanitaires. 

Arbitrages, interprétations et ingérences à l’échelle d’un siècle 

Les deux guerres balkaniques ont suscité une vive attention 
dans les pays occidentaux, si bien que la Fondation Carnegie 
(fondé en 1910), constitua une commission chargée de faire une 
enquête approfondie sur ses débordements touchant aux val-
eurs humanitaires16 : « Attribuées au roi de Grèce, les accusations 

15 Ottoman diplomatic documents on the Origins of World War One. The Balkans 
Wars 1912-1013 (Second part), ed. S. Kunarlap, G. Tokay, The Isis press, Istanbul 
2012, p. 198.

16 P.  Simiić, ”Izveštaji Karnegijeve zadužbine za međunarodni mir o balkanskim 
ratovima iz 1914. i 1996. godine” (Les rapports de la Fondation Carnegie sur les 
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ahurissantes des atrocités bulgares nous offrent une grande oc-
currence pour une action concrète  » (Eliot Rothe, président de 
la fondation)17. Formé avec 8 membres issus d’Allemagne, Angle-
terre, Autriche-Hongrie, France, Russie, USA, sous la présidence 
du sénateur français d’Estournelles de Constant, la commission 
d’enquête rendit publique ses travaux en 1914. On peut y trouver 
des assertions relatives aux conceptions du concert des grandes 
puissances d’avant l’Europe de Versailles et qui laissent à com-
prendre le consensus tacite qui avait laissé libre cours à l’Alliance 
balkanique contre la Turquie. 

« …alors qu’elle avait été jugée impossible, cette victoire collec-
tive des alliés contre la Turquie, que nous continuons à considérer 
comme magnifique, devait libérer l’Europe du cauchemar de la 
Question d’Orient, tout en lui offrant un modèle d’union et de co-
ordination qui lui faisait défaut (…) ; nous savons que cette guerre 
(balkanique) était le prélude d’une seconde guerre fratricide entre 
les alliés et que cette deuxième guerre était beaucoup plus cruelle 
que la première »18.

Quant aux responsabilités :
« Les véritables responsables de cette longue liste d’exécutions 

sommaires, d’assassinats, d’incendies, de massacres et de cruautés 
dont fait état notre rapport d’enquête, ne sont pas, encore une fois, 
les peuples balkaniques (…) Ne condamnons pas les victimes19. 

guerres balkaniques de 1914 et 1996), Istorijski zapisi LXXXVI 1/2 (2013), p. 131-
150.

17 The Other Balkan Wars: A 1913. Carnegie Endowment Inquiry in Retrospect with 
a New Introduction and Reflections of the Present Conflict by George Kennan, M. 
Abramowitz, Preface, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 
D.C. 1993. p. 1.

18 The Other Balkan Wars: A 1913. Carnegie Endowment Inquiry in Retrospect with a 
New Introduction and Reflections of the Present Conflict by George Kennan, Carn-
egie Endowment for International Peace, Washington, D.C. 1993. p. 1.

19  Sur le thème sensible de la mémoire et de son instrumentalisation, il est dans les 
usages près d’un siècle plus tard de porter des jugements bien plus tranchants, 
moins nuancés et surtout dépourvus d’impartialité. Développant son argumen-
taire sur l’usage d’une « mémoire exemplaire potentiellement libératrice » et assi-
milée à la «  justice », (p. 31, 32), auquel doit obéir un travail d’historien fait de 
« sélection et de combinaison nécessairement orienté par la recherche, non de la 
vérité, mais du bien » (p. 50), ce qui ne peut manquer d’aboutir à un choix « entre 
deux buts différents ; non entre science et politique, mais entre une bonne et une 
mauvaise politique » (p. 50), cf. Tz. Todorof, Les abus de la mémoire, Arléa, Paris 
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Les véritables coupables en sont ceux qui du fait de leurs inté-
rêts et inclinaisons, faisant valoir que la guerre était inévitable, ont 
agi en conséquence, arguent qu’ils étaient dans l’impossibilité de 
l’empêcher »20.

La conclusion de ce Rapport de 1914 est on ne peut plus édi-
fiante :

« Qu’est-ce qui est le devoir des pays du monde civilisé dans les 
Balkans ? Il est clair qu’ils doivent en premier lieu cesser d’exploiter 
ces peuples pour leurs intérêts particuliers. Ils doivent les encour-
ager à conclure des accords d’arbitrage en insistant là-dessus ». 

Le sous-entendu des Balkans à l’antipode du «monde civilisé» 
s’impose ici en témoignage d’arrogance et d’aveuglement à la veille 
du déclenchement d’une barbarie dévastatrice sans précédent 
dans l’histoire du monde et de l’Europe.

Ce qui laisse entendre aussi que la prétention aux meilleures 
intentions peut anticiper les pires conséquences. 

Après un siècle de guerres européennes et mondiales, de 
guerres civiles et de guerres balkaniques qui inaugurent cette im-
pressionnante suite de tragédies dévastatrices, force est de con-
stater que leur interprétation témoigne de l’évolution d’un monde 
en pleine mutation. La remarquable discrétion dans la commé-
moration des guerres balkaniques pourrait et devrait sans doute 
susciter des études comparées et multidisciplinaires, elle est un 
signe des temps dont nous avons peine à mesurer encore la por-
tée. Il suffirait de comparer substantiellement les deux rapports de 
la Fondation Carnegie21, pour en avoir une première idée. Alors 

2004; en s’impliquant dans ce « nouveau culte de la mémoire », cet auteur semble 
avoir fait ses choix de prédilection en revenant notamment presque plus souvent 
sur les crimes attribués à un seul parti en Bosnie (p. 48, 26, 52, 55), qu’à ceux des 
nazis  durant la Deuxième guerre mondiale (p. 10-12, 14, 16, 28, 34, 38-40, 43).

20 The Other Balkan Wars, op. cit., p. 18.

21 Dotation Carnegie pour la Paix Internationale. Enquête dans les Balkans, Rapport, 
présenté aux Directeurs de la Dotation par les Membres de la Commission d’enquête, 
Centre Européen de la Dotation Carnegie, éditions Georges Crés et Cie, Paris 
1914; Report of the International Commision. To Inquire into the Causes and Con-
duits of the Balkan Wars, Carnegie Endorment for International Peace. Division 
of Intercourse and Education. Publication n° 4, Endorment, Washington 1914; M. 
Abramowitz, Preface, The Other Balkan Wars: A 1913. Carnegie Endowment In-
quiry in Retrospect with a New Introduction and Reflections of the Present Conflict 
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que le parallélisme de ces deux paradigmes de l’implication des 
grandes puissances et de perception extérieure qui en résultent ne 
peut qu’être l’objet d’études et de relectures ultérieures, force est de 
signaler qu’à moins d’un siècle d’écart, l’impartialité de ce regard 
extérieur est loin d’avoir évolué en faveur d’un bon sens le plus élé-
mentaire. Une instrumentalisation idéologique et politique avéré 
de l’arbitrage international, sans même parler de niveau intellec-
tuel et méthodologique, ne peut être un gage probant pour l’avenir 
de ce point si sensible dans la géopolitique de l’Europe, exposé aux 
influences et rivalités toujours plus contradictoires.

Déplorant les victimes civiles de toutes les parties, le Report de 
la Fondation Carnegie de 1914 apparaît comme sensiblement plus 
impartial et bienveillant. Il stigmatise ces crimes tout en signifiant 
qu’il refuse de juger les victimes (peuples et communautés) qui 
appartiennent à tous les pays des Balkans. Victimes d’une barbarie 
issue d’une cruauté anachronique à la manière turque et balka-
nique et qui avait de quoi heurter les sensibilités académiques des 
rapporteurs occidentaux. Anachronisme que la modernité allait 
supplanter et centupler par des atrocités à une échelle industrielle.

Force est de constater que de tels rapports sont particulière-
ment déficitaires à l’issue de la Grande guerre qui est pourtant à 
l’origine des exterminations d’une ampleur autrement plus grande 
touchant des populations civiles, mais aussi des militaires, par des 
gaz mortels et autres préfigurations des industries exterminatrices 
qui allaient singulariser les pages les plus tragiques du XXe siècle 
européen. 

by George Kennan, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 
D.C. 2nd edition, June 1, 1993, 418pp.; Nicholas Murray Butler (Carnegie Endow-
ment for International Peace), explains the need for the compilation of the report 
in the preface: “The conflicting reports as to what actually occurred before and 
during these wars, together with the persistent rumors often supported by specific 
and detailed statements as to violations of the laws of war by the several combat-
ants, made it important that an impartial and exhaustive examination should be 
made of this entire episode in contemporary historie” (http://archive.org/stream/
reportofinternat00inteuoft#page/n5/mode/2up), cf. Vivien Magyar, “The Two 
Carnegie Reports: From the Balkan Expedition of 1913 to the Albanian Trip of 
1921”, Délkelet Európa – South-East Europe International Relations Quarterly, Vol. 
3. No.1. (Spring 2012) 2 p.; Nadine Akhund , « The Two Carnegie Reports: From 
the Balkan Expedition of 1913 to the Albanian Trip of 1921 », Balkanologie, Vol. 
XIV, n° 1-2  | décembre 2012, [En ligne], mis en ligne le 06 février 2013. URL  : 
http://balkanologie.revues.org/2365. 
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Ainsi, les exécutions sommaires des milliers de civils, hommes, 
femmes, enfants, notamment serbes, en Hongrie méridionale 
(Srem, Bačka, Zemun) perpétrés dès les premiers jours des hos-
tilités déclenchés le 28 juillet 1919 par la gendarmerie, l’armée et 
la police austro-hongroise; les exécutions par milliers des popula-
tions notamment rurales en Serbie de Nord-Ouest (Mačva22, Po-
drinje) en 1914 et en 1915 par les Austro-Hongrois, encore des 
milliers des populations civiles en Serbie méridionale (Toplica, 
Prokuplje) en 1917 par les armées d’occupation austro-hongroise 
et bulgare23; des exécutions sommaires des milliers de civils au 
Monténégro (1916-1918) et en Bosnie-Herzégovine24, encore par 
l’armée et la gendarmerie de l’occupant austro-hongrois25, ainsi 
que bien d’autres qui n’ont point trouvé d’écho dans les rapports 
d’enquête et autres instances de publication occidentales26. Alors 
que ces crimes d’ampleur sans précédent ont été relatés dans les 

22 Plus de 3.000 civils, hommes, femes, enfants et vieillards furent somaire-
ment executés en 12 jours seulement rien que dans le district frontalier de la 
Mačva, dès août 1914. Sens tenir compte des conventions de La Hay, l’armée 
austrohongroise avait des consignes ecrites pour appliquer en territoire ser-
be la plus grande rigueur et séverité envers les populations civiles, Слађана 
Бојковић, М. Пршић, Страдање српског народа у Србији 1914-1918 (Le cal-
vaire du peuple serbe en Serbie 1914-1918), Историјски музеј Србије / Стручна 
књига, Belgrade 2000, p. 10-11

23 Le chiffre de 8.767 victimes civiles des représailles comises par l’armée austro-
hongroise et bulgare dument recensés s’élève jusqu’à une estimation qui porte le 
chiffre à 20.000 victimes dans les districts de Toplica, Vranje et Kopaonik, Слађана 
Бојковић, М. Пршић, op.cit. p. 17.

24 V. Ćorović, Црна књига. Патње народа Босне и Херцеговине за време светског 
рата 1914-1918 (Le livre noir. Les souffrances du peuple de Bosnie-Herzégovine 
lors de la Guerre mondiale 1914-1918), Belgrade 1989.

25 Parmi les prisoniers de guerre internés dans les camps de concentration on 
estime à 2/3 de ceux aui sont morts en Autriche-Hongrie et environ ½ en 
Bulgarie. La délégation serbe à la Conférence de Versailles avait soumis une 
liste de 1.247,435 victimes de la guerre en tout, ce qui représente près de 
1/3 de sa population et fait de la Serbie le pays avec le plus grand nombre 
de victimes par rapport au nombre sa population, В. Стојанчевић, Србија и 
српски народ за време рата и окупације 1914-1918 (La Serbie et la peuple serbe 
du temps de la guerre et de l’occupation 1914-1918), Leskovac 1988.

26 H.  Sundhaussen, Geschichte Serbiens 19.-21. Jahrhundert, Wien-Koln-Weimar 
2007; Х. Зундхаусен, Историја Србије од 19 до 21 века, Belgrade 2008, p. 237-
241.
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médias27 et dûment documentés28, y compris par les experts oc-
cidentaux les plus compétents29. Une discrimination des victimes 
corollaire à l’impunité des exécutants et autres coupables qui de-
meure occultée, alors qu’elle ne peut être étrangère à l’ampleur des 
atrocités envers les populations civiles, des peuples et des popula-
tions entières, qui sévissaient dans l’Europe asservie aux nazis lors 
de la Deuxième guerre mondiale.

En fonction des enjeux politiques et des rivalités d’influence, 
comme si aucun enseignement ne pouvait être tiré des expéri-
27 Henri Barby, le correspondant du Journal de Paris, Crawford Price, celui du Times, 

ainsi que le photographe russe Tchernov, ont été parmi les plus connus de ces 
reporteurs de guerre, (cf. Le Miroir, n° 50, 8 nov. 1914; n° 52, 22 nov. 1914 ; The 
Times History of the War, vol. II, Printed and Published by « The Times », London 
1915, p. 394-400), sans que ces reportages, ainsi que des rapports de la commision 
composé des universitaires serbes en février 1915 soient sérieusement prises en 
compte et relayés dans la autres médias occidentaux.

28 Т.  Искруљев, Распеће српског народа у Срему 1914 и Маџари. Са маџарске 
границе, Бајски трокут, Сент Андрија (La crucifixion du peuple serbe dans 
le Srem 1914 et les Hongrois. Depuis la frontière hongroise, le Triangle de Baïa, 
Saint André), Novi Sad 1936, 640 p. + 61 ph.; В. Ћоровић, Црна књига – патње 
Срба Босне и Херцеговине за време светског рата 1914–1918 (Le livre noir de 
la persécution des Serbes de Bosnie et Herzégovine au cours de la Première guerre 
mondiale 1914-1918), Belgrade 1989 ; Ј. R. Lampe, Yugoslavia as History: Twice 
there was a Country, Cambridge University Press, First published 1996, Second 
edition 2000 ; Слађана Бојковић, М. Пршић, Страдање српског народа у Ср-
бији 1914-1918 (Le calvaire du peuple serbe en Serbie 1914-1918), Историјски 
музеј Србије / Стручна књига, Belgrade 2000, 629 pp.; M. Portmann, Aspekte 
des nationalen Konflikts in Bosnien-Herzegowina von 1878 bis 1945, Grin Verlag 
2001 ; Ђ. Стоичић, Јиндриховице – маузолеј српских заробљеника и интерни-
раца из Првог светског рата (Jidrihovice - mausolée des prisonniers et internés 
serbes de la Première guerre mondiale), Belgrade 2006.

29 Un premier rapport du criminologue et professeur à l’Université de Lausanne 
Archibald Reiss, bien que incomplet et fait en septembre-novembre 1914, alors 
qu’une partie de la Serbie était déjà sous l’occupation, fait état de plus de 2.300 vic-
times dans la Mačva, dont 1750 hommes, 570 femmes et 87 enfants de moins de 10 
ans, alors que 489 hommes et 73 femmes étaient portés disparus. Les 1.500 dépor-
tés de la ville de Sabac ne sont pas inclus dans de décompte. Les atrocités commises 
lors de ces exécutions sommaires et autres barbaries de l’armée austro-hongroise 
sont dument décrites et scientifiquement classé par le criminologue suisse, avant 
d’être rendues publiques dans une partie de la presse à Lausanne, Paris et Amster-
dam, sans pour autant connaître une plus vaste diffusion, émois ou indignation 
dans les médias des pays alliées.  Report upon the atrocities committed by the Aus-
tro-Hungarian army during the first invasion of Serbia Rodolphe Archibald Reiss - 
Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co., Ltd., London en 1916 ; R.-A. Reiss, Les 
infractions aux règles et lois de la guerre, Ed. Payot 1918; Z. Levental, Rodolphe 
Archibald Reiss, criminaliste et moraliste de la Grande guerre, Lausanne 1992.
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ences tragiques du XX siècle, l’arbitrage de la «communauté in-
ternationale» lors du démantèlement sanglant de la fédération 
yougoslave et sa part de responsabilité quant à ses conséquences 
est très loin d’avoir été perçue d’une manière désintéressée et im-
partiale. Situant les conflits sanglants des années quatre-vingt-dix 
dans un contexte de barbarie entaché de stéréotypie balkanisa-
trice, le deuxième rapport de la Fondation Carnegie est un modèle 
d’instrumentalisation politique d’un arbitrage ultra-sélectif sous 
couvert des considérations humanitaires. Sous forme d’un con-
sensus civilisateur au sein du concert des grandes puissances, ce-
lui de 1914 est empreint d’une certaine inconscience, autant que 
d’un sentiment de supériorité que la barbarie sans précédent de 
la modernité n’allait pas tarder à déchanter. Le Rapport de 1998 
marque le climax d’une domination occidentale, en même temps 
que l’amorce de son reflux irrémédiable, déclin et régression indis-
sociables de mystifications que seule la responsabilisation de ses 
acteurs de premier plan est susceptible d’enrayer et de dés-iration-
aliser.
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ПОЛОЖЕНИЕ НА БАЛКАНАХ ПОСЛЕ 
САРАЕВСКОГО УБИЙСТВА 

28 ИЮНЯ 1914 Г. В ОСВЕЩЕНИИ ПРАЖСКОЙ 
ГАЗЕТЫ «ЧАС»

Аннотация

Убийство в Сараево 28 июня 1914 г. и его последствия 
вызвали пристальное внимание чешской прессы, в 
частности, пражской газеты «Час», близкой к партии 
реалистов и будущему президенту Чехословакии 
Т.Г. Масарику. На своих страницах «Час» подробно 
информировал об обстоятельствах преступления, 
подчеркивая, что оно стало следствием балканской 
политики Вены. «Час» осуждал антисербские погромы, 
прокатившиеся по Боснии после покушения в Сараево 
и активно полемизировал с австро-венгерской 
прессой, защищая Сербию от голословных обвинений в 
организации покушения и подчеркивая необходимость 
объективного расследования. 
Ключевые слова: Австро-Венгрия, Сербия, пресса, 
международные отношения, война

Политика Австро-Венгрии на Балканах, прежде всего по-
ложение в Боснии и Герцеговине и особенно убийство на-
следника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца 
Фердинанда в Сараево привлекали колоссальное внимание 
чешской общественности и прессы. Интерес к данным сю-
жетам усиливался тем фактом, что чехи активно присутст-
вовали в Боснии и Герцеговине после ее оккупации Австро-
Венгрией в качестве австрийских чиновников, архитекторов, 
врачей, учителей и предпринимателей. Так, по переписи 1910 
г. в Боснии и Герцеговине проживало всего 7.095 чехов, из 
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них 1.702 в Сараево.1 Важным обстоятельством, стимулиро-
вавшим интерес чехов к Балканам, было и то, что убитый в 
Сараево наследник престола был женат на представитель-
нице чешского аристократического рода Хотек и постоянно 
проживал на территории Чехии в замке Конопиште к югу от 
Прагу.

До начала Первой мировой войны «все влиятельные по-
литические силы в Чехии рассматривали Австро-Венгрию 
как весьма удобное государственное образование для до-
стижения своих политических, социально-экономических и 
культурных целей… Как финансово-промышленные круги, 
так и социал-демократы… считали Австро-Венгрию эконо-
мически жизнеспособным и выгодным государственным 
образованием, в рамках которого было возможно достиже-
ние прогресса».2 По этой причине большинству чехов была 
чужда мысль о возможности краха Австро-Венгрии. Ради-
кализм чешских политиков отличался строго дозирован-
ной «умеренностью и аккуратностью», ограничиваясь лишь 
планами демократизации и федерализации дунайской мо-
нархии, что отразилось в чешской прессе накануне Первой 
мировой войны. 13 июля 1914 г. чешская пресса в качестве 
курьеза упомянула опубликованное одной сербской газетой 
предсказание о гибели австро-венгерской империи в 1917 г.3 
Между тем, показавшееся тогда чехам фантастическим про-
рочество ошиблось лишь на один год в предсказании судьбы 
империи Габсбургов, которая исчезла с политической карты 
Европы в 1918 году.

Одним из главных объектов критики чешской прессы 
была политика Австро-Венгрии на Балканах. Мрачные пред-
чувствия чешских публицистов, ожидавших «катастрофи-
ческих последствий» австрийской политики на Балканах, 
оправдались очень быстро. 29 июня 1914 г. чешские газеты 
поместили на первых страницах большое траурное объяв-
ление в черной рамке, извещавшее читателей об убийстве 
1 Ježek M., Trojan P. Tak nám zabili Ferdinanda. Praha: Radioservis, 2014. S. 112.
2 Sborník dokumentů k vnitřnímu vyvoji v českých zemích za 1. světové války 

1914-1918. Svazek I. V Praze, 1993. S. 3.
3 Čas. 13.7.1914. Číslo 191.
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28 июня 1914 г.  в Сараево наследника австро-венгерского 
престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги. Га-
зеты подробно информировали об обстоятельствах гибели 
эрцгерцога и его жены, которые, уцелев при взрыве бомбы, 
брошенной Неделько Чабриновичем, вопреки предосте-
режениям, продолжили поездку и вскоре стали жертвами 
пуль Гаврило Принципа. «Когда автомобиль поворачивал на 
проспект Франца Иосифа, раздались два выстрела. Первой 
жертвой стала пани эрцгерцогиня, опустившаяся на колени 
своему мужу… Пану эрцгерцогу пуля прострелила шейную 
артерию. Смерть наступила почти мгновенно. Все произош-
ло молниеносно, - сообщал 29 июня 1914 г. близкая к партии 
реалистов и будущему президенту ЧСР Масарику пражская 
газета «Час». - Поскольку в месте нападения улица очень 
узкая, нападавший мог стрелять с очень близкого расстоя-
ния. Несколько дам обратили внимание на подозрительную 
внешность Принципа, стоявшего на углу улицы, засунув 
руку в карман».4

        Причины трагедии в Сараево с самого начала при-
влекали особое внимание чешской прессы. Анализируя пре-
дысторию убийства эрцгерцога, чехи подчеркивали, что на-
следник престола был заранее предупрежден об опасности 
поездки в Боснию сербским посланником в Австрии Йова-
новичем, который, «прибыв на прошлой неделе из Белгра-
да, посетил министерство иностранных дел, сообщил, что 
у сербского правительства имеются сведения об интригах 
в Сараево. По этой причине сербское правительство ре-
комендует воздержаться от поездки наследника в Боснию. 
Эрцгерцогу была сообщена эта информация, но он настоял 
на поездке».5 Вину за гибель наследника престола чешские 
публицисты в значительной степени возлагали на балкан-
скую политику Вены. «Смерть наследника относится к бал-
канскому вопросу. Наших собственных политиков… нельзя 
освободить от вины за происшедшее… - утверждал «Час». – 
Мы не можем не остановиться в этой связи на положении в 
югославянских землях… Иностранцы, писавшие об австро-

4 Čas. Zvláštní vydání. 29.6.1914. Číslo 177.
5 Ibidem.
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венгерских условиях, ужасались абсолютистскому слепому 
произволу, в условиях которого была отменена конституция, 
подавлен сейм, нарушен закон…, депутаты стонали в тюрем-
ных застенках, а свобода слова и собраний была задушена. 
Сегодня, 28 июня, вероятно, весь мир видит, что означал за-
гребский процесс, в ходе которого было возведено 54 висе-
лицы для сербо-хорватских государственных изменников… 
Полицейское правление в Боснии и Герцеговине… слепо, 
глухо и безмозгло. Трудно было найти более неудачное время 
для отправки наследника на юг».6 

Негодование чешской общественности вызывала лич-
ность генерала Потиорека, главы земельного правительства 
и начальника военной администрации Боснии. Имя Потио-
река, по мнению чешских журналистов, будет всегда вспо-
минаться в связи с событиями в Сараево, которые вызвали 
изумление не только самим фактом преступления, но и пре-
ступно халатным поведением властей. «С одной стороны, 
Чабринович и Принцип со своим покушением; с другой сто-
роны, генерал Потиорек со своим легкомыслием и опромет-
чивостью, - писал «Час» 7 июля 1914 г. – Убийство было бы 
невозможно, если бы были предприняты все необходимые 
меры… Генерал Потиорек несет главную ответственность за 
катастрофу 28 июня не только как глава земельного прави-
тельства, но и как начальник военной администрации Бо-
снии и Герцеговины».7 

Личность эрцгерцога Франца Фердинанда чешские пу-
блицисты характеризовали довольно осторожно. По их 
мнению, главная забота наследника престола состояла в на-
ращивании военной мощи империи; при этом его основные 
принципы заключались в консерватизме, католицизме и ве-
ликоавстрийской идее. Весьма сочувственно о погибшем на-
следнике престола высказался общественно-политический 
еженедельник партии младочехов «Ческе ревью», которому 
импонировало критическое отношение Франца Фединанда 
к австро-венгерскому дуализму и к положению в Венгрии. 
«Покойный наследник… стремился к внутренней консоли-
6 . Ibidem.
7 . Čas. 7.7.1914. Číslo 185.
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дации государства и поэтому ненавидел дуализм, - утвер-
ждало «Ческе ревью». – Было известно, что наследник не-
одобрительно относится к азиатским методам правления в 
Венгрии, что ослабляет империю и вызывает к ней ненависть 
особенно на Балканах… Окружение наследника даже пого-
варивало о триализме, о создании югославянской области на 
юге империи, что, впрочем, осталось лишь эпизодом, с кото-
рым покончила вторая балканская война».8 

На отношение чехов к личности Франца Фердинанда 
накладывало сильный отпечаток то обстоятельство, что 
эрцгерцог был женат на представительнице чешского ари-
стократического рода Хотек и что его резиденцией был из-
вестный замок Конопиште к югу от Праги. В сожалениях 
чехов в связи с гибелью Франца Фердинанда угадывались 
нотки разочарования по поводу нереализованных ими вы-
год, которые можно было бы извлечь из близости наследника 
престола к Чехии. «Чешский народ связывают с покойным 
эрцгерцогом особые воспоминания, - писало «Ческе ревью». 
– Его любимая резиденция находилась в центре чешских зе-
мель. Его любовь к памятникам старины и искусства вырази-
лась в поддержке стремлений сохранить ценные памятники 
чешского прошлого… Постоянное нахождение наследника в 
Чехии рождало предположения о его привязанности к чеш-
скому королевству и поддержке его исторических прав… 
Сейчас остается лишь сожаление над загубленной жизнью…
».9 

Касаясь отношения эрцгерцога к России, чешская прес-
са констатировала, что его взгляды  «по-видимому, не всег-
да совпадали с официальной политикой. По крайне мере, 
всегда утверждалось, что он является другом России, желает 
договора с Россией и стремится возобновить союз трех им-
ператоров, австрийского, российского и германского. В це-
лом это соответствовало его характеру: он испытывал явные 
симпатии к царизму и абсолютизму…».10 Впрочем, сообщая 
о реакции на убийство Франца Фердинанда в России, чехи 
8 . České revue. 1914. Číslo 10.
9 . Ibidem.
10 . Čas. 7.7.1914. Číslo 185.
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отмечали, что российская пресса не относила эрцгерцога к 
числу симпатизирующих России. Скорее, эрцгерцог Франц 
Фердинанд был реалистом, отдавая себе отчет в крайне не-
благоприятных последствиях для Австро-Венгрии в случае 
ее военного конфликта с Россией. В 1913 г., комментируя 
идею генерала Конрада фон Гётцендорфа о целесообразно-
сти превентивной войны Австрии против Италии и Сербии, 
наследник престола проницательно заметил, что война с 
Сербией повлечет войну с Россией, которая, по его словам, 
станет «нашим концом», способствуя «свержению с трона 
как австрийского императора, так и русского царя».11     

В первые дни после убийства в Сараево основное внима-
ние чешской прессы было приковано к многочисленным де-
талям, имевшим непосредственное отношение к покушению. 
Анализ внешнеполитических последствий в широкой обще-
европейской перспективе был редким и весьма поверхност-
ным. Одним из немногих чешских политиков, которому 
удалось предугадать трагический масштаб международных 
последствий сараевского убийства, был лидер младочехов К. 
Крамарж. «Мы предсказывали, что из сербского конфликта 
разовьется конфликт европейский; что из проблемы убий-
ства, которое каждый осуждает, и из вопроса о наказании 
может возникнуть вопрос равновесия в Европе, который 
призовет к оружию весь мир…»,12 - констатировал Крамарж 
4 августа 1914 г., когда маховик Первой мировой войны рас-
кручивался все сильнее. 

Хотя после событий в Сараево общественность быстро 
успокоилась, «за дипломатическими кулисами между Бер-
лином и Веной велась оживленная подготовка к решающей 
акции».13 Однако чешская общественность, сосредоточив-
шись на текущих событиях, плохо представляла себе, что в 
действительности происходит за кулисами дипломатической 
сцены. 

11 Pernes J. O trůn a lásku. Dramatický život a tragická smrt Františka Ferdinanda 
d’Este. Praha,  2007. S. 211.

12 Národní listy. 4.8.1914. Číslo 211.
13 Urban O. České a slovenské dějiny do roku 1918. Praha, 2000. S. 263.
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Убийство в Сараево стало новой порцией масла в костер 
традиционной полемики венских и чешских газет по пово-
ду ситуации на Балканах и австрийской политики в Боснии. 
В условиях разгоравшейся антисербской истерии в Австро-
Венгрии чешская пресса выступала в роли адвоката Сербии 
и сербского населения Боснии и Герцеговины. «Сараевское 
покушение вновь оживило пугало великосербской пропа-
ганды. Венские газеты вновь повторяют фантастические 
сообщения и слухи, - констатировал «Час», полемизируя 
с венской прессой. – При этом они самым грубым образом 
злоупотребляют патриотическими чувствами населения им-
перии, танцуя циничный канкан над огромным династиче-
ским и человеческим горем… Пока что мы констатируем пу-
стоту в сведениях о нападавших и задаем вопрос: возможно 
ли на основе собранного материала… сделать вывод о том, 
что преступление Чабриновича и Принципа является делом 
рук Сербии, как намекают сараевский староста и сараевская 
полиция и что категорически утверждают венские газеты? 
Трагедия сараевская слишком печальное и слишком серьез-
ное событие для того, чтобы извлекать из него политический 
капитал и подозревать другие государства без достаточных 
на то оснований».14

Бурю негодования в чешской прессе вызвали антисерб-
ские выступления хорватов и мусульман, прокатившиеся по 
Боснии и Герцеговине в первые дни после убийства в Сараево 
при демонстративном попустительстве австро-венгерских 
властей. «В Сараево, Мостаре и других городах… прокати-
лись погромы сербского населения. Около сотни сербских 
лавок и магазинов было разграблено фанатичным хорват-
ско-мусульманским сбродом; здания сербских обществ и 
школ были разрушены; нападению подверглось и жилище 
сербского митрополита, - сообщал корреспондент «Часа» 1 
июля 1914 г. – Поступают сведения об антисербской резне, о 
раненых и убитых… Мы не понимаем, как могли вспыхнуть 
антисербские насилия… После покушения на улицах Сара-
ево находились войска и должны были быть предприняты 
необходимые меры безопасности… Сербское население 

14 Čas. 30.6.1914. Číslo 178.



220

СРБИЈА И ПОЛИТИКА ВЕЛИКИХ СИЛА 1914-2014.

Боснии и Герцеговины, искренне преданное династии Габс-
бургов, не виновато в том, что в его среде нашлись преступ-
ники… Многим хотелось бы, чтобы сербы были исключены 
из позитивного политического процесса, но если сербский 
народ, составляющий большинство населения Боснии, будет 
загнан в лагерь врагов империи, пострадают интересы мо-
нархии…».15

Об антисербских погромах, вспыхнувших в Боснии на сле-
дующий день после убийства эрцгерцога, чехи отзывались 
как явлении не менее ужасном, чем события 28 июня. «Тыся-
чи мирных сербских граждан стали жертвами преступлений 
мусульманско- хорватского сброда… Если боснийская адми-
нистрация считает, что можно терпеть преступления, совер-
шаемые из патриотических соображений, то это превратное 
толкование права»,16 - заключал «Час». 

Недоумение и возмущение чехов вызывало то, что волна 
антисербских насилий прокатилась в Боснии при генерале 
Потиореке, который был оставлен в должности главы адми-
нистрации Боснии и Герцеговины после сараевского убий-
ства. Пристальное внимание чешской прессы к положению 
в Боснии сталкивалось с жесткими ограничениями, затруд-
нявшими получение информации. «Сообщения из Боснии 
подвергаются строгой цензуре, что объясняет почти полное 
неведение о нынешнем состоянии в Боснии, прежде всего о 
безопасности сербского населения. Единственной сербской 
газетой, продолжающей выходить после разгрома сербской 
типографии в Сараево, является «Истина», орган пропра-
вительственной партии Димовича, - сообщалось в заметке 
под красноречивым заголовком «Из пашалыка Потиорека». 
– Информация этой газеты свидетельствует  о том, что даже 
после введения военного положения не прекратились грабе-
жи и анархия…».17 

Заметный резонанс в чешской прессе вызвала смерть рус-
ского посланника в Сербии Н. Гартвига, умершего в Белграде 

15 Čas. 1.7.1914. Číslo 179.
16 Čas. 2.7.1914. Číslo 180.
17 Čas. 14.7.1914. Číslo 192.
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11 июля 1914 г. во время беседы с австро-венгерским послан-
ником Гизлом. По мнению чехов, считавших Гартвига «одним 
из самых способных русских дипломатов», смерть посланни-
ка России в Сербии явилась «большой и горестной утратой 
не только для России, но и для Сербии и, вероятно, для Сла-
вянства в целом. Гартвиг был одним из основателей балкан-
ского союза; он определял балканскую политику России… 
Сербы уважали его не только как сторонника своих усилий, 
но и как опытного советника… Он хотел видеть  сплочен-
ные Балканы и поэтому не мог одобрять австрийский лозунг 
«разделяй и властвуй».18 

«Час» постоянно и основательно информировал чешскую 
аудиторию о реакции сербской общественности и прессы 
на происходящие события. «Сербские газеты отстаивают 
ту точку зрения, что Австро-Венгрия не имеет никаких пра-
вовых оснований требовать чего-либо в связи с сараевским 
убийством, - писал «Час» 13 июля 1914 г. – Вмешательство 
во внутренние дела Сербии никто в Сербии не одобрит и не 
допустит».19 19 июля 1914 г., незадолго до предъявления ав-
стрийского ультиматума Сербии, чехи сообщали о том, что 
сербская пресса публикует статьи с острой критикой авс-
тро-венгерского посланника Гизла. По сообщению чешской 
прессы, сербский «Мали журнал» опубликовал информацию 
о том, что «Принципа склонял к покушению некий австро-
венгерский агент. В Вене будто бы ходят разговоры о том, что 
истинного виновника происшедшего можно отыскать толь-
ко в австро-венгерском посольстве в Белграде».20 

В своей полемике с венскими и будапештскими издани-
ями чешские газеты нередко давали слово представителям 
Сербии. Незадолго до австрийского ультиматума Белграду 
«Час» предоставил свои страницы министру внутренних дел 
Сербии С. Протичу, который под псевдонимом «Сербикус» 
выступил с критикой наиболее расхожих обвинений в адрес 
Сербии со стороны австро-венгерской прессы. Комментируя 
обвинения сербов в великосербской пропаганде, что было 
18 Čas. 12.7.1914. Číslo 190.
19 Čas. 13.7.1914. Číslo 191.
20 Příloha Času k Číslu 199.
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одной из излюбленных тем венских газет, Протич указы-
вал на распространенность ирредентистских идей в самой 
Австрии, которые «сами по себе не являются преступлени-
ем. …В собственном рейхсрате Австрия спокойно внимала 
речам пангерманистов, которые были полны открытого и 
дерзкого желания отделиться от Австрии и присоединиться 
к Германии. Выступления пангерманистов, - иронично за-
мечал Протич, - содержат в себе все признаки оскорбления 
Его Величества, но, тем не менее, они были оставлены без 
наказания… Венская и будапештская пресса говорит только 
о великосербстве, подчеркивая его опасность для Австро-
Венгрии. При этом она ни слова не упоминает о великоав-
стрийских идеях… На Берлинском конгрессе Австро-Венг-
рии с помощью Бисмарка удалось реализовать предложение 
Радецкого – получить в управление Боснию и Герцеговину, 
которые вопреки международным договоренностям были 
аннексированы в 1908 году. Что же это: великосербская или 
великоавстрийская идея? – задавал риторический вопрос 
сербский министр внутренних дел Протич и заключал. - …
Великосербство обороняется и защищается; великоавстрий-
ство нападает и стремится проникнуть еще дальше… Мы 
стремимся защитить свой народ, в то время как Вена и Буда-
пешт вынашивают имперские планы и стремятся завладеть 
тем, что им не принадлежит».21 Касаясь сараевского убийства 
и обвинений Сербии в причастности к организации покуше-
ния, Протич изложил всю историю покушений на высоко-
поставленных чинов Австро-Венгрии, включая несколько 
неудачных попыток убийства императора Франца-Иосифа. 
Суммируя сказанное, Протич не без иронии заключал, что 
«рекорд в покушениях принадлежит самой Австро-Венг-
рии… Приведенные факты указывают, что сараевское поку-
шение имеет местные корни, не являясь импортированным 
из-за рубежа, в чем стараются убедить мир венские и буда-
пештские газеты… Дабы скрыть местные корни сараевского 
убийства – а именно этого, судя по всему, больше всего доби-

21 Čas. 21.7.1914. Číslo 199.
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ваются наши соседи в Вене и Будапеште – вину должна нести 
Сербия».22   

Слова сербского министра внутренних дел оказались 
пророческими. На следующий день, 23 июля 1914 г. в 6 ча-
сов посол Австро-Венгрии вручил в Белграде австро-вен-
герский ультиматум Сербии, содержавший унизительные и 
заведомо невыполнимые условия. Несколько успокоившаяся 
после сараевского убийства чешская общественность вос-
приняла ультиматум с явной растерянностью; было заметно 
общее стремление чехов убедить самих себя в том, что его 
предъявление еще не означает войну. «Положение, в котором 
оказалась наша империя, проявилось уже вчера в массовой 
конфискации всех сообщений независимой прессы о готовя-
щейся австрийской акции в Белграде. Наступают часы исто-
рического значения для судеб народов, - с тревогой писал 
«Час» 24 июля 1914 года. – Ультиматум не означает войну; он 
означает проявление силы, опирающейся на мощь оружия. 
Ультиматум призван принудить Сербию дать Австро-Венг-
рии полную сатисфакцию не только за Сараево, но и за все 
остальные события со времени аннексии».23 Далее следовал 
добросовестный и подробный пересказ венских газет, глав-
ной темой которых были военные приготовления Сербии, 
тайная мобилизация сербской армии и переброска сербских 
войск к границе, что отражало возросшую жесткость ав-
стрийской цензуры.

Чехам не хотелось верить в реальность скорой войны. 
Сообщения, ставившие под сомнение неизбежность войны, 
были особенно востребованы. Так, в заметке об оптимисти-
ческой реакции русской дипломатии говорилось о том, что 
«дипломатические круги России считают все циркулиру-
ющие по Вене тревожные сообщения крайне преувеличен-
ными и оценивают ситуацию спокойно».24 Однако уже на 
следующий день тон чешской прессы становится намного 
тревожнее. 25 июля 1914 г. титульные страницы газет пе-
стрели тревожными заголовками: «Объявление войны?», 
22 Čas. 22.7.1914. Číslo 200.
23 Čas. 24.7.1914. Číslo 202.
24 Ibidem.
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«Разрыв дипломатических отношений с Сербией подготов-
лен», «Переполох и совещания в Петрограде» и пр. Ссыла-
ясь на венскую «Нойе Фрайе Прессе», «Час» сообщал о го-
товности австро-венгерского правительства официально 
объявить войну Сербии в том случае, если Белград нарушит 
сроки ультиматума или отвергнет австрийские требования. 
«В дипломатических кругах полагают, что война неизбежна, 
- говорилось в заметке о ситуации в Белграде. – Утверждает-
ся, что сербское правительство вообще не даст никакого от-
вета на ультиматум. Существует мнение, что при наступле-
нии на Белград австрийская армия не встретит какого-либо 
сопротивления. Сербское правительство рассчитывает на 
вмешательство великих держав после занятия Белграда ав-
стрийскими войсками».25 Если еще 24 июля пресса сообщала 
о спокойной реакции российской дипломатии на обострение 
австро-сербских отношений, то 25 июля тон резко меняет-
ся. «Нота Австрии Сербии вызвала здесь большую тревогу, 
- сообщал «Час» о реакции в России. – Дипломаты прерыва-
ют отпуска и возвращаются в Петроград. Первое впечатле-
ние состояло в том, что война неизбежна. В петроградских 
кругах осознают, что дальнейшее развитие событий зависит 
только от России… Сербский посланник Спалайкович не-
сколько раз встречался с министром иностранных дел Сазо-
новым. «Новое время» опубликовало острую антиавстрий-
скую и просербскую статью».26

Между тем, отношения Вены и Белграда продолжали 
ухудшаться. 25 июля глава сербского правительства Пашич 
посетил посольство Австро-Венгрии в Белграде и передал 
ответ Сербии на австро-венгерский ультиматум. Австрий-
ская сторона сочла сербский ответ недостаточным. Посол 
Австро-Венгрии в Сербии барон Гизль объявил Пашичу о 
разрыве дипломатических отношений и «вместе с сотрудни-
ками посольства покинул Белград в 18:30. Еще ранее, в 3 часа 
дня, сербское правительство объявило мобилизацию».27 

25 Čas. 25.7.1914. Číslo 203.
26 Ibidem.
27 Čas. 26.7.1914. Číslo 204.



Кирилл Шевченко

225

ПОЛОЖЕНИЕ НА БАЛКАНАХ ...

За день до официального объявления войны тон прессы 
стал еще тревожнее. Ссылаясь на частные источники, «Час» 
сообщал о перестрелке у г. Смедерево, где, по утверждени-
ям чехов, сербы обстреляли австрийский корабль; в ходе 
инцидента жертв не было. Описывая положение в Сербии, 
чешские газеты отмечали активные военные приготовления 
и высокий боевой дух сербских войск и населения. «Улицы 
заполнены призывниками, спешащими к своим полкам. Все 
сербские железные дороги отданы в распоряжение военных 
властей… Воодушевление армии неописуемо, - делился впе-
чатлениями чешский корреспондент. – Только жители Бел-
града, ожидая скорого занятия города австрийской армией, 
ожидают развития событий с опасениями…».28 

28 июля 1914 г., спустя ровно месяц после убийства в Сара-
ево, Австро-Венгрия официально объявила войну Сербии. В 
специальных выпусках газет был опубликован манифест им-
ператора Франца Иосифа «Моим народам». «Надежды на то, 
что сербское королевство оценит снисходительность и ми-
ролюбие моего правительства, не оправдались, - говорилось 
в манифесте австро-венгерского императора. – Пламя нена-
висти против Меня и Моей династии поднимается все выше; 
стремление насильственно отторгнуть от Австро-Венгрии 
неотделимые от нее территории проявляется все более от-
крыто… Сербия отвергла умеренные и справедливые требо-
вания моего правительства… Поэтому я принужден прибег-
нуть к силе оружия, дабы добиться необходимых гарантий 
внутреннего спокойствия и внешнего мира… Я полагаюсь 
на Свои народы, которые всегда во всех невзгодах объединя-
лись вокруг Моего престола в верности и единстве».29

С предъявлением ультиматума Сербии и особенно с объ-
явлением войны тон чешской прессы становится более сдер-
жанным; количество критических материалов на текущие 
темы резко снижается, уступая место официальным матери-
алам. «О событиях, в эпицентре которых мы внезапно оказа-
лись, мы имеем возможность писать только в качестве хро-
ниста, лишь фиксируя происходящее, - признавал чешский 
28 Čas. 28.7.1914. Číslo 209.
29 Čas. Zvláštní vydání. 29.7.1914. 
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журналист, как бы оправдываясь перед читателями. – Вой-
на глубоко вторглась во все сферы общественной и частной 
жизни, изменив обычные условия работы прессы. Предва-
рительная цензура, ограничение информационных услуг… 
меняют характер журналистской работы…».30 О жесткости 
и эффективности работы австрийской цензуры свидетельст-
вовали периодически появлявшиеся на страницах чешских 
газет «белые полосы» и пустые колонки; время от времени 
цензура конфисковывала целые номера чешских печатных 
изданий.

Реакция чешской прессы на объявление войны во многом 
отражала поведение чешского населения. На следующий день 
после начала войны, 29 июля 1914 г., руководство пражской 
полиции в донесении о реакции жителей Праги на мани-
фест императора об объявлении войны сообщало, что «на-
строение населения характеризуется полным спокойствием; 
каких-либо антипатриотических выступлений нигде до сих 
пор зарегистрировано не было. Под впечатлением многочи-
сленных призывников, отправляющихся на службу, у всего 
остального населения возникает определенная депрессия…  
В данный момент неимущая часть общества в большей сте-
пени озабочена текущими жизненными проблемами, опаса-
ясь возникновения дефицита важнейших товаров и резкого 
скачка цен».31

Международные последствия начавшейся сербо-австрий-
ской войны были предметом особого внимания чешской 
прессы, стремившейся убедить общественность в возмож-
ности локализации конфликта. На второй день после объ-
явления войны «Час» писал: «В суматохе последних дней ев-
ропейская политика представляла собой хаос… Сегодня… 
в политике великих держав стала проявляться определен-
ность… Англия выступает за локализацию конфликта. Ее 
позиция имеет решающее влияние на Францию, которая не 
будет нарушать совместные действия Антанты… Россия со-
хранит сдержанность, если речь не будет идти о ее жизнен-

30 Čas. 29.7.1914. Číslo 208.
31 Sborník dokumentů k vnitřnímu vyvoji v českých zemích za 1. světové války 

1914-1918. Svazek I. V Praze, 1993. S. 31.
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ных интересах… Таким образом, - оптимистично заключал 
«Час», - война Австрии с Сербией необязательно достигнет 
европейского масштаба…. Война с Сербией не должна стать 
международной катастрофой».32

Однако оптимистичные предсказания не оправдались. 
Уже в ближайшие дни события стали развиваться по совер-
шенно иному, гораздо более трагическому сценарию. Объ-
явленная Россией мобилизация и последовавшее за этим 
резкое обострение российско-германских отношений ши-
роко освещалось чешской прессой. Сообщая об обмене те-
леграммами между германским императором Вильгельмом 
II и российским императором Николаем II, «Час» обращал 
внимание читателей на последнюю телеграмму Вильгель-
ма Николаю, в которой германский император утверждал, 
что «мир в Европе еще может быть сохранен в случае, если 
Россия прекратить угрожать Германии и Австро-Венгрии».33 
Пражские газеты информировали о том, что 1 августа 1914 г. 
в центре Берлина на Унтер ден Линден состоялось массовое 
шествие к дворцу имперского канцлера, участники которого 
распевали патриотические песни. Канцлер, приветствуя со-
бравшихся, заявил, что «если нас вынудят взять в руки меч, 
то мы отправимся на битву с чистой совестью… Мы будем 
сражаться за свое существование и за свою честь до послед-
ней капли крови».34

1 августа 1914 г. Германия объявила войну России. Эска-
лацию российско-германского конфликта чехи освещали 
только на основе германских информационных источников, 
выставлявших российскую сторону виновницей конфликта. 
«Когда стало известно о русской мобилизации, немецкий по-
сол в Петрограде получил указание призвать русское прави-
тельство прекратить мобилизацию… - писал «Час» 3 августа 
1914 г., цитируя сообщение берлинского информационного 
агентства Вольфа. – По сообщению графа Пурталеса, этот 
приказ был выполнен им в полночь с 31 июля на 1 августа. 
Сообщение посла об ответе русского правительства… не по-
32 Čas. 30.7.1914. Číslo 210.
33 Čas. 2.8.1914. Číslo 215.
34 Ibidem.
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ступало. Однако этой ночью к 4 часам утра Генштаб получил 
следующую информацию: сегодня ночью последовала атака 
со стороны русских патрулей, которая была отражена. Поте-
ри немецкой стороны составили двое легкораненых. Потери 
русских неизвестны. Таким образом, - цитировал «Час» не-
мецкое информационное агентство, - Россия напала на тер-
риторию Германии и начала войну».35

Начало войны между Россией и Германией означало, что 
надежды чехов на локализацию конфликта потерпели крах. 
Война между Австро-Венгрией и Сербией молниеносно пе-
рерастала в мировую войну, одним из последствий которой 
должен был стать распад Австро-Венгрии и образование 
независимой Чехословакии. Однако предсказать подобный 
итог в то время чешские политики были не в состоянии. До 
окончания Первой мировой войны оставалось более четы-
рех лет, наполненных кровью, страданиями и миллионами 
жертв. 

В условиях нараставшего военного психоза и подозри-
тельности, охвативших чешские земли, весомо и достойно 
прозвучал голос лидера младочехов К. Крамаржа: «Наступил 
исторический момент, которого так боялись и ожидали… 
Европа бросит все, что есть у нее молодого и здорового, на 
поля сражений, и настанут ужасы, о которых грезили только 
авторы военно-фантастических романов… Сейчас ничего не 
остается, как мужественно и бесстрашно смотреть навстре-
чу будущему… Наше будущее заключается в нас самих! Если 
мы себя не погубим, никто нас не уничтожит!».36 

35 Čas. 3.8.1914. Číslo 217.
36 Národní listy. 4.8.1914. Číslo 211.
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Кирил Шевченко 
 

СТАЊЕ НА БАЛКАНУ ПОСЛЕ САРАЈЕВСКОГ 
УБИСТВА 28. ЈУНА 1914. ГОДИНЕ У ИЗВЕШТАВАЊУ 

ПРАШКИХ НОВИНА ,,ЧАС“ 
 

Резиме

Убиство у Сарајеву 28. јуна 1914. године и његове 
последице изазвали су дубоку пажњу чешке штампе, 
а конкретно прашких новина ,,Час“ блиских партији 
реалиста и будућем председнику Чехословачке Т. Г. 
Масарику. На својим страницама ,,Час“ је детаљно 
информисао о околностима злочина, подвлачећи да је 
настао као последица балканске политике Беча. ,,Час“ је 
осуђивао антисрпске погроме, који су захватили Босну 
после Сарајевског атентата и активно је полемисао 
са аустроугарском штампом штитећи Србију од 
неоснованих оптужби за организацију атентата и 
подвлачећи неопходност објективне истраге.
Кључне речи: Аустро-Угарска, Србија, штампа, 
међународни односи, рат

Kirill Shevchenko 
 

THE SITUATION IN THE BALKANS AFTER SARAJEVO 
ASSASSINATION ON JUNE 28TH 1914 IN THE LIGHT OF 

PRAGUE NEWSPAPER “ČAS” 
 

Resume

Murder of Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo on 28 
June 1914 and its consequences were actively covered by 
Czech press, including Prague daily “Čas” close to Realist 
Party and future Czechoslovak President T.G. Masaryk. 
“Čas” informed Czech public about details of murder in Sa-
rajevo stressing that this tragedy was a consequence of Vien-
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na’s Balkan policy. “Čas” voiced criticism about anti-Serbian 
pogroms organized in Bosnia after murder in Sarajevo. Also, 
“Čas” argued with Austro-Hungarian press and protected 
Serbia against unfounded accusations pointing out that ob-
jective investigation of incident in Sarajevo is needed.
Key words: Austro-Hungary, Serbia, press, international re-
lations, war
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„СРПСКИ СОКОЛИ“ И САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ 
1904-1914.

Сажетак

У ра ду се пре ко ана ли зе пе ри о ди ке, пу бли ци сти ке и 
исто ри о гра фи је раз от кри ва ма сов ни ан ти а у стриј ски 
ли бе рал ни омла дин ски по крет пред во ђен срп ским и ју
го сла вен ским Со ко ли ма, ко ји је у иде о ло шкопо ли тич
ком и на ци о нал ном сми слу био у пот пу но сти ускла ђен 
са ан ти хаб збур шком ак ци јом мла до бо са на ца на че лу 
са Га ври лом Прин ци пом. 
Кључ не ри је чи: Срп ски со ко ли, Дал ма ци ја, Сла во ни ја, 
Срем, Бо сна и Хер це го ви на, Аустро у гар ска, Хаб збур
гов ци, Ср би ја, Ни ко Бар ту ло вић, Јо сип Смо дла ка, Са
ра јев ски атен тат, Мла да Бо сна, Франц Фер ди нанд, 
По ћо рек

На ци о нал но-осло бо ди лач ка ми си ја срп ских со ко ла у 
Аустро у гар ској мо нар хи ји

Ју жно сла вен ски со ко ли вр ши ли су ан ти хаб збур шку и ан-
ти гер ман ску на ци о нал но-осло бо ди лач ку ми си ју у Аустро у-
гар ској мо нар хи ји. Со кол ство као из ра зи то сла вен ски кул-
тур ни и на ци о нал но-осло бо ди лач ки ли бе рал ни гра ђан ски 
по крет, на стао је у Че шкој 1862. под идеј ним вод ством че-
шког ли бе ра ла и ан ти кле ри кал ца др Ми ро сла ва Тир ша. У на-
сто ја њи ма да оку пе што ви ше при ста ли ца. цје ло ку пан на род, 
Со ко ли су на сту па ли с ли бе рал ним па ро ла ма Фран цу ске ре-
во лу ци је (сло бо да, брат ство, јед на кост), а оку пља ли су члан-
ство без об зи ра на вје ру, ста леж и на род ност. Због не мо гућ-
но сти ор га ни зо ва ња вој них фор ма ци ја у Аустро у гар ској од 
стра не сла вен ских на ро да, ру ко во ди о ци со кол ског по кре та 

УДК 94(497.1)“1904/1914“:329.78
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ста ви ли су се би у за да так по ве зи ва ње сла вен ских на ро да (со-
кол ска иде ја све сла вен ства), с ци љем да их при пре ме за бор-
бу ра ди оства ре ња те ри то ри јал не и ду хов не сло бо де.

Со кол ска иде ја све сла вен ства има ла је, да кле, у сво јој 
по за ди ни вој ни циљ, али и иде о ло шку тен ден ци ју одва ја-
ња сла вен ских на ро да од фе у дал не иде о ло ги је све ћен ства и 
плем ства и оку пља ња око ин тер на ци о нал не иде о ло ги је гра-
ђан ског ли бе ра ли зма. Због та квог иде о ло шког опре дје ље ња, 
из ког је на ста ја ло и по ли тич ко, Со ко ли су по ста ја ли све ве ћи 
прог на ни ци у Аустриј ској др жа ви.

Због сво јих по пу лар них ли бе рал них иде ја, из ра же них кроз 
тје ле сно вје жба ње, со кол ство се бр зо ши ри у ју жно сла вен ске 
зе мље аустриј ске мо нар хи је. Већ 1863. осни ва се »Ју жни со кол 
у Љу бља ни, али га аустриј ске вла сти рас пу шта ју 1867. због 
ре во лу ци о нар них на ци о нал но-осло бо ди лач ких и ли бе рал-
них гра ђан ских иде ја. Сли је де ће 1868. осно ван је »Љу бљан-
ски со кол«, а 1905. Сло вен ска со кол ска зве за. Хр ват ски со кол 
на стао је 1874. са те жњом за осло бо ђе њем и ује ди ње њем но-
во на ста ле на ци је Хр ва та из тзв. хр ват ских зе ма ља (ко је су у 
то вре ме, да се не за бо ра ви, пред ста вља ле исто риј ске срп ске 
зе мље). Хр ват ско со кол ство као ли бе рал на ор га ни за ци ја, не 
оста је са мо у хр ват ским окви ри ма, већ тра жи ве зе са сло вен-
ским и срп ским со ко ли ма. Ка ко су пи са ли хр ват ски ауто ри, 
у Хр ват ском со ко лу за јед но су вје жба ли Ср би и Хр ва ти све 
до вре ме на осни ва ња Срп ског со ко ла у За гре бу, 14. ма ја 1905.

Не за ви сно од оста лих срп ских со кол ских дру{тава раз ви-
ја ло се со кол ство у Кра ље ви ни Ср би ји, на ро чи то од »мај ског 
пре вра та« 1903, тј. од де тро ни за ци је аустро фил ске ди на сти је 
Обре но ви ћа и до ла ска на власт Ка ра ђор ђе ви ћа - ли бе рал них 
след бе ни ка зе ма ља »за пад не де мо кра ти је«. Со ко ли Кра ље ви-
не Ср би је де ло ва ли су под над зо ром На род не од бра не ко ја 
их је усме ра ва ла да ра де на де ста би ли за ци ји Аустро-Угар ске 
мо нар хи је, од но сно на одва ја њу срп ских де ло ва Мо нар хи је и 
њи хо вом при кљу че њу Кра ље ви ни Ср би ји. Би ла је из ра же на 
бли ска са рад ња и са срп ским чет ни ци ма. Анек си ја Бо сне и 
Хер це го ви не 1908. иза зва ла је на ста нак На род не од бра не и 
по ја чан рад на ује ди ње њу срп ског со кол ства. Ва жна област 
ра да На род не од бра не огле да ла се у по ди за њу ни воа вој не 
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оспо со бље но сти ста нов ни штва, у ја ча њу ви те шког ду ха. Због 
тих ци ље ва Со ко ли су На род ној од бра ни би ли нео п ход ни 
као нај бли жи са рад ни ци на уз ви ше ним на ци о нал ним срп-
ским по сло ви ма. На род на од бра на је на сто ја ла да што бр-
же до ђе до ује ди ње ња Срп ских со кол ских дру шта ва »Ду шан 
Сил ни« и срп ских дру шта ва из Аустро у гар ске мо нар хи је, ка-
ко би до би ла сна жну ор га ни за ци ју за спро во ђе ње све срп ског 
ослобођ|ења и ује ди ње ња. Сви окру жни од бо ри На род не од-
бра не ра ди ли су пре ма упу та ма Сре ди шњег од бо ра на све-
срп ском со кол ском сје ди ње њу.

Срп ско со кол ство у Аустро-Угар ској пред ста вља ло је, да-
кле, ли бе ра лан на ци о нал но-осло бо ди лач ки по крет ко ји је 
тје ло вје жбом по кри вао свој пра ви циљ тј. осло бо ђе ње и ује-
ди ње ње свих срп ских зе ма ља у јед ну це ли ну. Срп ско со кол-
ство раз ви ја ло се одво је но у аустро у гар ским по кра ји на ма: 
за себ но у Хр ват ској и Вој ној (Срп ској) кра ји ни (Ба ни ја, Кор-
дун, Ли ка, за пад на Сла во ни ја); Ис точ ној Сла во ни ји, Сре му 
(Вој ној срп ској кра ји ни) и Ба ра њи; Бач кој и Ба на ту; у Дал ма-
ци ји; Бо сни и Хер це го ви ни; одво је но у Кра ље ви ни Ср би ји. 

Осни ва ње срп ских со кол ских дру шта ва у Аустро у гар ској

По сле мај ског пре вра та 1903. ја ча ла је, да кле, ак тив ност 
срп ске омла ди не у Аустро-Угар ској. Но ви дух у Ср би ји до-
ла ском Ка ра ђор ђе ви ћа на пре сто, слом ре жи ма гро фа Ку е на 
Хе дер ва ри ја у Хр ват ској и Сла во ни ји, те шка кри за ре жи ма у 
Бо сни и Хер це го ви ни по сли је смр ти Ка ла је ве, ак ти ван ан ти-
а у стриј ски омла дин ски по крет у Дал ма ци ји, Бо сни и Сло ве-
ни ји бу ди ли су но ве на де у ко нач но осло бо ђе ње и ује ди ње-
ње срп ских али и ју го сла вен ских зе ма ља. Кра јем сеп тем бра 
1903. одр жа на је скуп шти на срп ске ака дем ске омла ди не у 
Срем ским Кар лов ци ма, ко ја је има ла за да так да ре ша ва „но-
ве за дат ке омла ди не“. На са стан ку су уче ство ва ли ђа ци из 
срп ских по кра ји на, ко ји су у ди ску си ји „пра ти ли сво је ре чи 
жи вим при ме ри ма из срп ских зе ма ља - Дал ма ци је, Кра ји не, 
Вој во ди не, Бо сне и Ма ке до ни је. До но се не су ре зо лу ци је, али 
„од све га ре че ног и за пи са ног у пр вом пла ну оста ли су лист 
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Омла дин ски гла сник; ак тив но шћу омла ди на ца осни ва не су 
но ве зе мљо рад нич ке за дру ге по се ли ма; отво ре но је де се так 
на род них књи жни ца ко је су уско ро пре ста ле са ра дом“. Ипак 
нај ва жни ја омла дин ска ак ци ја би ло је осни ва ње Срп ског со-
ко ла у Срем ским Кар лов ци ма на че лу са Ла зом По по ви ћем, 
ко ји је у „Омла дин ском гла сни ку“ пред ло жио осни ва ње со-
ко ла „на све стра не“ у Аустро-Угар ској Мо нар хи ји. 1 Исте 
1903. осно ва но је и гим на стич ко дру штво Оби лић у Мо ста ру.

Ини ци ја ти ва за осни ва ње Срп ског со ко ла у Сре му да та је 
на по ме ну тој скуп шти ни Срп ске ака дем ске омла ди не у Кар-
лов ци ма 1903. го ди не. Сли је де ће 1904. го ди не др Ла за По по-
вић и Ми лан Те о до ро вић осно ва ли су пр во срп ско со кол ско 
дру штво «Срп ски со ко» у Кар лов ци ма у ко ји су ушли «омла-
дин ци-скуп шти на ри». Пра ви ла тог дру штва би ла су уса гла-
ше на са пра ви ли ма оста лих сла вен ских со кол ских дру шта ва. 
Срп ска со кол ска дру штва у Сре му ор га ни зи ра на су 1907. у 
Фру шко гор ску жу пу ко ја је има ла сје ди ште у Срем ским Кар-
лов ци ма. Осни ва чи, др Ла за По по вић и Ми лан Те о до ро вић, 
за го ва ра ли су пот пу но ује ди ње ње свих срп ских со кол ских 
удру же ња у Мо нар хи ји са они ма у Кра ље ви ни Ср би ји. На 
дру гој глав ној скуп шти ни срп ске Фру шко гор ске жу пе, ко ја је 
одр жа на на Цве ти 1908. го ди не у Ву ко ва ру, јед но гла сно је до-
не се на ре зо лу ци ја ко јом је про гла ше но је дин ство цје ло куп-
ног срп ског со кол ства.2

Срп ски со ко у За гре бу осно ван је 14. ма ја 1905. го ди не. Пр-
ви ста ре ши на Срп ског со ко ла био је др Бог дан Сто ја но вић, 
се кре тар и во ђа, ис так ну ти срп ски по ли ти чар из Сла вон ске 
По же ге др Ср ђан Бу ди са вље вић. Ин тен зив ни ји рад Срп ског 
со ко ла у За гре бу по чи ње у апри лу 1906. го ди не. Дру штво је 
су дје ло ва ло на дру гом сле ту све срп ског со кол ства на Ра ва ни-
ци (Фру шка Го ра), пр вом хр ват ском со кол ском сле ту у За гре-
бу, пе том све сла ве ском со кол ском сле ту у Пра гу.3

1 „По ста нак пр вог срп ског со кол ског дру штва“, уре дио Ан те Бро зо вић, „Со-
кол ски збор ник“, Го ди на I, Бе о град 1934, стр. 136-139; Н. Жу тић, Со ко ли – 
иде о ло ги ја у фи зич кој кул ту ри Кра ље ви не Ју го сла ви је 1929-1941.

2 Ви дје ти: Н. Жу тић, Со ко ли – иде о ло ги ја у фи зич кој кул ту ри Кра ље ви не Ју-
го сла ви је, Бе о град, 1991; Н. Жу тић, Кра ји шки со ко ли, Бе о град, 1997.

3 Исто.



Никола Жутић

235

„СРПСКИ СОКОЛИ”  ...

Про го ни Срп ских со ко ла, и уоп ше Ср ба у Хр ват ској, Сла-
во ни ји и и бив шој срп ској Кра ји ни, на ро чи то су се по ја ча ва-
ли у ври је ме анек си о не кри зе 1908. го ди не. У ин сце ни ра ним 
«ве ле и здај нич ким про це си ма» Срп ски со ко ли су се че сто 
на ла зи ли на оп ту же нич ким клу па ма оп ту жи ва ни да ра де на 
одва ја њу ју жно сла вен ских зе ма ља од Мо нар хи је и њи хо вом 
при кљу че њу Кра ље ви ни Ср би ји. По за вр шет ку за гре бач ког 
ве ле и здај нич ког про це са 1909. го ди не, ка да су у там ни ци «суд-
бе ног сто ла» ле жа ла 53 «ве ле и здај ни ка» со ко ла, об на вљао се 
рад за гре бач ког Срп ског со ко ла. У ју ну 1910. за гре бач ки Срп-
ски со ко сла вио је пе то го ди шњи цу свог ра да, ко јом при ли-
ком је осно ва на Срп ска со кол ска жу па «Кра ји шка». Ти ме су 
срп ски Со ко ли из За гре ба да ли свој до при нос на сто ја њи ма 
да се исто риј ско по сто ја ње уки ну те Вој не (срп ске) кра ји не, 
аустриј ске «це са ро ви не», ис трг не од за бо ра ва. Ина че су Срп-
ски со ко ли на сто ја ли да од ба це по де лу срп ства по аустриј ској 
ад ми ни стра тив ној по де ли Цар ства, па, след стве но то ме, ни су 
при зна ва ли дво вр сне Ср бе - аустриј ске «пре чан ске» и ср би-
јан ске. Ипак, сем «Кра ји шког со ко ла», срп ско со кол ство се у 
пр вом пе ри о ду свог по сто ја ња мо ра ло те ри то ри јал но ор га-
ни зи ра ти пре ма та да шњој аустро у гар ској ад ми ни стра тив ној 
по де ли Мо нар хи је.

Срп ски со ко ли у Дал ма ци ји

Вје ков на аустриј ска не при ја тељ ска по ли ти ка на ци о нал ног 
и вјер ског аси ми ло ва ња и угње та ва ња иза зи ва ла је код Ср-
ба све три вје ре од бој ност пре ма хаб збур шкој «апо стол ској“ 
мо нар хи ји. По ред Ср ба пра во слав них, про тив та кве хаб сбур-
шке вјер ске и на ци о нал не по ли ти ке, као и про тив ко ло ни јал-
них им пе ри јал них на сто ја ња, исту па ли су и ри мо ка то лич ки 
омла дин ци из за пад них ју жно сла вен ских по кра ји на, на ро-
чи то у Сло ве ни ји, Дал ма ци ји, Бо сни и Сре му. У пр вим де це-
ни ји ма два де се тог ви је ка у Дал ма ци ји се ства рао јак све сла-
вен ски ан ти хаб збур шки омла дин ски по крет, ко ји је био уско 
по ве зан са исто род ним по кре ти ма у сло ве нач ким зе мља ма и 
на ро чи то са по кре ти ма у Бо сни и Хер це го ви ни, у ко ји ма су, 
до ми нант но уче ство ва ли Ср би све три вје ре. 
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У Дал ма ци ји Ср би су у по чет ку вје жба ли у срп ско-ка то-
лич ким (хр ват ским) со кол ским дру штви ма ко ја су, као ли бе-
рал на, би ла про ју го сла вен ски ори јен ти са на. Хр ват ски со ко у 
Спли ту осно ван је 1893. го ди не. За хва љу ју ћи Јо си пу Смо дла-
ки со кол ство у Дал ма ци ји се раз ви ја ло у ју го сло вен ском сме-
ру. Смо дла ка се, на и ме, за ла гао да се од ју го сла вен ских со-
ко ла, тј. бу гар ских, срп ских, хр ват ских и сло вен ских, ство ри 
је дин стве на ор га ни за ци ја. Со кол ству у Дал ма ци ји ни је био 
на кло њен «пра ва шки» (фран ко вач ки) по ли тич ки еле мент 
упра во због про па ги ра ња ју го сла вен ства од стра не со кол-
ских чел ни ка.4

Срп ски Со ко ли у Ду бров ни ку уочи Ве ли ког ра та

Осни ва ње гим на стич ких дру шта ва био је но ви вид за-
јед нич ког ра да пре га ла ца и омла ди не у бор би за ује ди ње ње 
срп ског на ро да. Да би пот по мо гли осни ва ње но вих дру шта-
ва „ду ша нов ци“ из Ду бров ни ка су за јед но са Ду бро вач ком 
Гра ђан ском Му зи ком при ре ђи ва ли из ле те по ду бро вач кој 
око ли ни, у Цав тат и Бо ку Ко тор ску. За ла га њем пре га ла ца 
око на ци о нал-кул тур ног дру штва „Срп ска Зо ра“ осни ва на 
су гим на стич ко-тре зве њач ка дру штва на При мор ју и у Дал-
ма ци ји. Да би под ста кли осни ва ње гим на стич ких дру шта ва 
лист Ду бров ник и ча со пис Срђ об ја вљи ва ли су про па ганд не 
члан ке о ра ду со ко ла. Осни ва ње гим на стич ких дру шта ва био 
је но ви вид за јед нич ког омла дин ског ра да у бор би за ује ди-
ње ње срп ског на ро да. 

Пр ва срп ска дру штва на При мор ју - Срп ско гим на стич ко 
дру штво „Ду шан Сил ни“ у Ду бров ни ку и Срп ски Со ко у Ри-
сну - осно ва на су 1907. го ди не. На пред лог омла дин ца Кри ста 
П. До мин ко ви ћа, уред ни ка Ду бров ни ка, срп ска ду бро вач ка 
омла ди на ре ши ла је 17. ав гу ста на збо ру Ср ба-Ду бров ча на да 
у Ду бров ни ку осну је гим на стич ко дру штво „Ду шан Сил ни”.
На скуп шти ни су про чи та ни те ле граф ски по здра ви из Бе о-
гра да. У јед ном од њих ис так ну то је : „У име свих се дам де-
сет и два да на шња клу ба Ср би јан ског Ду ша но вач ког Са ве за, 

4 Н. Жу тић, н. д.
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ша ље мо дра гој јед но род ној бра ћи ви те шко срп ско по здра-
вље. Здра во Сил ни! Пред сјед ник Са ве за пот пу ков ник Ми-
шко вић“. Са ду бро вач ке скуп шти не по слат је од го вор Са ве зу 
Ду ша на Сил ног у Бе о град: „Ср би Ду бров ча ни јед но ду шно су 
од лу чи ли уте ме ље ње 'Ду ша на Сил ног', те за хва љу ју на брат-
ском сје ћа њу сло бод не бра ће. Здра во! Од бор“. По том је Бе о-
град ско дру штво упу ти ло де пе шу сли је де ћег са др жа ја: „Са вез 
нам је при оп ћио Ва шу де пе шу. У до бри час Сил ни, у име пет 
сто ти на бе о град ских ви те зо ва. Пред сед ник Дру штва Кнез 
Ми лој ко вић“. Пра ви ла дру штва су три пу та сла та аустриј-
ским вла сти ма, али су она вра ћа на не по твр ђе на. Власт је ко-
нач но по твр ди ла дру штве на пра ви ла ав гу ста 1908. го ди не. 
Кон сти ту и ра ју ћа скуп шти на одр жа на је 9. ав гу ста 1908. У 
Упра ви би ли су : пред сед ник др. Ма то Гра цић, под пред сед ник 
Иво Шу берт, тај ник Ан то ни је Бе ну си, за ме ник тај ни ка Пе тар 
Ре љић, од бор ни ци Кри сто П. До мин ко вић, др. Јо во Ми лић, 
Лу ко мар киз Бо на, и дру ги. Пр ви учи те љи би ли су Кри сто 
П. До мин ко вић и Ни ко ла Р. Бр кић. Ста ра згра да из до ба Ре-
пу бли ке, по зна та као “Та ба ке ри ја” у Пи ла ма би ја ше пот пу но 
пре у ре ђе на за дру штве не про сто ри је и то ве ли ка дво ра на за 
ве жба ње, а јед на ма ња за ве жбе на спра ва ма, со ба за упра ву, 
члан ство и оста ле по треб не про сто ри је. То је био Дом Ду ша-
на Сил ног у Ду бров ни ку. Ју ла 1909. от по че ле су вје жбе у дру-
штве ним про сто ри ја ма. Осно ван је жен ски део. Дру штву су 
сти гле на ру че не спра ве из Пра га. Дру штво је на по клон до би-
ло сли ку Ду ша на Сил ног и сли ке из срп ске исто ри је.5 

Ду шан Сил ни у Ду бров ни ку на ја вио је сво ју пр ву дру штве-
ну за ба ву за 12. март 1910. у про сто ри ја ма Срп ског Пје вач-
ког дру штва „Сло га”. Тог да на тре ба ло је дру штво, пред во ђе-
но Ду бро вач ком Гра ђан ском Му зи ком, да све ча но на сту пи у 
сво јим срп ским одо ра ма. На дан на сту па дру штва лист Пра ва 
Цр ве на Хр ват ска обо ри ла се на „Ду ша на Сил ног“ на зи ва ју ћи 
га „ср би јан ским дру штвом”. Аустриј ска по ли ци ја за бра ни ла 

5 „По ста нак пр вог срп ског со кол ског дру штва“, уре дио Ан те Бро зо-
вић, „Со кол ски збор ник“, Го ди на I, Бе о град 1934, стр. 136-139; „Спо-
ме ни ца 25. го ди на со кол ског ра да у Ду бров ни ку”, Со кол ско дру штво 
Ду бров ник, Ду бров ник, 1929, стр. 28, 29 (цит. Пре ма: С. Не дељ ко вић, 
Срп ска со кол ска жу па на При мор ју, у: Срп ска сло бо дар ска ми сао, бр. 
1-6, 2014.
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је кор по ра тив ни на ступ са му зи ком, па су чла но ви дру штва 
мо ра ли у ма лим гру па ма да про ше та ју до сво јих про сто ри ја. 
Хро ни чар је за пи сао да је на по ја ву пр вих гру па „ду ша но ва-
ца“ гра ђан ство „фре не тич но апла у ди ра ло, док је са мо не ко-
ли ко фран ко вач ких омла ди на ца упу ти ло зви жду ке. Ка ко је 
ко ја гру па ду ша но ва ца до ла зи ла, све је оду ше вље ни је по здра-
вља на, па се уса мље ни зви жду ци фран ко ва ца ни су чу ли. По 
до ла ску свих „ду ша но ва ца“ от по че ла је за ба ва са му зи ком 
у про сто ри ја ма „Сло ге”. У свом по здрав ном го во ру Кри сто 
До мин ко вић је ис та као зна чај тог пр вог на сту па ду ша но ва-
ца, упр кос пре пре ка ма на ко је су на и шли од стра не вла сти и 
ма ло број них фран ко ва ца. На про гра му за ба ве би ла је Стан-
ко ви ће ва пје сма „Ра до иде Ср бин у вој ни ке”, ко ју је сви рао 
там бу ра шки збор Ду бро вач ког Рад нич ког Дру штва. Пе тар 
Бу ба ло де кла мо вао је пе сму „Ду ша нов ка“ од Ј. Пе ро ви ћа, док 
је члан ство из ве ло атлет ску вје жбу „Пи ра ми де“. Ду бро вач ка 
Гра ђан ска Му зи ка сви ра ла је 19. мар та 1910. ко рач ни цу Ду-
ша нов ка.6 Члан дру штва Јо ван Л. Пе ро вић спе вао је пе сму 
Ду ша нов ка а му зи ку за пе сму (марш) ком по но вао је Иван ви-
тез Чи жек, ка пел ник Срп ске му зи ке у Ду бров ни ку.7

Да би пот по мо гли осни ва ње но вих дру шта ва «ду ша нов-
ци“ из Ду бров ни ка, пред во ђе ни пред сјед ни ком Ма том Гра-
ци ћем и Ду бро вач ком гра ђан ском му зи ком при ре ди ли су 
из лет у Цав тат 17. апри ла 1910. и том при ли ком пр ви пут у 
одо ра ма ис ту пи ли кор по ра тив но пред број ним гра ђа ни ма.8 
Ду бро вач ки „ду ша нов ци“ су и 26. ју на 1910. при ре ди ли из-
лет бро дом „Ду бров ник” у Цав тат и Бо ку Ко тор ску. По до ла-
ску у Ко тор „ду ша нов це“ су на оба ли до че ка ла сва ко тор ска 
дру штва са за ста ва ма и му зи ком и ма са гра ђа на из чи та ве 
Бо ке. По сле из ле та осно ва на су но ва дру штва у Ко то ру, Хер-
цег-Но вом и Ђе но ви ћи ма. По во дом осни ва ња Срп ског со ко-
ла у Хер цег Но вом лист Срп ски Со ко до нео је чла нак у ко ме се 
на во ди: „Ов да шња се срп ска омла ди на већ одав на спре ма ла 
да осну је Срп ски Со ко, да не бу де мо по стид ни пред сво јом 

6 „Спо ме ни ца 25. го ди на со кол ског ра да у Ду бров ни ку”, Со кол ско дру штво 
Ду бров ник, Ду бров ник, 1929, стр. 29, 30

7 „Срп ски ви тез ”, Бе о град, 1 март 1912, бр. 3, стр.67
8 „Спо ме ни ца 25. го ди на со кол ског ра да у Ду бров ни ку”, Со кол ско дру штво 

Ду бров ник, Ду бров ник, 1929, стр. 31 (цит. Пре ма С. Не дељ ко вић, н. д)
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бра ћом. Но у овој оп ћој апа ти ји на шој на Срп ском При мор ју 
не мо га смо оства ри ти сво ју за ми сао. Али нам не дав но до ђе у 
по хо де 'Ду шан Сил ни' из пи то мог Ду бров ни ка, про др ма нас 
из дри је ме жа и са да је Срп ски Со ко код нас свр ше на ствар. 
Од зив је ли јеп, и спре ма мо се на по сао. На ру чи ли смо и спра-
ве и он да ће мо на при јед са сна гом со кол ском. Здра во!“.9 

„Ду ша нов ци“ су би ли за сту па ни „са три чла на у одо ри“ 
(др. Ма то Гра цић, Кри сто П. До мин ко вић и Јо ван Л. Пе ро вић) 
на сле ту бу гар ских «Ју на ка» у Со фи ји 9-12 ју ла 1910. Том при-
ли ком у Бе о град су до шли пред став ни ци срп ског со кол ства 
из Сре ма, Кра ји не, Бо сне, Ста ре Ср би је, При мор ја и Хер це-
го ви не. По вор ка у Бе о гра ду свр ста на је у ули ца ма око хо те ла 
„Сла ви ја”. Ду ша нов ци ма из Ду бров ни ка и Ско пља ука за на је 
по част ти ме што су у по вор ци, ко ја је про шла ули ца ма Кра ља 
Ми ла на, Те ра зи ја ма и Ва си ном, ишли иза че шких со ко ла. По-
сле одр жа не јав не со кол ске при ред бе на сле ти шту у Гор њем 
гра ду, ко јој је при су ство вао и пре сто ло на след ник Алек сан-
дар, прет став ни ци срп ског со кол ства из Ср би је, Ста ре Ср би-
је и са те ри то ри је Аустро-Угар ске одр жа ли су са ста нак у Бе о-
гра ду. На са стан ку је од лу че но да се ство ри Срп ски со кол ски 
са вез са се ди штем у Бе о гра ду. Од лу че но је да се на сле то ви ма 
у За гре бу и Пра гу на сту пи под за јед нич ком са ве зном (ју го-
сла вен ском) за ста вом и да се за јед нич ки вје жба сим бо лич на 
„ве жба осло бо ђе ња“. На са ста нак су до шли и ка пе тан Ми-
лан При би ће вић, се кре тар На род не Од бра не и вој во да Јо ван 
Дов жен ски. По се тио их је пре сто ло на след ник Алек сан дар. 
Со ко ли «Ду ша нов ци» су на по врат ку „до не љи у Ду бров ник 
Ње го ве по ру ке пу не очин ске љу ба ви и хра бре ња”10. 

Гру па од 40 срп ских со ко ла пред во ђе на др. Ла зом По по ви-
ћем, ста ре ши ном Фру шко гор ске Жу пе, по се ти ла је 17 ав гу ста 
1911. Ду бров ник. На оба ли (Груж) до че ка ли су их по стро је-
ни „ду ша нов ци“ са Гра ђан ском Ду бро вач ком му зи ком. У по-
вор ци ду ша но ва ца и му зи ке со ко ли су по се ти ли Гун ду ли ћев 

9 Не бој ша Ра шо, „Срп ски со ко Хер цег Но ви“, стр. 17,19, Хер цег Но ви, 2008; 
„Спо ме ни ца 25. го ди на со кол ског ра да у Ду бров ни ку”, Со кол ско дру штво 
Ду бров ник, Ду бров ник, 1929, стр. 31

10 „Је ди ни и вр хов ни услов на ко ме је осно ва но Со кол ско дру штво Ду бров ник”, 
„Ду бров ник”, Ду бров ник, 20.ју ла 1940, Ју го сло вен ска Штам па ри ја, бр.28, 
стр.2
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спо ме ник. Пред спо ме ни ком је др Ла за По по вић из ре као не-
ко ли ко би ра них ре чи и по ло жио ве нац. Гра ђан ство је бур но 
по здра вља ло а пред Гун ду ли ће вим спо ме ни ком до шло је до 
бур них ова ци ја. У име Ду ша на Сил ног Ни ко Ђи ва но вић по-
здра вио је со ко ле из Вој во ди не, Ср би је и Ста ре Ср би је. Истог 
да на со ко ли су па ро бро дом „Со ко» по се ти ли Цав тат, ко јег су 
про зва ли „Ма ли Бе о град“. Из ле ту су се при дру жи ли „ду ша-
нов ци“, гра ђа ни и омла ди на. На гро бу Вал та за ра Бо ги ши ћа 
др Ла за По по вић је по ло жио ве нац Срп ских со ко ла из Вој-
во ди не, са срп ском тро бој ни цом. „Ду ша нов ци“ и Ср би Ду-
бров ча ни су со ко ли ма при ре ди ли бан кет у хо те лу Им пе ри-
јал. По том су Со ко ли, „ду ша нов ци“ и срп ска му зи ка кре ну ли 
за јед но во зом 19 ав гу ста 1911. у Тре би ње на II хер це го вач ки 
Срп ски Со кол ски Слет. Пре ма се ћа њи ма Ане Ра ја чић Мат-
ко вић, на че лу ду ге све ча не по вор ке би ли су Ду бров ча ни. На 
Сле ту је ду ша но вач ки му шки под мла дак из во дио ве жбе па-
ли цом, под упра вом А. Кур то ви ћа.11. На Глав ној скуп шти ни 
ду бро вач ког дру штва, одр жа ној 4. фе бру а ра 1912. усво јен је 
но ви на зив Срп ско со кол ско дру штво „Ду шан Сил ни”. 

Срп ска со кол ска жу па на При мор ју

Срп ска со кол ска жу па на При мор ју осно ва на је 5. ма ја 
1912. у Хер цег Но вом. У жу пу је ушло 7 дру шта ва из Бо ке Ко-
тор ске (Ри сан, Ко тор, Хер цег-Но ви, Ђе но вић, Би је ла, Бу два и 
Па штро ви ћи-Ка стио), Ду шан Сил ни из Ду бров ни ка, Срп ски 
со ко из Кни на. Ка сни је је осно ван Срп ски со ко у За дру. Жу па 
је би ла део Са ве за срп ског со кол ства у Бе о гра ду. За ста ре ши-
ну Жу пе иза бран је Мир ко Ком не но вић, ста ре ши на Срп ског 
со ко ла у Хер цег-Но вом, ис так ну ти члан Срп ске зо ре и под-
пред сед ник Са ве за срп ских при вред них за дру га на При мор-
ју.12 У ци љу ја ча ња ор га ни за ци је При мор ске жу пе, из Срем-

11 „Срп ски Со ко”, 25 Ок то бар 1911, Срем ски Кар лов ци, бр. 11 и 
12, стр. 182; „Спо ме ни ца 25. го ди на со кол ског ра да у Ду бров-
ни ку”, Со кол ско дру штво Ду бров ник, Ду бров ник, 1929, стр. 
34; Ни ко ла То ља, „Ду бро вач ки Ср би ка то ли ци, исти не и за блу-
де”, Ду бров ник, 2011, стр.458

12 „Спо ме ни ца 25. го ди на со кол ског ра да у Ду бров ни ку”, Со кол-
ско дру штво Ду бров ник, Ду бров ник, 1929, стр.35
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ских Кар ло ва ца, сре ди шта срп ског со кол ства у Ће са ро ви ни, 
упу ћен је је дан од во ђа Срп ске Фру шко гор ске жу пе Ми лан 
Те о до ро вић, ко ји је као тех нич ки струч њак об и шао сва дру-
штва на При мор ју, те их по у чио у ве жба њу, ка ко би се што 
бо ље спре ми ли за слет у Пра гу.13 

На про сла ви де се то го ди шњи це бо сан ско-хер це го вач ке 
„Про све те“, одр жа ној у Са ра је ву сеп тем бра 1912, уче ство ва-
ли су у ве ли ком бро ју со ко ли. Ве ли ка на ци о нал на ма ни фе-
ста ци ја одр жа на је у Са ра је ву не де љу да на пре об ја ве Пр вог 
бал кан ског ра та. На про сла ви су утвр ђе ни за да ци со ко ла „у 
да ни ма, ко ји су би ли на по мо лу“. Де ле га ци ја „Ду ша на Сил-
ног” из Ду бров ни ка је за јед но са „Ду бро вач ком Гра ђан ском 
Му зи ком” оти шла у Са ра је во на „Про свје ти ну“ про сла ву. Де-
ле га ти „Ду ша на Сил ног” мар ши ра ли су глав ном ули цом око 
бар јак та ра Иван ко ви ћа из Тре би ња, пред њи ма су ишли др 
Ла за По по вић и Во ја Жи ва но вић, срп ски ге не рал штаб ни пу-
ков ник, а за њи ма сви со ко ли. Му зи ка је сви ра ла „Оро кли-
че са ви си не”. Зву ке му зи ке пра ти ла је пје сма при сут них, али 
уме сто ри је чи : „Ми смо с то бом Све то за ре Ми ле ти ћу!” мо-
гло се ја сно чу ти : „Ми смо с то бом Пе тре Ка ра ђор ђе ви ћу !”.14

По из би ја њу Бал кан ских ра то ва Срп ски со ко ли Ду бров-
ни ка ор га ни зо ва ли су при ку пља ње по мо ћи за Цр ве ни Крст. 
Оду ше вље ње ко је је за хва ти ло Ду бров ник због по бе да Срп-
ске вој ске у бал кан ским ра то ви ма опи сао је др Ми ће Ми чић, 
на ци о нал ни бо рац и гра до на чел ник гра да Ду бров ни ка три-
де се тих го ди на 20. ве ка. У Бон ди ном по зо ри шту у Ду бров-
ни ку одр жан је 24. но вем бра 1912. Ве ли ки со кол ски ми тинт. 
Го во ри ли су Лу ко мар киз Бо на, др. Вла хо Ма ти је вић, и др 
Ми ће Ми чић ко ји је „рас па лио омла ди ну“, па је она оду ше-
вље но кли ца ла Ср би ји и Цр ној Го ри. Ова ци је су се по но ви-
ле при ли ком ве ли ке по вор ке омла ди не и гра ђан ства по сле 

13 „Спо ме ни ца Кар ло вач ког со ко ла 1904-1929”, Срп ска ма на стир-
ска штам па ри ја, 1929-526, Срем ски Кар лов ци, стр. 23; „Спо ме-
ни ца 25. го ди на со кол ског ра да у Ду бров ни ку”, Со кол ско дру-
штво Ду бров ник, Ду бров ник, 1929, стр.35

14 Др Во ји слав Бе са ро вић, „Со кол ство и тре зве ност”, „Со кол ски 
Гла сник”, Љу бља на, 1. де цем бар 1930, бр. 30, стр. 3; „Спо ме-
ни ца 25. го ди на со кол ског ра да у Ду бров ни ку”, Со кол ско дру-
штво Ду бров ник, Ду бров ник, 1929, стр.110
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ми тин га. За вре ме со кол ских за ба ва до ла зи ло је до ова ци ја 
бал кан ским са ве зни ци ма. Оми ље ну пе сму „Она мо, она мо, да 
ви ђу При зрен” омла ди на је пје ва ла: „Ова мо, ова мо, да ви ђу 
мо ре”. Кон цер ти му зи ке би ли су ре дов но за бра њи ва ни, а из-
ле ти Со ко ла, ако су би ли до зво ље ни, би ли су пра ће ни ве ли-
ким бро јем жан да ра и тај них аге на та.15 У слу ча ју по сје те „не-
ког Бе о гра ђа ни на или не ког из Ср би је“ ду бро вач ки со кол ски 
дом био би фор мал но оп ко љен од жан дар ма и де тек ти ва, док 
су ђа ци про га ња ни ако би се уста но ви ло да су пре ко ра чи ли 
праг дру штва. 

Пр ви Слет Срп ске со кол ске жу пе на При мор ју одр жан је 
12.10.1913. у Ду бров ни ку. На сле ту су уче ство ва ли и срп ски 
со ко ли из Бо сне и Хер це го ви не, на че лу са Во јом Бе са ро ви-
ћем из Са ра је ва. До шли су и хр ват ски со ко ли из Дал ма ци је 
и број ни со ко ли из Бо ке Ко тор ске. Срп ски со ко ли жу пе на 
При мор ју до шли су у ве ли ком бро ју, пред во ђе ни жуп ским 
ста ре шин ством на че лу са ста ро стом Мир ком Ком не но ви-
ћем и Со кол ском му зи ком из Хер цег Но вог. Ду бро вач ка Гра-
ђан ска му зи ка (срп ска) сви ра ла је „Ли је пу на шу до мо ви ну” 
и „Пред пр си” у по част со кол ским бар ја ци ма. У слет ској по-
вор ци, уз при су ство пре ко 500 со ко ла, уче ство ва ли су: Ду-
бро вач ка Гра ђан ска Му зи ка, со кол ске за ста ве, стар је шин ства 
жу па и дру шта ва, Хр ват ски со ко ли са со лин ском му зи ком, 
Со кол ски под мла дак „Ду ша на Сил ног», сви срп ски со ко ли 
са му зи ком из Хер цег но во га, „Ду шан Сил ни» из Ду бров ни-
ка. Дру ги део про гра ма са сто јао се у из во ђе њу јав не вје жбе 
на Бе ни че вом (Гру шком) по љу, у ко јој су уче ство ва ли: му шки 
под мла дак „Ду ша на Сил ног» ко ји је из во дио про сте ве жбе; 
Хер цег нов ски Срп ски со ко ко ји је из вео Срп ске ве жбе па ли-
цом (за себ на тач ка за Љу бљан ски слет); му шки под мла дак 
„Ду ша на Сил ног» ко ји је из во дио вје жбе са бља ма; чла но ви 
Срп ске Со кол ске жу па на При мор ју ко ји су из ве ли про сте ве-
жбе, за себ ну тач ку Ср ба са Све сла вен ског сле та у Пра гу 1912, 
за тим вје жбе ко пљем са V сле та Пољ ског со кол ства у Кра ко ву 
1910. и дру го. При свр шет ку вје жби, док су со ко ли пра ви ли 
пи ра ми де, пи ро тех ни чар је ба цао умјет не „бом бе” у ва здух. 

15 Игор Де спот, „Бал кан ски ра то ви 1912.-1913. и њи хов од јек у Хр ват ској”, Пле-
ја да, За греб, 2013, стр. 255.
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При сут ни су би ли из не на ђе ни ка да је из јед не, ко ја је у ва зду-
ху пр сну ла, из ле те ла ком би но ва на срп ско-хр ват ска за ста ва, 
и про су ла на сто ти не ле та ка са со кол ским мо ти вом : „Устај, 
жи ви, бо ри се, не кло ни!”. То је иза зва ло оду ше вље не ова ци-
је Со ко ла и гра ђа на. Тре ћи део про гра ма би ла је јав на за ба ва 
са кон цер ти ма му зи ке. По ми шље њу пи сца Спо ме ни це, Ду-
бров ник ни је пам тио ни шта слич но од от кри ћа Гун ду ли ће вог 
спо ме ни ка 1893.16

По во дом Сле та Жу па је из да ла раз глед ни цу на ко јој је при-
ка зан члан со ко ла на о ру жан но жем у бор би са зма јем ко ји 
је дру гог со ко ла оба вио и да ви га ре пом. Са обе стра не раз-
глед ни це ис пи са но је ге сло „Устај жи ви. Бо ри се не кло ни!». 
На дну раз глед ни це је би ла па но ра ма Ду бров ни ка са тек стом 
„Пр ви слет Срп ске Со кол ске Жу пе на При мор ју у Ду бров ни-
ку». Због раз глед ни це до шло је до су ко ба са вла сти ма. Ду ша-
но вац А. Бе ну си по зван је код управ ни ка по ли ци је Рен ки на 
у по гла вар ство због те при год не раз глед ни це, јер је сма трао 
да, због то га што је реп зма ја цр но-жут, да је то алу зи ја на 
Аустри ју па је из дао на лог да се чи та ва на кла да раз глед ни ца 
за пле ни. Рен кин је ипак при стао да се раз глед ни це пу сте у 
про мет ако се зма ју пре ма же цр но-жу ти реп.17

Дру штво је одр жа ло Глав ну ван ред ну скуп шти ну 23. но-
вем бра 1913. на ко јој је од лу че но да се при хва те но ва со кол-
ска пра ви ла, и да се ду ша но вач ко оде ло за ме ни са со кол ским. 
Дру штве ни бла гај ник Јо ван Л. Пе ро вић про те ран је 20. апри-
ла 1913. из Ду бров ни ка, иако је био ро ђен и стал но на ста-
њен у ње му. У Ца ре вин ском ве ћу ју на 1913. че шки за ступ ник 
Не мец ин тер пе ли рао је ми ни стра уну тра шњих по сло ва ра-
ди про го на, али је ње го ва ин тер пе ла ци ја би ла од ба че на јер 
је Пе ро вић био про гла шен “по ги бељ ним за др жа ву”. У мар ту 
1914. вла сти су по твр ди ле но ва пра ви ла по ко ји ма је дру штво 
из јед на че но са оста лим срп ским со ко ли ма. Кри сто До мин ко-

16 „Со ко, Њу јорк, Но вем бар 1913, Год III, бр.11, стр.268; „Спо ме ни ца 25. го-
ди на со кол ског ра да у Ду бров ни ку”, Со кол ско дру штво Ду бров ник, 
Ду бров ник, 1929, стр.36, 37, 112

17 А. Бе ну си, „Аустриј ски змај”, „Спо ме ни ца 25. го ди на со кол ског ра да 
у Ду бров ни ку”, Со кол ско дру штво Ду бров ник, Ду бров ник, 1929, стр. 
116;
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вић био је је дан од срп ских за ступ ни ка у Са ве зу сло вен ског 
Со кол ства у Пра гу. 18

Ду бро вач ко со кол ско дру штво је 14 ју на 1914. при ре ди ло 
јав ну ве жбу на Бр са ља ма и по пр ви пут ис ту пи ло у со кол ској 
одо ри. Со ко ли су та да из во ди ли „срп ске вје жбе“ са I Све сла-
вен ског сле та у Пра гу, му шки под мла дак вје жбе са ко пљи ма 
и ле тва ма уз пе сму „Тру ба тру би, у бој зо ве”. По сле за ба ве и 
кон цер та со ко ли су се свр ста ли у че ту и пред во ђе ни му зи-
ком оти шли пред Со ко ла ну пред ко јом је до шло до ве ли ких 
ма ни фе ста ци ја Со ко ла и гра ђан ства уз пје ва ње па три от ских 
срп ских пје са ма. То је би ла по след ња со кол ска ма ни фе ста ци-
ја пре ра та у Ду бров ни ку.  

Дру ги слет Срп ска со кол ска жу па „При мор ска“ Жу па одр-
жа ла је на дал ма тин ском Ко со ву код цр кве Ла за ри це крај 
Кни на, на Ви дов дан 1914. го ди не. „Ду ша нов ци“ су за јед но са 
Срп ским со ко ли ма из Бо ке Ко тор ске кор по ра тив но от пу то-
ва ли 27. ју на 1914. го ди не. Ве ли ка ма са на ро да, ко ја се сва ке 
го ди не оку пља ла на Ви дов дан, до че ка ла је со ко ле на книн-
ској ста ни ци и то пло их по здра ви ла. На за јед нич ком руч ку 
код цр кве одр жа ни су па три от ски го во ри. По под не одр жа-
на је јав на ве жба члан ства, чла ни ца и под млат ка жу пе. У ли-
сту Срп ска Зо ра хро ни чар је о том сле ту за пи сао: „Хи ља да ма 
на ро да с кра ји не Книн ске, Вр лич ке од Ки ста ња, За дра Бен-
ков ца, Др ни ша, из Спље та и Ка ште ла, Ши бе ни ка, Скра ди на 
Об ров ца, Си ња, Имот ско га, из Бо ке и Ду бров ни ка, са кра ји-
не Бо сан ске и из Ли ке оку пи ше се око брат ских со кол ских 
че та и по мо ли ше се Бо гу за из ги ну лу бра ћу хра бре ко сов ске 
Освет ни ке. На па ра сто су је склад но пје ва ло пје вач ко дру-
штво „Ср ба ди ја» из Ши бе ни ка. Иза па ра сто са из во ди ли су са 
успје хом вје жбе срп ски и хр ват ски со ко ли уз прат њу Спљет-
ске му зи ке.”19 

18 „Со ко”, Њу јорк, Мај 1914, бр. 5, Год. IV, стр. 110; „Спо ме ни ца 25. го ди-
на со кол ског ра да у Ду бров ни ку”, Со кол ско дру штво Ду-
бров ник, Ду бров ник, 1929, стр.38;

19 „Спо ме ни ца 25. го ди на со кол ског ра да у Ду бров ни ку”, 
Со кол ско дру штво Ду бров ник, Ду бров ник, 1929, стр.38; 
„Про сла ва на Дал ма тин ском Ко со ву код Кни на”, „Срп ска Зо ра», 1 (15) ју ла 
1914, бр.9, Бо ке шка штам па ри ја у Ко то ру, стр. 2; 
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На книн ском сле ту уче ство ва ли су, по ред две на пред на ве-
де не жу пе, и Хр ват ска со кол ска жу па из За дра, Хр ват ска со-
кол ска жу па «Кре ши ми ро ва» из Ши бе ни ка те Са вез срп ских 
со кол ских дру шта ва «Ду шан Сил ни» из Кра ље ви не Ср би је. 
Сле ту су при су ство ва ли ли бе рал ни ју го сло вен ски на ци о на-
ли сти, во ђа ши бен ских со ко ла др Иван Кр стељ и Спли ћа нин 
др Гр гур Ан ђе ли но вић, «ко ји су би ли пу ни ду бо ког ро до љу-
бља и про же ти ми шљу бор бе про тив ту ђег го спо дар ства, а 
за сло бо ду и је дин ство тро и ме ног на ро да». На Сле ту је Гр га 
Ан ђе ли но вић одр жао го вор по де љен у 4 ди је ла, а сва ки се за-
вр ша вао ре фре ном „Не кли чем здра во ни ме ни ни ва ма, већ 
оним ју на ци ма ко ји ће ско ро ги ну ти за на род но ује ди ње ње». 
При по ла ску жан дар ме ри ја је за бра ни ла све ма ни фе ста ци је 
и свир ку му зи ке не са оп штив ши ни ко ме шта се у Са ра је ву 
до го ди ло. На ста ни ци Пер ко вић чу ло се ме ђу со ко ли ма “уби-
ше Фер ди нан да”. На Ви дов дан 28. ју на 1914. срп ски со ко ли 
из Бо ке Ко тор ске ор га ни зо ва ли су из лет у Бу дви, где су при-
ре ди ли јав ну ве жбу. Сем со ко ла из Бо ке Ко тор ске на јав ној 
ве жби уче ство ва ли су пред став ни ци ду бро вач ког „Душана
Силног”.ВежбасенијезавршилазбоггласаоубиствуФер
динанда.Соколисусемирноповукли.20

Ан ти а у стриј ска омла дин ска кул тур на ак ци ја  
у Спли ту и сред њој Дал ма ци ји

Уочи Пр вог свјет ског ра та ју жно сла вен ски со ко ли су вр-
ши ли ан ти хаб збур шку про па ган ду, на ро чи то пу тем штам пе 
и бро шу ра. «На ци о на ли стич ка штам па» по кре та на је 1914. 
го ди не, на ро чи то у Спли ту и Дал ма ци ји, али и у сло ве нач-
ким зе мља ма, и то, на при мјер, по чет ком апри ла 1914. ка да је 
по чео из ла зи ти Глас Ју га (број за март) у Љу бља ни у фор ми 
мје сеч не ре ви је. У про гра мат ском увод ни ку пр вог бро ја Сло-
ве нац Јен ко је тра жио «ства ра ње сло бод не и пот пу но не за ви-
сне и ује ди ње не ју го сло вен ске на ци је». Лист је, ме ђу тим, због 
та квих на пи са по сли је дру гог бро ја за бра њен, а уред ни ци за-

20 „Со ко на Ја дра ну”, Сплит, Ја ну ар-Април 1936, бр.1- 4, стр. 36 ; Спо ме ни-
ца 25. го ди на со кол ског ра да у Ду бров ни ку”, Со кол ско 
дру штво Ду бров ник, Ду бров ник, 1929, стр. 23, 39
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тво ре ни. У исто вре ме у За гре бу је по чео да из ла зи на ци о на-
ли стич ки омла дин ски лист Но ва ри јеч. У Пра гу је Пр вог ма-
ја 1914. иза шао пр ви број пра шке Ју го сла ви је, са увод ни ком 
сплит ског пу бли ци сте Љу бе Ле он ти ћа, у ко ме је ис ти цао да 
се про блем Ју жних Сла ве на, и кул тур ни и по ли тич ки, мо же и 
мо ра ри је ши ти ево лу ци јом или ре во лу ци јом, ми лом или си-
лом, - са мо у ју го сло вен ском сми слу.

У том тре нут ку све ми сли ју го сла вен ских омла дин ских на-
ци о на ли ста би ле су усмје ре не на Ви дов дан ски кон грес у Бе чу 
и Све сло вен ски со кол ски слет у Љу бља ни, ко ји је био пред-
ви ђен за ав густ 1914. го ди не. Ју го сла вен ски на ци о на ли сти 
вр ло жи во су аги ти ра ли за тај слет јер су и они са ми чи ни-
ли је згро ан ти а у стриј ског ју го сла вен ског со кол ског по кре та. 
Пер со ни фи ка ци ја свих омла дин ских ли бе рал них ре во лу ци-
о нар них иде ја и ак ци ја у Дал ма ци ји био је ри мо ка то лич ки 
књи жев ник Ни ко ла (Ни ко) Бар ту ло вић са хвар ског Ста рог 
Гра да, ко ји је по сли је Ве ли ког ра та на пи сао књи гу «Од ре во-
лу ци о нар не омла ди не до Ор ју не» (Сплит, 1925), као и број-
не члан ке и при ло ге.21 Свој ре во лу ци о нар ни на ци о нал-ли бе-
ра ли зам Бар ту ло вић је ис ка зао лич ним при мје ром ак тив но 
уче ству ју ћи у ор га ни за ци ја ма ју го сло вен ске на ци о на ли стич-
ке омла ди не. Као ак тив ни уче сник ан ти а у стриј ског омла дин-
ског по кре та, Бар ту ло вић је имао ви зи ју оства ре ња ју го сла-
вен ског ли бе рал ног брат ства на раз ва ли на ма Аустро у гар ске 
мо нар хи је. Пре ма ње му, омла дин ски ли бе рал ни по крет («на-
ци о на ли стич ки» и»на предњчки») за чи њао се у ли те ра ту ри, 
књи жев ном ства ра ла штву и то на ро чи то кри тич ким члан ци-
ма у пе ри о ди ци. 

Пуч ка (де мо крат ска) стран ка Јо си па Смо дла ке оку пља ла 
је у Дал ма ци ји ма хом мла ђу ин те ли ген ци ју ко ја је би ла у нај-
тје шњој ве зи за за гре бач ким «на пред ња ци ма», те је ви со ко 
ис та кла ју го сла вен ство и бор бу про тив аустриј ског ре жи ма». 
Уз ли бе рал ног ре во лу ци о на ра Бар ту ло ви ћа у сплит ском ан-
ти хаб збур шком по кре ту уочи ра та на шли су се број ни дал-

21 О омла дин ским ан ти хаб збур шким по кре ти ма у срп ским зе мља ма и Сло ве-
ни ји уочи Ве ли ког ра та ви дје ти де таљ ни је: Н. Жу тић, Ни ко Бар ту ло вић ри-
мо ка то лик чет ник, књ. 1, Бе о град, 2010; Н. Жу тић, Иде о ло ги ја и по ли ти ка 
Ни ке Бар ту лоб ви ћа, књ. ИИ/1, Бе о град, 2010.
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ма тин ски ин те лек ту ал ци (углав ном ри мо ка то ли ци), као нпр. 
пу бли ци сти и књи жев ни ци Оскар Тар та ља, Ми ло сти слав 
Бар ту ли ца, бра ћа Ан ђе ли но ви ћи, Вла ди мир Че ри на, Мир ко 
Ко ро ли ја, др Ан те Тре сић Па ви чић, др Јо сип Смо дла ка, др 
Ма те Чин гри ја, др Ма те Дрин ко вић, др Пр ви слав Гри со го но, 
Аугу стин Тин Ује вић, Иво Вој но вић и дру ги. 

Са дал ма тин ским ин те лек ту ал ци ма са ра ђи ва ли су по је-
дин ци оку пље ни око На ро да, опо зи ци о ног по ли тич ког ли ста 
бо сан ско-хер це го вач ких Ср ба, ко ји су во ди ли Ду шан Ва си-
ље вић, Ни ко ла Сто ја но вић, Урош Круљ, Ду шан Кец ма но вић 
и дру ги. По кре нут је у Мо ста ру ја ну а ра 1907, из ла зио је с пре-
ки ди ма 1909. и 1910, па до кра ја ју на 1914. го ди не. Пр во је 
об ја вљи ван у Мо ста ру, а од но вем бра 1911. у Са ра је ву, и то 
као ор ган исто и ме не гру пе Бо сан ског са бо ра у Са ра је ву. Вла-
сни ци и из да ва чи су му би ли Урош Круљ и Јо ван Ма лић, а 
глав ни уред ник је био Ри сто Рин да Ра ду ло вић. По сли је увод-
ни ка, стал но је штам пан при дну пр ве стра не фељ тон, у ком 
су пи са ли књи жев ни ци Алек са Шан тић, Све то зар Ћо ро вић, 
Ни ко Бар ту ло вић и дру ги. 

Зна чај ни са ста нак Ује ди ње не на ци о на ли стич ке омла ди не, 
ко јим је пред сје да вао Ни ко Бар ту ло вић, одр жан је у тај но сти 
у Спли ту 16. мар та 1913. го ди не. Са стан ку су при су ство ва ли 
ско ро сви де ле га ти «из до мо ви не»: Ује вић, Бар ту ли ца, Тар та-
ља, Ду шан Ми лаш и дру ги. За Бар ту ло ви ћа је би ло нај ва жни-
је да су на са стан ку уче ство ва ли и де ле га ти «на пред но-ра ди-
кал не омла ди не» у Дал ма ци ји (Кру но слав Бе го и И. Је ла вић), 
ко ји су у име сво је гру пе из ја ви ли да сту па ју у на ци о на ли-
стич ку омла ди ну, па је са мим ти ме «на пред њач ка гру па» би ла 
«ко нач но ли кви ди ра на».22 По сли је ових до га ђа ја Бар ту ло вић 
је оти шао у Ко тор (у ко ме се «баш та да сва ки час имао да чу је 
пр ви топ») по што је до био мје сто су плен та на та мо шњој гим-
на зи ји. Ује вић и Бар ту ли ца су оста ли у Спли ту у ком су ра ди-
ли на осни ва њу но вог ли ста «Ује ди ње ње». Пр ви број ли ста је 
ко нач но иза шао 8. ма ја 1913, под уред ни штвом Јер ка Ју ли ћа 
и уз по др шку «вјер них са рад ни ка» Ује ви ћа, Бар ту ли це, Бар-
ту ло ви ћа, Јев ти ћа и дру гих. Ујед но је из да ва на «Би бли о те ка 
за На ци ју». Као њен че твр ти све зак би ла је на ја вље на Бар ту-
22 N. Bar tu lo vić, Od re vo lu ci o nar ne omla di ne do Or ju ne, Split, 1925, 27-28
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ло ви ће ва бро шу ра о Сло вен ци ма, али су «Би бли о те ка», као и 
лист «Ује ди ње ње», би ли за бра ње ни.23

Го ди на 1914. у ци је лој Дал ма ци ји би ла је нео бич но бур на, 
«још и пре не го што је бук нуо свет ски рат, и пре но што су 
се аустриј ски џе ла ти ба ци ли на про га ња ње не за ви сне, на-
ци о нал не и сло бо до ум не хр ват ске и срп ске ин те ли ген ци је». 
На и ме, на ци о на ли стич ка и «на пред на» омла ди на, за јед но са 
«Хр ват ском де мо крат ском стран ком и са мла ђим и бор бе-
ни јим еле мен ти ма из Хр ват ске на род не стран ке и из Срп ске 
стран ке», би ла је на сва ком ко ра ку про го ње на од аустриј ских 
по ли ца ја ца и њи хо вих аге на та, «али је то под сти ца ло на још 
бор бе ни ји став и на још ве ћу ак ци ју». Сви ра ни је по ме ну-
ти ср бо фил ски и ју го сла вен ски националисти~ки омла дин-
ски ли сто ви, на ро чи то со кол ски, аги ти ра ли су за са зи ва ње 
Ви дов дан ског кон гре са «ује ди ње ња» у Бе чу 1914. го ди не. На 
Кон грес су при сти за ли де ле га ти «са свих уни вер за» и «из 
свих кра је ва Отаџ би не». Глав ни ор га ни за то ри кон гре са би ли 
су Љу бо Ле он тић, Ва са Ста јић, Шпи ро Сол до, Мир ко Ко сић, 
Сли јеп че вић, Круљ, Шу кри ја Кур то вић, Ауер, Ни ко Бар ту-
ло вић и дру ги. За све њих «ју го сло вен ско ује ди ње ње је би ло 
го то ва ствар», па се на кон гре су са мо рас пра вља ло о ме то-
да ма и про гра му ра да. Глав ни је мо тив био да се «ис ко ри сти 
мо ме нат и по жу ри са сло мом Мо нар хи је». Тре ба ло је да кле, 
«по жу ри ти у су коб». Су коб је, ме ђу тим, већ истог да на ку-
цао на вра та по што је у Са ра је ву на Ви дов дан 1914. уби јен 
престолонасqедник Франц Фер ди нанд, ко ји је био «ин кар-
на ци ја те жње за екс пан зи јом Аустри је и гер ман ства». Он је, 
пре ма Бар ту ло ви ће вој про цје ни, био ин тим ни при ја тељ са 
Ви ли мом (Ви ље мом), мр зио је Ср бе и Ју го сло вен ство па је 
упо тре бља вао сло ве нач ки и хр ват ски ри мо ка то лич ки кле ри-
ка ли зам за ши ре ње се па ра ти зма. Осим то га, био је «агре си-
ван, ба хат и енер ги чан, па је ње гов до ла зак на власт мо гао да 
зна чи нај ве ћу по ги бељ за ју го сло вен ска на сто ја ња».24

23 Isto.
24 N. Bar tu lo vić, Od re vo lu ci o nar ne omla di ne do Or ju ne, Split, 1925, 41.
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Хап ше ња и утам ни че ња срп ских со ко ла  
и ју го сла вен ских на ци о на ли ста 1914. го ди не

Уби ство пре сто ло на сљед ни ка Фран ца Фер ди нан да озна-
чи ло је ма сов на хап ше ња, утам ни че ња и ли кви да ци је атен-
та то ра, срп ских и ју го сла вен ских на ци о на ли ста, по нај ви ње 
ли бе рал них и ан ти кле ри кал них Со ко ла. Фран ко вач ка, кле ри-
кал на и му сли ман ска штам па у Бо сни ха ран ги ра ла је про тив 
Ср ба и омла ди не, ру ше но је и пљач ка но све што је срп ско, из-
во ђен је не чу вен те рор. Бар ту ло вић је хро ни чар ски за пи сао: 
«Гдје год је био ухва ћен ка кав Ср бин, на ро чи то омла ди нац, 
био је нај пре пре мла ћен, а он да уап шен. Нај мрач ни ји ти по ви, 
под за шти том ге не ра ла По ти о ре ка и над би ску па Шта дле ра, 
из во ди ли су та раз бој ства... Ни у дру гим по кра ји на ма ни је 
би ло бо ље. У За гре бу, фран ков ци, исто та ко под за шти том 
по ли ци је, де мо ли ра ју срп ске ду ћа не и на па да ју на на ци о на-
ли сте... Уап ше ња се про во де на ро чи то у про вин ци ји, у Сре-
му, Ли ци и Ба ни ји, а исто та ко и у Вој во ди ни. У Љу бља ни и 
Сло ве ни ји је још го ре... Кад је до шло до атен та та, Шта дле ро-
ви кле ри кал ци ба ци ше се са кр во лоч ним жа ром на омла ди-
ну, а по ли ци ја ста де да ре дом за тва ра све што се у омла ди ни 
ис ти ца ло. Јен ко и Вла ди слав Фа бјан чић би ли су већ у Ср би ји 
и за њи ма је из да на те ра ли ца...».25

Сплит ски на мје сник Сил ваш био је глав ни спро вод ник 
те ро ра над срп ским и ју го сла вен ским ин те лек ту ал ци ма у 
Спли ту. Пр во је кре нуо од гу ше ња штам пе, ко ја му је нај ви ше 
сме та ла, па је по том по чео са хап ше њи ма уред ни ка и са рад-
ни ка ли сто ва. Та ко је 20. ју ла на ре дио да се ухап си уред ник 
Сло бо де Ни ко Бар ту ло вић, по што му је прет ход но у ста ну и 
ре дак ци ји «из ве де на пре ме та чи на». То је, пре ма Бар ту ло ви-
ће вом ка зи ва њу, био пр ви знак за пот пу ни Сил ва сов те рор у 
Дал ма ци ји: «Већ су тра дан бе ја ху уап ше ни др Бу ди слав Г. Ан-
ђе ли но вић и не ки дру ги. Али Сло бо да не пре ста де. Још исти 
дан пре у зе ре дак ци ју Јер ко Ју лић и, уза све за пле не, из ла зи ла 
је бар на две стра не. Ми сли ло се да ра та не ће би ти, да тре ба 
са мо из др жа ти вре ме те ро ра па да се на ста ви... И 'Сло бо да' 
и 'За ста ва' из ла зи ле су не у стра ши во све до су бо те 26. ју ла, а 
25  Isto, 45-47.
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на 27. у не де љу, већ је про гла ше на мо би ли за ци ја и рат је био 
ту».26

У са мом Спли ту, на пр ви дан мо би ли за ци је за тво ре но је 
око 200 љу ди, «све го то во ин те лек ту а ла ца и на ци о нал них во-
ђа, а ме ђу ти ма ве лик број омла ди на ца». Осим Бар ту ло ви ћа 
и Ан ђе ли но ви ћа, ко ји су већ би ли у за тво ру, ухап ше ни су и 
за тво ре ни Оскар Тар та ља, Јер ко Ју лић и ње го ва за руч ни ца 
Ма ја Ни же тић, књи жев ник Иво Ан дрић («ко ји се он да де сио 
у Спли ту»), Јо зо Ше гвић и дру ги. У Ду бров ни ку су за тво ре ни 
др Фра но Ку ли шић, и дру ги; у За дру Мир ко Ко ро ли ја, Џи-
во Ви шић, А. Фи ли пић и дру ги; на Хва ру Ру долф Џу нио, др 
Вјер ко Вра ни цан и дру ги, у Ста ром гра ду Ми шо До ман чић; у 
Ши бе ни ку, Фра не Пе ри ца «и сва си ла дру гих».27

У Ду бров ни ку је цр на слут ња об у зи ма ла гра ђа не ко ји су 
гле да ли по ли цај це, жан да ре и фи нан сиј ске стра жа ре у не пре-
ста ном ша пу та њу са не ким про па лим ли ци ма (лун пен про ле-
те ри ма). Би ја ше ја сно да су их под сти ца ли на не ре де. Рас ту-
ри ше у но ви не, па и у слу жбе ну „Смо тру дал ма тин ску”, „да је 
у Ду бров ни ку та ко во огор че ње, да пре ти по ги бељ не ми ра.” 
Власт је 4 ју ла 1914. за ка за ла за ду шни це за Фран ца Фер ди-
нан да. По себ ним по зи вом би ла су по зва на сва ме сна дру штва 
да су де лу ју у за ду шни ца ма у цр кви. Упра ву „Ду ша на Сил ног” 
по зва ло је по гла вар ство да су де лу је кор по ра тив но у одо ра ма 
на за ду шни ца ма. Упра ва „Ду ша на Сил ног” и Хр ват ски со ко 
„за кљу чи ли су да уче ству ју у за ду шни ца ма са по два чла на 
и без одо ре. Иза за ду шни ца сви су би ли убе ђе ни да се не што 
спре ма. Нај пре су по че ли да се оку пља ју пред оп шти ном се о-
ски стрел ци, ко је је ор га ни зо вао аустриј ски ка пе тан Ма ти че-
вић. Њи ма су се би ло при дру жи ло око 50 љу ди, у Ду бров ни ку 
не по зна тих. Би ли су пр ља ви, одр па ни а до брим де лом и пи ја-
ни. Њи ма је одр жао го вор Ма ти че вић, ко ји је за вр шио : „Бра-
ћо, је смо ли сло жни ? . Од го во ри ли су : 'Је смо, је смо!'. По сле 
ми се ру ља је тра жи ла да се ски не срп ска за ста ва са оп шти не. 
На ва ли ли су на вра та оп шти не да про дру у њу. Ни је су ус пе ли. 
Вра та би ја ху ја ча од њих. На чел ник др. Мел ко Чин гри ја ни је 
хтео да при ста не, па је по кли са ру управ не вла сти ко ја је под-
26 isto,47-48.
27 Isto, 51.
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у пи ра ла ру љу од го во рио да се си ли не мо же про ти ви ти, али 
да он за ста ву не ски да. По на ло гу Рен ки на за ста ва је ски ну та 
од рас па ље не ру ље. Гра до на чел ник Мел ко Чин гри ја уза луд је 
тра жио по моћ жан дар ме ри је. Кре нув ши у по вор ци, на ва ли 
ли су на срп ске уста но ве : Срп ску штам па ри ју, Ду бро вач ко 
Рад нич ко дру штво, Срп ско Пје вач ко дру штво 'Сло га', Срп-
ску основ ну шко лу, Ма ти цу Срп ску, Срп ску Му зи ку, Срп ску 
шти о ни цу и уред ни штво 'Ду бров ни ка'. Раз би ли су про зо ре 
ка ме њем, отрг ну ли су са про зо ра дру штве не за ста ве, уни-
шти ли по куч ство у Срп ској шко ли и у дру штву 'Сло га'. Ру ља 
је по сле то га на па ла Дом Ду ша на Сил ног у Пи ла ма“. Да ље је 
у „Спо ме ни ци 25. го ди на со кол ског ра да у Ду бров ни ку” ис-
так ну то сли је де ће: „Уз пут ски ну ше не ко ли ко та бли са ду ћа-
на, на пи са них ћи ри ли цом. Ова ру ља пла ће них без куч ни ка и 
одр ли ја свом же сти ном на ва ли ка ме њем на згра ду 'Ду ша на 
Сил ног'. Ка да су се уве ри ли да из згра де „Ду ша на Сил ног” 
не пу ца ју бом бе, ка ко се у гра ду при ча ло, раз би ли су вра та. 
Фран ков ци су опу сто ши ли дом 'Ду ша на Сил ног', по то пи-
ли дру штве ни ча мац, ски ну ли нат пис 'Ду шан Сил ни' са До-
ма, уни шти ли на ме штај, сли ке, би бли о те ку и гим на стич ке 
спра ве ба ци ли у мо ре. Ру ља је два пу та пу што ши ла згра ду 
'Ду ша на Сил ног'. Ни ко ни је спре ча вао ру љу на том ње ном 
ван дал ском по хо ду. Пе ро Чин гри ја је оби ла зио град и гле-
дао за до вољ ни подсмјех љу ди чи ја је ду жност би ла да слич не 
по ступ ке спре че. Истог да на кад је из вр шен на пад на згра-
ду 'Ду ша на Сил ног' де тек ти ви су из вр ши ли пре тре се у ста ну 
и рад њи тр гов ца Ми ће Ми ли ши ћа. Ње го вог си на Во ји сла ва 
од ве ли су у по гла вар ство и са слу ша ли јер му је би ла на ђен 
ру бац са срп ском тро бој ком и гр бом. Из вр шен је пре трес код 
Уро ша Јо ка но ви ћа, чла на со ко ла“. 28

Због пре тре са до шло је не ко ли ко де тек ти ва, ко ме са ра, 
жан дар ма и фи нан са са стра не, нај ви ше из За дра у Ду бров ни-
ка. Де тек ти ви су тра жи ли сли ке кра ља Пе тра, пи сма пи са на 
ћи ри ли цом, па и нај ма ње успо ме не из Ср би је. До мин ко вић 
је у Ду бров ни ку, број 22 од 23 ју ла 1914, на пи сао сли је де ће: 
28 „Де мон стра ци је у Ду бров ни ку”, „Илу стро ва ни лист, бр.29, Год. I, 18 срп ња 

1914, За греб, стр. 1; „Спо ме ни ца 25. го ди на со кол ског ра да у Ду бров ни ку”, 
Со кол ско дру штво Ду бров ник, Ду бров ник, 1929, стр.39, 40; „Пе ро Чин гри ја”, 
„Рад”, Ду бров ник, 23. ју ла 1921, бр. 86 и 87, стр. 2
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„Ако се је ми сли ло на Кра гу је вач ке бом бе, би ли би их јед на ко 
на шли и у при су ству до ма ћи на као и у ње го вој от сут но сти, а 
она ко исто би по шли пра зних ша ка.”. Уочи ра та за тво ре но је 
пре ко 60 та ла ца из Ду бров ни ка.29

У члан ку „Не про свје ће ни и не кул тур ни” ко ји је об ја вљен 
у ли сту Срп ска Зо ра од 1 (15) ју ла 1914. ис так ну то је сли је-
де ће : „Иза одр жа тих за ду шни ца у су бо ту 4 о. мј. раз би ја ла 
је и ло ми ла ру ља све што је срп ско у Ду бров ни ку … Раз би-
ја чи су нај же шће на ва љи ва ли на оп ћи ну, а нај ве ћу су ште ту 
по чи ни ли у Срп ском Со ко лу 'Ду ша ну Сил ном', гдје су оста-
ли са мо го ли оште ће ни зи до ви а сав на мје штај, гим на стич ке 
спра ве и дру штве ни ча мац из ло ми ли су раз би ја чи на ко ма-
ди ће» 30. У ли сту Ду бров ник пи са ло се о на па ди ма на срп ске 
шко ле: „Већ 4 ју ла 1914, шест да на на кон убиј ства над вој во де 
Фран ца Фер ди нан да, не сви је сна ру ља сва ког оло ша и до гон-
ске фу ка ре, на хуц ка на од ор га на аустриј ске вој не и ци вил не 
вла сти, би ја ше про ва ли ла и у ло ка ле срп ских шко ла, по ло ми-
ла на мје штај, скр ха ла учи ла, рас ки да ла ра зна ак та и ба ци ла 
их кроз про зор, ...”. О ре ак ци ји Пе ре Буд ма ни ја Ду бров ник је 
за пи сао: „Де мон стра ци је, ко је је 4 ју ла, ка да су би ле за ду шни-
це за аустриј ског на след ни ка, уде си ла у Ду бров ни ку фу ка ра, 
на тје ра на од аустриј ске по ли ци је, про тив до брих па три о та а 
на ро чи то Ср ба, та ко га рас па ли ше (го во рио је у јед ној ка фа-
ни, гдје се је од њих скло нио, да ће пу ца ти на ту ру љу).“31 

Со кол ско дру штво „Ду шан Сил ни“ би ло је као и сва на ци-
о нал на дру штва у Ду бров ни ку рас пу ште но 25. ју ла 1914. На 
дан об ја ве ра та на стао је лов на ис так ну те гра ђа не и со ко ле. 
На род на стра жа спро во ди ла је ухап ше не. За бра ње на је упо-
тре ба ћи ри ли це. Де лат ност Ма ти це Срп ске об у ста вље на је, а 
пре га о ци за тво ре ни. Ухап ше ни су и ста вље ни вој ној вла сти 

29 „Пре ме та чи не”, „Du brov nik”, Ду бров ник, 29 ју ла 1939, бр. 30, стр. 3,4; ,,Go spa-
ra Lam ba s Je je vi ce po vrh Du brov ni ka Go spo đi Ma ri po sla ni ca”, (4)„Du brov nik”, 
Ду бров ник, 8 ју ла 1939, бр. 27, стр. 3

30 „Не про свје ће ни и не кул тур ни”, “Срп ска Зо ра”, 1(15) ју ла 1914, Бо ке шка 
штам па ри ја у Ко то ру, бр. 9, стр. 3

31 Јо ви ца Пе ро вић, „Срп ске шко ле у Ду бров ни ку за ври је ме ра та 1914-1918.”, 
„Ду бров ник”, 25 ма ја 1940, бр.21, Ју го сло вен ска Штам па ри ја-Ду бров ник, Год 
XXVII, стр.3; А.Б. „Пе ро Буд ма ни”, „Ду бров ник”, Ду бров ник, 23. де цем бар 
1939, бр. 51, стр. 1-2;
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'на рас по ло же ње као та о ци'... Иво кнез Вој но вић, ИгњатЈоб,
Ва со Пи пер, Алек сан дар Кур то вић, Бо жо Хо пе . Сви су од-
ве де ни у ши бен ску там ни цу. На град ским зи ди на ма 31. ју ла 
1914.по ста вљен је оглас о та о ци ма од ре ђе ним за оси гу ра ње 
вој нич ких тран спор та, по себ но же ље зни цом. Там ни це су би-
ле пу не па су но ве за тво ре ни ке за тва ра ли у вој не там ни це у 
Гру жу. Мо би ли са ни со ко ли би ли су про гла ше ни за 'по ли тич-
ки сум њи ве' и над њи ма се во дио стро ги над зор. По ли циј ски 
аген ти пре о бу че ни у 'вој не до бро вољ це' пра ти ли су 'не по у-
зда не вој ни ке'. Упр кос то ме пре бе гли су со ко ли Љу де вит Тај-
сер, Бо жо Нар де ли, Ан тун Су ђа и Ан тун Кор чу ла нин. Пр ва 
тро ји ца пре бе гла су на ита ли јан ски фронт, а Кор чу ла нин на 
срп ски фронт, пре шав ши са срп ском вој ском пре ко Ал ба ни-
је. По сле ра та но сио је Ал бан ску спо ме ни цу“. 

У Цав та ту Ни ко Вра го лов осу ђен је на 15 мје се ци там ни це. 
Та о ци су би ли Ан тун Бра тић, Пе ро Зо ре, Ђу ро Лон за, Пе ро 
Ма ти ја ше вић, Ан тун Ку шељ. Ухап ше ни су и Ђу ро Вра го лов, 
Ле ле Ми љан, Ан тун Мо ре ти. Ин тер ни ра ни су би ли Бо жо 
Вра го лов и Ми хо Ма ло ше вић.32 Сли кар Мар ко Му рат ухап-
шен је и до 1916. за тво рен у ло го ру Не жи дер у Ма ђар ској. 
СликарИгњатЈобухапшенјеулето1914.Узатворусубили
таоци,међукојимајебиоВасоПипер,акојисуморалидаму
помажу збогдушевних сметњи.Из затвора је, захваљујући
пријатељупородице,пребаченудушевнуболницууШибе
нику.ЊеговбратЦвијетоЈобпогинуо јекаодобровољацу
српскојвојсциуПрвомсветскомрату.33 

Ва со Пи пер из Ко то ра, као ис так ну ти члан Срп ског со кол-
ског дру штва „Ду шан Сил ни” и уче сник де мон стра ци ја 1913. 
у Ду бров ни ку, за тво рен је 1914. као та оц у Ду бров ни ку. Са 
оста лим та о ци ма из Ду бров ни ка пре ба чен је у за твор у Ши-
бе ни ку.34ПоморскикапетанМиланСрзентићизБудвебиоје
32 К. Ми лу ти но вић, „Ма ти ца Срп ска у Ду бров ни ку», Ју го сло вен ски књи жев ни 

лек си кон, Ма ти ца Срп ска, 1971, Но ви Сад , стр. 313 ;„Спо ме ни ца 25. го ди на 
со кол ског ра да у Ду бров ни ку”, Со кол ско дру штво Ду бров ник, Ду бров ник, 
1929, стр. 40, 41, 42

33 Ми лан Ж.Жи ва но вић, „Ду бров ник у бор би за Ује ди ње ње”, Бе о град, 1962, 
стр.279, 285.

34 „По шту ју ћи хе ро и зам и жр тву пи о не ра на ше Сло бо де”, „Ду бро вач ка три бу-
на”, Ду бров ник, 19. сеп тем бра 1934, бр. 262, стр. 1 (цит. пре ма: С. Не дељ ко-
вић, н. д)
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предњакСрпскогсокола„ДушанСилни”уДубровнику.По
штојеосуђеннасмртзбог„велеиздаје,уочистрељањаухер
цегновскојутврдиШпањоли,17.септембра1914,стргнуоје
марамуисарукомнасрцудовикнуо:„ОвакоСрбинумире!
...ЖивјелаСрбија”.Одистогплотунапаојетогаданаиње
говстаријидругкапетанФилипХаџијаизОребићанаПеље
шцу.ЧланСрпскогСокола„ДушанСилни”ВасоМилишић
спемаосенабегствопремасрпскојграници,кадасугаизда
линеки„другови”.Стрељанјеу10.априла1915.уЛеденица
ма(Кривошије).Умројесапокликом:„ЖивиоКраљПетар!
ЖивјелаСрбија!”.35

Со ко ли су пре до ла ска срп ских офи ци ра ор га ни зо ва ли 
до бро во љач ке је ди ни це. До бро вољ ци су се уз ве ли ке на по ре 
по сле ре во лу ци је у Ру си ји пре ба ци ли на Со лун ски фронт. У 
члан ку „Из ми ну лих да на” об ја вље ном у ли сту „Ду бров ник” 
је дан до бро во љац опи сао је свој пут од Оде се пре ко Мур-
ман ска до Со лун ског фрон та : „У пра ско зор је на Ви дов дан 
1916 го ди не, за до јен нај све тли јим иде а ли ма ду го ва ња свом 
на ро ду и ју го сло вен ској иде ји, и ако вод ник пу ка гла со ви тог 
цр но жу тог шуц ко ра, ус пео сам да са ци је лим во дом вој ни-
ка и че ти ри ми тра ље за пре бјег нем јед но крв ној бра ћи, а тим 
до при не сем од стра не Сло вин ске Ати не сјен ку ко ри сти при 
ства ра њу на ше то ли ко же ље не отаџ би не. ...По но сан сам што 
сам до жи вио да бу дем вој ник Ка ра ђор ђе ви ћа вој ске, ... ”.36 

Су ђе ња Со ко ли ма у «ве ле и здај нич ким про це си ма»

У БиХ је пре си ја про тив Срп ских со ко ла по че ла од мах по-
сли је Са ра јев ског атен та та. За тво ре ни су сви Со ко ли код ко-
јих је на ђен тзв кра гу је вач ки из вје штај из 1913. Го ди не, ко ји је 
са др жа вао па три от ски го вор та да шњег со кол ског стар је ши не 
М. Ко ва че ви ћа. У но вем бру 1914. За по че ла је ка зне на ис тра га 
про тив стар је ши не Бо сан ско-хер це го вач ке срп ске со кол ске 

35 Ми ло Цве тић, „Из ми ну лих да на”, „Ду бров ник”, Ду бров ник, 12 ју ни 1937, бр. 
20, стр.2-3

36 Н. Жу тић, Ју го сло вен ски со ко ли – до бро вољ ци у срп ској вој сци у Пр вом 
свет ском ра ту, у: До бро вољ ци у осло бо ди лач ким ра то ви ма Ср ба и Цр но го-
ра ца, Бе о град, 1996, 227.
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жу пе, за тим про тив ве ћин стар је ши на у функ ци о не ра срп-
ских со кол ских дру шта ва (њих око 50 укуп но). По диг ну та је 
за јед нич ка оп ту жни ца про тив „ве ле и здај ни ка“, од но сно ли ца 
осум њи ће них да су чла но ви „на род не од бра не“ и срп ских на-
ци о нал них дру шта ва „Про свје та“ и „По бра тим“. У про це су 
ко ји је у Ба ња лу ци по диг нут 15. сеп тем бра 1915. Про тив 156 
Ср ба због зло чи на ве ле и зда је, би ло је 30 оп ту же них срп ских 
Со ко ла, док су оста ли со ко ли, ко ји су би ли у ис тра зи, ста вље-
ни под по ли циј ски над зор.37

Уочи Пр вог свјет ског ра та фор ми ра не су тај не ће ли је Со-
ко ла и вој ни ка за пре врат нич ку ак ци ју у аустриј ској вој сци. 
Члан ту злан ског со ко ла Да ни ло Пан тић на пра вио је план да 
чет ни на ред ни ци у аустриј ској вој сци спре че, у од сут ном 
тре нут ку, рас по де лу рат не опре ме, а рат ни ма те ри јал уни-
ште или по де ле срп ским уста ни ци ма. Ту злан ски со ко ли бли-
ско су са ра ђи ва ли са срп ским на ци о нал ним ор га ни за ци ја ма 
(На род ном од бра ном, тај ним ђач ким удру же њи ма, Срп ском 
чи та о ни цом, по ли тич ким ор га ни за ци ја ма „На род“ и „Отаџ-
би на“. Оми ље на со кол ска пје сма бо сан ских срп ских Со ко ла 
би ла је „Спрем те се, спрем те Чет ни ци“. Пе то ри ца глав них 
уче сни ка у Са ра јев ском атен та ту (Га ври ло Прин цип, Триф ко 
Гра беж, Ми шко Јо ва но вић и Вељ ко и Ва со Чу бри ло вић), као 
и дво ји ца њи хо вих са рад ни ка у при пре ми атен та та (Сте ван 
Бо тић, Бо жи дар То мић), ду хов но и на ци о нал но су фор ми ра-
ни у идеј ној шко ли со кол ског во ђе Сте ва на Жа ку ле из Мо ста-
ра, као чла но ви ту злан ског срп ског Со ко ла.38

Исто ри чар Гој ко Ја ков чев је на во дио да је у со кол ској жу пи 
„Сплит“ пре ко пе де сет нај ви ђе ни јих чла но ва би ло за тво ре но 
због ве ле и зда је. Мно ги су пре бје гли на стра ну срп ске вој ске, 
„да се у ње ним ре до ви ма бо ре за ства ра ње пр ве за јед нич ке 
др жа ве Ју жних Сло ве на“. У бор ба ма по ги ну ло их је де се так: 
„Ан те Ми ка чић је по ги нуо у ко мит ском од ре ду вој во де Во-
је Тан ко си ћа пред Ло зни цом, ље кар Ви це Але грет ти по ги нуо 

37 Спо ме ни ца 30-го ди шњег ра да со кол ског дру штва Ту зла 1906-1937, Ту зла, 
1937, 96-97.

38  Н. Жу тић, Ју го сло вен ски со ко ли – до бро вољ ци у срп ској вој сци у Пр вом 
свет ском ра ту, у: До бро вољ ци у осло бо ди лач ким ра то ви ма Ср ба и Цр но го-
ра ца, Бе о град, 1996, 229.
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је као вој ник До бро во љач ке ди ви зи је у бор ба ма у До бру џи. 
Та мо је по ги нуо и члан сплит ског Со ко ла Љу бо мир Буј; Ми-
ли вој Пе тре тић био је те шко ра њен још у Бал кан ском ра ту 
итд“.39

Са по чет ком Пр вог свет ског ра та со ко ли ма је, да кле, за-
бра њен рад, со кол ска дру штва су рас фор ми ра на па је на тај 
на чин пре ста ла би ло ка ква со кол ска ак тив ност. На под руч ју 
Хр ват ске, Сла во ни је и Сре ма рад срп ског со кол ства об у ста-
вљен је на ред бом ба на из ав гу ста 1914. го ди не. По ред ба ња-
луч ког ве ле и здај нич ког про це са про тив Со ко ла и срп ских 
на ци о на ли ста Бо сне и Хер це го ви не, во ђен је и ве ле и здај нич-
ки про цес про тив ис так ну тих чла но ва Срп ског Со ко ла из 
Хр ват ске, Сла во ни је и Сре ма то ком 1915/16. го ди не. Кра љев-
ски суд бе ни стол у За гре бу, по ди гао је оп ту жни цу 29. ок то-
бра 1915. го ди не про тив др Ла зе По по ви ћа, др Ми ла на Ме-
ти ко ша, Ми ла на Те о до ро ви ћа, др Ср ђа на Бу ди са вље ви ћа и 
Ђу ре Га ври ло ви ћа.40

Д-р Ла за По по вић је оп ту жен да је, осно вав ши пр во срп ско 
со кол ско дру штво у Срем ским Кар лов ци ма, дао ини ци ја ти ву 
за осни ва ње срп ских со кол ских дру шта ва и за ре ор га ни за ци-
ју срп ских со кол ских дру шта ва «Ду шан Сил ни» у Кра ље ви ни 
Ср би ји. Да ље је оп ту жен да је, под из го во ром за јед нич ког и 
је дин стве ног гим на стич ког ра да и «кул тур не за јед ни це», за-
го ва рао пот пу но ује ди ње ње свих срп ских со кол ских удру же-
ња Аустро-Угар ске са они ма у Кра ље ви ни Ср би ји, ши ре ћи 
при том «аги та ци ју у прав цу ве ли ко срп ске про па ган де што 
особ ним при су ство ва њем и го во ри ма код са ста на ка, сјед ни-
ца, скуп шти на и сле то ва срп ских со кол ских дру шта ва у овим 
кра је ви ма, у Бо сни и Хер це го ви ни и Кра ље ви ни Ср би ји; што 
не по сред ним и уза јам ним оп ше њем са во де ћим лич но сти ма 
срп ских со кол ских удру же ња и На род не од бра не у Кра ље ви-
ни Ср би ји; што ши ре њем те про па ган де, и то уре ђи ва њем и 
из да ва њем од го ди не 1906. у Сри јем ским Кар лов ци ма, а од 
го ди не 1912. у Бе о гра ду из ла зе ћег зва нич ног ли ста свих срп-
ских со кол ских удру же ња «Срп ски Со ко», од но сно «Срп ски 

39 Со кол ски ве ле и здај нич ки про цес 1915-16, За греб, 1927, 5-6; Н. Жу тић, Кра-
ји шки со ко ли, Бе о град, 1997, 25.

40 Н. Жу тић, Ни ко Бар ту ло вић – ри мо ка то лик чет ник.., 71-72.
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со кол ски гла сник», ста вља ју ћи и увр ста ва ју ћи члан ке у прав-
цу ве ли ко срп ске про па ган де, на по се про па ги ра ју ћи по ли-
тич ко је дин ство цје ло куп ног срп ског на ро да, те по тре бу сје-
ди ње ња свих со кол ских дру шта ва у овој Мо нар хи ји са они ма 
у Кра ље ви ни Ср би ји, ко је је ује ди ње ње на по кон и спро ве-
де но, зна ју ћи да срп ска со кол ска дру штва «Ду шан Сил ни» у 
Кра ље ви ни Ср би ји сто је под вод ством На род не од бра не, и 
да има ју за да ћу да ску пља ју чла но ве и да их спре ме за бу ду ћи 
рат про тив Аустро у гар ске мо нар хи је, те да про па ган дом за 
сје ди ње њем тих дру шта ва са они ма у Мо нар хи ји за во де је дан 
дио ње них др жа вља на на уну тар ње не ми ре, на уста нак и бу ну 
и да та ко по мо ћу ових, у ча су кад свјет ски по ло жај бу де по-
во љан за рат..., од исте от ки ну ју го сло вен ске ди је ло ве и да их 
при по је Кра ље ви ни Ср би ји у је дин стве ну др жа ву».

Ла за По по вић је, за тим, оп ту жен да је сту пио у глав ни од-
бор «Ује ди ње ног срп ског со кол ства» те да је, као члан истог и 
иза сла ник фру шко гор ске жу пе, 2. мар та 1914. при су ство вао 
са ве зној скуп шти ни срп ских со кол ских дру шта ва «Ду шан 
Сил ни» у Кра гу јев цу, «на ко јој се рас плам са ла про па ган да у 
ве ли ко срп ском прав цу». На кра ју оп ту жни це ста ја ло је да је 
Ла за По по вић по слао по здрав ни те ле грам кра љу Пе тру «као 
сво ме кра љу», пре сто ло на след ни ку Алек сан дру, срп ским ми-
ни стри ма и срп ском со кол ском дру штву у Гли ни».

Оп ту жни ца Ми ла на Те о до ро ви ћа би ла је у цје ли ни исто-
вјет на оп ту жни ци др Л. По по ви ћа јер су оба би ли осни ва чи 
Фру шко гор ске жу пе, па су би ли оп ту ше ни за исте де лик те.

На кра ју је у оп ту жни ци про тив срп ског со кол ства уста но-
вље но да су срп ски со ко ли у ма ју 1914. при су ство ва ли кон гре-
су зе мљо рад нич ких за дру га у Ли пи ку и то со кол ска дру штва 
из Па кра ца и Бо сан ске Гра ди шке, под вод ством све ште ни ка 
Ду ша на Су бо ти ћа. Да ље се на во ди ло да је пр вог да на кон гре-
са у ро до љу би вом за но су го во рио све ште ник Су бо тић: «Са-
мо сло жно бра ћо, на ша срп ска до мо ви на, ако нас Бог по жи-
ви, по стиг нут ће оно што тра жи мо, бо рит ће мо се за јед но за 
на шу до мо ви ну». При сут ни су го вор све ште ни ка Су бо ти ћа 
пра ти ли по ви ци ма; «Жи вје ла на ша срп ска до мо ви на»!. По сле 
вје жбе, ко ју су из ве ли при сут ни Срп ски со ко ли, го во рио је 
опет па рох Су бо тић: «Дра га бра ћо Ср би! До шли смо из срп-
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ске Бо сне да по сје ти мо ове срп ске кра је ве и но си мо од он-
да шње бра ће срп ски по здрав... Оне до ље смо осло бо ди ли, а 
са да има мо још мно го да осло бо ди мо бра ће ис под јар ма и да 
до ђе мо до на шег ци ља». По ми њу ћи ре дом Бо сну и Хер це го-
ви ну, Ли ку и Кр ба ву, Кор дун и Ба ни ју, «пле ме ни ту Сла во ни-
ју», Срем, плод ни Ба нат и Бач ку, уз вик нуо је: «Жи ви ле срп ске 
зе мље»! 

* * * * *

С при бли жа ва њем кра ја ра та срп ска и ју го сла вен ска на ци-
о на ли стич ка омла ди на, на че лу са Со ко ли ма, по но во се по-
ку ша ва ла оку пи ти. Вр ши ла се ак тив на про па ган да ју го сла-
вен ства, те се де мон стри ра ло про тив Аустро у гар ске. Во ђе не 
су у За гре бу и ху ма ни тар не ак ци је, нпр. ак ци ја спа ша ва ња 
глад не срп ске и хр ват ске дје це из Бо сне и Дал ма ци је, ко ја је 
по ред ху ма ног има ла и «од лун ни на ци о на ли стич ки циљ», па 
су у њој уче ство ва ли и омла дин ци Јер ко Ђу лић, Р. Ма ту лић, 
Бу јас, Ан ђе ли но вић, Ни ко Бар ту ло вић и дру ги. Ше зде сет го-
дињ њи цу књи жев ног ра да Иве Вој но ви ћа (9. ок то бар 1917) 
ју го сла вен ски на ци о на ли сти су ис ко ри сти ли да у по зо ри шту 
и гра ду ор га ни зу ју пр ву јав ну и буч ну ма ни фе ста ци ју Ју го-
сла вен ства, «ма ни фе ста ци ју за пе сни ка 'Мај ке Ју го ви ћа' и 
'Ла за ро вог Вас кр се ња', и да на уста Вој но ви ће ва до вик ну ти-
ра ни ну у Бе чу и Пе шти да нас 'враг ипак ни је од нио и не ће 
нас од ни је ти!'». Бар ту ло вић је за би ље жио да је јед но Тре сић-
Па ви чи ше во пре да ва ње «из ра би ло омла ди ну на спон та не 
ма ни фе ста ци је не у стра ши вом бор цу за сло бо ду, ко је су за вр-
ши ле јав ним пе ва њем срп ске хим не и ап ше њи ма».41

У вре ме сло ма аустро у гар ске вој ске у но вем бру 1918. ју-
го сла вен ски на ци о на ли сти у За гре бу, за јед но са Со ко ли ма 
и мор на рич ким од ре ди ма, чу ва ли су ред и мир у За гре бу, 
са жељ ним иш че ки ва њем што бр жег до ла ска срп ске вој ске. 
Омла дин ци су на ро чи то тра жи ли бр зо про гла ше ње ју го сла-
вен ског ује ди ње ња, па су оштро ис ту пи ли про тив Ра ди ће вог 
на сто ја ња да се не до зво ли ула зак срп ске вој ске у За греб. Ми-

41 Исто, 75, 76.
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тинг по др шке ула ску срп ске вој ске у За греб одр жан је у «Ро-
ја лу», гдје је одр жа на «Ве ли ка скуп шти на» на ко јој су глав ни 
го вор ни ци би ли Ни ко Бар ту ло вић, Бу ди слав Г. Ан ђе ли но вић 
и исто ри чар др Ма те Ли си чар.42

Ни ко ла Жу тич 
 

„СЕРБ СКОЕ СО КО ЛЬ КОЕ“ ДВИ ЖЕ НИЕ И СА РА ЕВ-
СКОЕ ПО КУ ШЕ НИЕ 1904-1914 

 
Ре зю ме

Ана ли зи рую раз лич ные жур на лы, пу бли ци сти ку и 
исто ри о гра фию, в ста тье рас сма три ва ет ся мас со вое 
ан ти ав стри й ское ли бе ра ль ное мо ло дё жное дви же ние 
под ру ко вод ством серб ских и юго сла вян ских со ко лов. В 
иде о ло ги че ском, по ли ти че ском и на ци о ан ль ном смы сле 
они пол но стью со о твет ство ва ли ан ти габ збург ской 
ак ции мла до бо сан цев под ру ков дстом Га ври ло Прин
ци па. 
Клю че вые сло ва: Серб ское со ко ль ское дви же ние, Са ра
ев ское по ку ше ние, Дал ма ция, Сла во ния, Срем, Бо сния 
и Гер це го ви на, Ав строВен грия, Сер бия, Ни ко Бар ту
ло вич, Йосип Смо дла ка, Мо ло дая Бо сния, Франц Фер
ди нанд, Оскар По ти о рек

42 Исто, 75, 76.
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Ni ko la Zu tic 
 

„SER BIAN SO KO LI“* AND SA RA JE VO AS SA SI NA TION 
(1904-2014) 

 
Resume

In this pa per aut hor’s analysis of pe ri o di cals, pu blis hing in
du stry and hi sto ri o graphy re ve als a mas si ve an tiAustrian 
li be ral youth mo ve ment ledby Ser bian and Yugo slav So ko
li („the Fal cons“) who in ide o lo gi calpo li ti cal and na ti o nal 
sen se we re in full com pli an ce with an tiHab zburg ac tion of 
Mla doBo sni ans („Young Bo snia“) led by Ga vril Prin cip.
Key Words: Ser bian So ko li, Sa ra je vo As sa si na tion, Dal ma
tia, Sla vo nia, Srem, Bo snia and Her ze go vi na, AustroHun
gary, Hab sbur gi ans, Ser bia, Ni ko Bar tu lo vic, Jo sip Smo dla
ka, Young Bo snia, Franz Fer di nand, Oskar Po ti o rek

*  „Ser bian So ko li“ – tran sla ted as „Ser bian Fal cons“
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ МИРОВЫХ 

ЛИДЕРОВ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

Аннотация

Балканский полуостров и находившиеся на нем госу-
дарства были в центре повышенного внимания веду-
щих мировых держав на протяжении всего ХХ столе-
тия. Не ослабевает это внимание к региону со стороны 
и в наши дни. Причиной тому является, прежде всего, 
уникальное геополитическое положение полуострова, 
дающее значительные экономические и политические 
преимущества тем державам, которые будут контр-
олировать внутреннюю ситуацию на этих землях. 
Столкновение интересов крупнейших европейских го-
сударств и мировых лидеров за преобладание в Балкан-
ском регионе стало, есть и, возможно, будет в ближай-
шей перспективе одним из жестких и драматичных 
проявлений геополитического соперничества в новей-
шей истории мира и континента. 
Ключевые слова: Балканский географический регион, 
Великие державы,  геополитический и геоэкономиче-
ский интерес, геополитическое соперничество, систе-
ма международных отношений, многополюсный миро-
вой порядок. 

Современный миропорядок сегодня переживает очеред-
ной всплеск политической турбулентности. Этот скачок 
напряжения уже сравнивают с канунами глобальных по-
трясений прошлого века - Первой и Второй Мировых войн, 
«холодной» войны, тотальной нестабильности начала 90-х 
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годов. Как и в предыдущих случаях, основной причиной на-
растающего конфликта сторон выступают не разрешенные 
противоречия между основными акторами мировой поли-
тики, представленными сверхдержавами, региональными 
центрами влияния, интернациональными политическими 
и военно-политическими организациями. Суть противоре-
чий заключается в проблеме удержания лидерства/смены 
лидера на мировой арене. При этом речь не идет об обеспе-
чении тривиального политического господства какого-либо 
субъекта на определенной территории, как это было вплоть 
до конца XIX столетия. Вопрос заключается в возможности 
существования или исчезновении целой системы междуна-
родных отношений, которую олицетворяет и поддерживает 
один лидер, и которую пытаются изменить его оппоненты. 
В этой довольно жесткой борьбе, где причудливым образом 
переплетаются торгово-экономическая конкуренция, поли-
тические интересы, идеологические и социокультурные мак-
симы, и, соответственно, ставки очень высоки, очевидный 
верх берет тенденция к использованию силовых способов 
преодоления антагонизма. Этот мейнстрим современного 
мирового политического развития отчетливо проявляется 
через обострение вооруженного противоборства в опре-
деленных точках планеты и сказывается негативно на раз-
витии всей ситуации. География этих конфликтных точек 
общеизвестна, так как политическая обстановка внутри и 
вокруг данных территорий перманентно была и остается не-
стабильной и малоуправляемой. Традиционно сюда относят 
регионы Магриба, Леванта, Большого Кавказа, Центральной 
Азии, Персидского залива. Градус политической кризисности 
на этих территориях нередко оказывался столь высоким, что 
был способен поставить человечество перед лицом мировых 
войн и международных военных конфликтов. В частности, 
речь идет о Балканах. Так почему же одни и те же земли вы-
ступают объектом столь пристального внимания со стороны 
мирового сообщества, а политическая ситуация вокруг них 
может влиять на устойчивость глобальной системы между-
народных отношений? Думается, что прояснить этот вопрос 
поможет анализ ситуации с геополитической точки зрения. 
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Согласно классической геополитической традиции, да-
леко не все земные и морские пространства признаются 
субъектами мировой политики в качестве объекта их тер-
риториальных притязаний. Особенный интерес  вызывают 
пространства, характеризующиеся высокой интенсивностью 
политических, экономических, торговых и культурных свя-
зей. Эти земли как бы фокусируют на себе всю совокупность 
проявлений социальной жизни больших географических 
регионов в силу либо выгодного месторасположения, либо 
ресурсного потенциала. Поэтому такие пространства и на-
зываются геополитическими регионами, а за преобладание 
влияния в них или контроль над ними ведется скрытое или 
явное соперничество между ведущими акторами мировой 
политики [1]. Балканы являются типичным геополитиче-
ским регионом. Здесь нет ярко выраженной ресурсной базы, 
как, например, в районе Персидского залива. Зато через по-
луостров в изобилии проходят так называемые геополитиче-
ские линии - своеобразные структурообразующие факторы 
организации геополитического пространства (сухопутные, 
морские и воздушные коммуникации, наиболее важные на-
правления грузопотоков и пути транспортировки сырья). 
Иными словами Балканы ценны своей уникальной геогра-
фической локацией, открывающей кратчайший доступ к 
глубинным пространствам европейского континента и по-
зволяющей так же быстро проникать в акваторию Средизем-
номорья и регион Передней Азии. Не случайно У. Черчилль 
называл Балканы «мягким подбрюшьем» Европы, подчерки-
вая, с одной стороны, исключительную значимость полуо-
строва для экономической и политической географии конти-
нента, а, с другой, определенную уязвимость этих земель от 
экспансии извне. 

На протяжении Нового и новейшего времени Великие 
державы стремились установить контроль над полуостро-
вом и включить его территорию в сферу своего влияния. 
Столкновение противоположных интересов этих держав в 
регионе порождало острое геополитическое соперничество 
между ними. Наиболее сильные разногласия возникли при 
разделе османского наследия в конце XIX и начале ХХ столе-
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тий. Сербско-турецкая и русско-турецкая войны 1876-1878 
гг., а также Балканские войны 1912-1913 гг. имели весьма 
противоречивые итоги. С одной стороны, балканские наро-
ды впервые за многие века получили возможность создать 
свою государственность, но, с другой стороны, молодые 
страны сразу же стали подвергаться прессингу со стороны 
ведущих европейских держав, имевших свои виды на эти ос-
вобожденные от иноземного ига пространства. В Западной 
Европе того времени динамично развивался капитализм, 
который требовал не только источников дешевого сырья и 
рынков сбыта готовой продукции, но и удобных и коротких 
путей перемещения основных факторов производства и об-
мена. Кроме того в условиях обострения хозяйственной кон-
куренции европейские государства-лидеры стали форми-
ровать соперничавшие друг с другом военно-политические 
блоки. Поэтому территории, интересовавшие эти страны в 
качестве объекта экспансии, стали оцениваться ими не толь-
ко с торгово-экономических, но и геостратегических пози-
ций. Грандиозные планы в первую очередь имелись у Бри-
танской империи, которая стремилась сохранить контроль 
над основной евразийской торговой артерией того времени, 
проходившей по линии Суэц-Гибралтар. Вдоль этой комму-
никации британцы усиленно создавали цепь военно-мор-
ских опорных пунктов на Кипре и Мальте, и Балканы долж-
ны были стать, по замыслам Лондона, очередным звеном в 
этой цепи. Германская империя была отсечена Англией от 
выгодных морских путей и усиленно искала альтернатив-
ные варианты удобных выходов к нефтеносным районам 
Ближнего Востока. Масштабным германским проектом ста-
ло строительство железной дороги Берлин-Багдад, причем 
достаточно большой отрезок полотна должен был прохо-
дить через территорию балканских государств. Немецкие 
монополии, вкладываясь в этот проект, требовали от кай-
зеровских властей принять меры к тому, чтобы обеспечить 
благоприятную политическую обстановку в тех странах, по 
которым будет проложена дорога. А это означало усиление 
дипломатического и военного присутствия Германии на ог-
ромной территории. Свой взгляд на балканские земли имел-
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ся у Италии. После победоносных войн с Турцией и обшир-
ных захватов в акватории Средиземного моря в начале ХХ 
столетия эта держава решила обратить свой взор на земли 
к востоку. В поле зрения итальянцев попали Далматинское 
побережье и Албания, которые еще со времен Римской импе-
рии они считали своими. Россия не претендовала на какие-
либо территориальные захваты на Балканах, но и она была не 
прочь получить здесь торгово-экономические преференции 
и вытеснить из региона своих конкурентов. В качестве же 
главной стратегической цели своей «восточной» политики 
империя видела обеспечение полного контроля над проли-
вами, обеспечивавшего России доминирование в кавказско-
черноморском бассейне и на Балканах. Не отставала от своих 
европейских соседей Османская империя. После неудачных 
для турок Балканских войн правители этой страны не соби-
рались так легко мириться с потерей благодатных христи-
анских вилайетов, всегда бывших донорами для огромной 
паразитирующей державы. В целях поддержания своего вли-
яния в регионе засевшие в Стамбуле «младотурки» не без 
основания надеялись использовать многочисленные мусуль-
манские анклавы, образовавшиеся на юго-востоке Европы в 
процессе государственно-территориального размежевания. 
Вместе с тем самые большие аппетиты в регионе обнаружи-
вала Австро-Венгрия. Дунайская монархия намеревалась 
поглотить Балканский полуостров целиком для того, чтобы 
через Адриатику обеспечить себе доступ к морским и океа-
ническим коммуникациям. Первой из Великих держав Авс-
тро-Венгрия перешла от слов к делу в балканском вопросе. В 
1908 г. она аннексировала «ничейную» Боснию и Герцеговину 
и нацелилась на Сербию. Это уже был прямой захват с угро-
зой последующего захвата новых территорий.             

В условиях очевидной угрозы государственному суве-
ренитету молодые балканские страны сами стали искать 
покровительства у тех или иных Великих держав. В резуль-
тате Сербия, Черногория, Греция и Румыния начали ориен-
тироваться на Антанту, а Болгария с Турцией примкнули к 
Тройственному союзу. Это обстоятельство еще туже затяну-
ло узел противоречий в регионе, что в итоге привело к прев-
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ращению Балкан в «пороховой погреб» Европы, а известное 
«сараевское покушение» ускорило развитие событий по си-
ловому сценарию. 

Важнейшим итогом Первой мировой войны были Версаль-
ско-Вашингтонские соглашения, которые подвергли ревизии 
границы в Европе и способствовали образованию новых го-
сударств. Для некоторых из них таким образом представился 
шанс укрепить свою державность и занять устойчивые по-
зиции в своем географическом регионе. В случае успеха ме-
ждународная правосубъектность таких государств только 
бы возрастала, и они могли бы более успешно противостоять 
давлению со стороны внешних сил. Попыткой создать имен-
но такой прецедент стало образование в 1918 г. Государства 
Словенцев, Хорватов и Сербов. Новая федерация во главе с 
Королевством Сербией обладала значительными интеграци-
онными возможностями и вобрала в себя практически все 
югославянские земли - Хорватию, Славонию, Далмацию, 
Боснию и Герцеговину, Крайну. Позже страна стала имено-
ваться Югославией [2]. Вместе с тем, стремление балканских 
государств проводить независимую внешнеполитическую 
линию неизменно встречало противодействие со стороны 
Великих держав. Как и прежде, развитые страны Европы не 
рассматривали малые и средние государства континента в 
качестве самостоятельной политической силы и планирова-
ли их использовать в роли «пешек» в очередном раунде своей 
геополитической игры. Тех, кто был не согласен с этой уча-
стью - просто устраняли физически, как это было с сербским 
королем Александром I Карагеоргиевичем и болгарским ца-
рем Борисом III. 

В итоге второй раз за новейшую историю Европы Балка-
ны стали ареной геополитического соперничества различ-
ных внешних сил. Помимо своей воли все государства полу-
острова были втянуты во Вторую мировую войну, а многие 
из них подверглись агрессии. В частности, Югославия пала 
жертвой фашистской Италии, грезившей превратить бас-
сейн Средиземного моря во внутреннее «Mare Nostrum» ан-
тичных времен. Итальянцев сменили их нацистские союз-
ники, установившие на Балканах свой «die neue Ordnung». 
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В отличие от австро-немецкой оккупации периода Первой 
мировой войны гитлеровское нашествие в югославянские 
земли было более жестоким и изощренным. Немцы не толь-
ко устроили чудовищный геноцид славян, сравнимый разве 
что только с турецкими погромами прошлого, но и стара-
лись натравить родственные народы друг на друга. На части 
бывшей Югославии они создали протекторат для хорватов-
католиков и бросали последних на православных сербов и 
черногорцев. А чтобы между враждующими сторонами не 
возникло желания помириться, при поддержке нацистов 
формировались батальоны из боснийцев-мусульман, ко-
торые сражались против тех и других. В результате страну 
захлестнула яростная гражданская война, требовавшая не 
меньше сил, средств и человеческих жертв, чем борьба с ин-
тервентами [3]. Используя исторические параллели, можно 
отметить, что в годы фашистской оккупации на территории 
Югославии была опробована технология «управляемого ха-
оса», которая впоследствии не раз применялась Великими 
державами для обеспечения контроля над стратегически 
важным пространством. В основу этой технологии была по-
ложена классическая имперская доктрина «разделяй и власт-
вуй», а роль катализатора тотальной «bellum omnium contra 
omnes» играли воинствующий национализм и ксенофобия, 
искусно разжигаемые извне. 

Раздоры и подозрительность, заложенные под югосла-
вянское единство, оказались живучими и дали свои опасные 
всходы в будущем. Негативные тенденции удалось лишь 
приглушить на время благодаря более мощной нежели на-
ционализм коммунистической идеологии и исключитель-
ной харизме маршала И. Б. Тито. Послевоенное время стало 
настоящим ренессансом югославянской государственности. 
Была образована новая социалистическая федерация, осно-
ву которой составляли конституционные принципы рав-
ноправия и свободного развития всех субъектов. Эффек-
тивная модель экономического развития позволила быстро 
поднять народное хозяйство и вывести производственные 
комплексы и социальную сферу на путь устойчивого роста. 
Немаловажную роль в обеспечении благоприятных условий 
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для внутреннего развития страны играла сбалансирован-
ная внешняя политика югославского руководства. Маршал 
Тито последовательно придерживался внеблокового статуса 
Югославии. Ему удавалось налаживать отношения со стра-
нами социалистического содружества и одновременно быть 
«своим» на Западе. Более того, дальновидный политик, Тито 
хорошо осознавал, что в условиях «холодной войны», когда 
новое столкновение между двумя антагонистическими лаге-
рями является лишь вопросом времени, а многие государст-
ва вновь рискуют подобно зернышку попасть в жернова гло-
бального противостояния, необходимо искать третий путь в 
мировой политике. В 1961 г. совместно с Индией и Египтом 
Югославия инициировала создание Движения неприсое-
динения - международной организации, объединившей 25 
государств на принципах неучастия в военных блоках [4]. 
Проведение учредительной Белградской конференции и ак-
тивное участие в работе организации подняли международ-
ный престиж Югославии и сделали ее одной из влиятельных 
политических сил на европейском континенте и в мире.                                 

Впрочем, плодами своего благоденствия социалистиче-
ской Югославии наслаждаться долго не дали. С изменением 
биполярной картины мира для нее, как и других стран из 
Движения неприсоединения, наступили непростые времена. 
В условиях двухполюсности страны «третьего пути» могли 
умело лавировать между грандами мировой политики и даже 
извлекать немалую выгоду из их взаимных противоречий. 
Теперь же, когда миропорядок стал моноцентричным, люфт 
для маневра у внеблоковых государств резко сузился. Им не 
оставалось ничего другого, как уступать диктату и грубому 
геополитическому расчету единственной сверхдержавы и 
подконтрольным ей экономическим и военным блокам. За-
явив претензию на мировое лидерство, Соединенные Шта-
ты Америки молниеносно определили на карте мира зоны 
своих «жизненно важных национальных интересов». Как 
справедливо отмечали многие исследователи, эти простран-
ства удивительным образом совпадали либо с месторожде-
ниями углеводородов, либо путями их наиболее удобного 
транзита напрямую в США или через Западную Европу. В 
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этих ключевых точках американцы стремились обеспечить 
свое постоянное военное присутствие. Чтобы хоть как-то 
легитимизировать  проникновение на чужие территории, 
США использовали известную технологию «управляемого 
хаоса» и последующие «гуманитарные интервенции». Пер-
вой жертвой нового американского миропорядка стал не-
фтеносный Ирак, далее последовали богатые этим же сы-
рьем Тунис, Ливия, Сирия. Вместе с тем немаловажной для 
США оставалась проблема транспортировки нефти и газа в 
метрополию. Вот тут взор вашингтонских экономических и 
политических стратегов вновь упал на Балканы. Полуостров 
имел очень удобное расположение для транзита ближнево-
сточных минеральных ресурсов на Запад. Об этом помнили 
еще со времен «нефтяных шоков» 1973 г., когда США лихо-
радочно занялись поиском путей для своих трубопроводов 
в обход неспокойной Палестины. Однако в те времена аме-
риканским планам мешали советский сдерживающий фак-
тор и сильная социалистическая югославянская федерация. 
В новых условиях Запад не стал церемониться с государ-
ственным суверенитетом попавших в поле его интересов 
стран, тем более проводивших  независимый курс. Вначале 
была сметена Румыния - единственная из социалистических 
стран, «посмевшая» соскочить с финансовой иглы Запада 
и расплатившаяся со всеми иностранными кредиторами в 
конце 80-х годов. Итогом стала кровавая «народная револю-
ция» 1989 г. с последующей полной утерей страной экономи-
ческой самостоятельности. По сравнению с Румынией соци-
алистическая Югославия имела более значительный вес на 
мировой арене и обширную территорию, поэтому ее труднее 
было «проглотить». Путем нанесения ряда целенаправлен-
ных ударов по федеративной структуре государства Запад 
стал методично добиваться политической раздробленности 
союзной республики. Разжигая старинные националистиче-
ские фобии и поддерживая местнический сепаратизм, запад-
ные правительства действовали прямолинейно и напористо. 
В 1991-1992 гг. они спровоцировали Словению и Хорватию 
на самопровозглашение независимости и тут же признали 
суверенитет новых государств. В 1995 г. путем навязывания 
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Югославии так называемых Дейтонских соглашений между-
народное сообщество вымучило независимость для Боснии 
и Герцеговины, которая получила в нагрузку к свободе очень 
проблематичную и взрывоопасную этно-политическую геог-
рафию. В 2006 г. под обещание западной «манны небесной» 
из состава федерации вышла Черногория, а в 2008 г. - от тела 
Сербии был насильно отторгнут автономный край Косово. 
Распад Югославии сопровождался кровавыми граждански-
ми войнами, геноцидом, блокадами, экономическим хаосом, 
иностранными бомбежками и «гуманитарными интервен-
циями», что позволило говорить об особом «югославском» 
сценарии дезинтеграции федеративных сообществ в новей-
шую эпоху. 

Завершив процесс дефрагментации Югославии, США 
незамедлительно приступили к экономическому освоению 
обширного пространства. Через территорию балканских 
государственных новообразований пролегли траектории 
будущих нефтяных и газовых трансконтинентальных маги-
стралей. Наиболее крупными проектами Запада считаются 
Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (ТАР) 
газопроводы, образующие одну энергосистему для транзита 
топлива из Каспийского региона в Западную Европу. Другая 
газопроводная нить NABUCCO будет соединять Среднюю 
Азию с Европой также через Балканы. Оба проекта имеют 
для западных стран стратегическое значение и стоят очень 
дорого [5]. В целях обеспечения энергетической безопасно-
сти и своих прибылей США с западноевропейскими союз-
никами не позабыли разместить на территории Балкан во-
енные базы под вывеской KFOR и без таковой, например, 
крупнейшую в Европе американскую опорную точку Camp 
Bondsteel в Косово с пятитысячным контингентом военно-
служащих. Учитывая, что экономические интересы Запада в 
балканском регионе являются устойчивыми и долгосрочны-
ми, можно предположить с большой долей уверенности, что 
и военное присутствие натовских войск здесь окажется дли-
тельным. Но это также означает и то, что для пролонгации 
своего военного мандата Запад будет вызывать на Балканах 
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перманентный этно-политический коллапс, создавать ситуа-
цию «управляемого хаоса».

Некоторые аналитики склонны полагать, что бóльшую 
заинтересованность в эскалации напряженности в регионе  
проявляют США, чем их западноевропейские союзники. Ев-
ропейцы после Второй мировой войны с крайним опасением 
относились к любым конфликтам на континенте и с тревогой 
наблюдали как югославский пожар разгорался на пороге их 
собственного дома. Для Вашингтона напротив, балканская 
гражданская война - это лишний повод вмешаться в европей-
ские дела, зафиксировать там свое присутствие и управлять 
ситуацией на месте. В условиях обострившейся геоэкономи-
ческой конкуренции США должны были «присматривать» за 
своими ближайшими соперниками и при необходимости ог-
раничивать торгово-экономический и финансовый рост дру-
гих претендентов на мировое лидерство. Югославская война 
с ее последствиями стала таким сдерживающим фактором 
для Западной Европы. Достаточно вспомнить, что начало 
кризиса совпало с первыми решительными попытками евро-
пейцев создать собственный полюс влияния и силы в виде 
интеграционного сообщества. Появившийся на свет в 1991 
г. в условиях, приближенных к военным, Европейский Союз 
оказался не полноценным. «Родовую травму» младенцу нанес 
Дядюшка Сэм, сумевший убедить европейцев в ненужности 
создания своих политических и военных инструментов при 
наличии имеющихся натовских структур для урегулирова-
ния конфликтов, подобных югославскому. В итоге ЕС вместо 
трех задуманных в Маастрихтском договоре «опор» (инсти-
туциональной, экономико-валютной и военно-политиче-
ской) сих пор имеет только две. Когда в 1996 г. европейцы 
объявили о намерении ввести в обращение единую валюту 
(тогда она называлась экю), США посчитали этот шаг не сво-
евременным и приняли меры. В результате в Боснии и Герце-
говине случился очередной спазм югославского противосто-
яния, и этот европейский проект был сорван. Американцы 
еще раз попытались блокировать экономико-финансовые 
программы ЕС в 1999 г. путем искусственного раздувания 
косовской проблемы и втягивания своих союзников в войну 
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против Югославии, но европейцы устояли и смогли добить-
ся введения евро. Тогда США вновь стали создавать Европе 
помехи, подталкивая косоваров к провозглашению незави-
симости от СРЮ. Дипломатическое признание суверенитета 
Косово со стороны США в 2008 г. привело к резкой эскала-
ции напряженности в балканском регионе и заставило евро-
пейцев заняться обслуживанием американских интересов, 
отложив в «долгий ящик» свои политические замыслы, в том 
числе реформу институтов ЕС, Европейскую Конституцию, 
создание единых вооруженных сил. Таким образом Соеди-
ненные Штаты на протяжении последних десятилетий умело 
управляют югославским кризисом и используют его в слож-
ной геополитической игре против интегрирующейся Евро-
пы, превращая весь балканский узел противоречий в свой 
масштабный антиевропейский проект [6].                                                                                   

Вместе с тем, безотносительно от того ведут ли США и 
Западная Европа в балканском регионе (равно как и в по-
добных ему регионах) свою игру сепаратно или совместно, 
преследуют ли они геоэкономические или геополитические 
цели, избирают ли для их реализации «мягкий» или жесткий 
инструментарий, ясно одно - при нынешней системе между-
народных отношений этим территориям уготована судьба 
только объектов мировой политики, роль средств и ресурсов 
для достижения чужих интересов. В условиях однополяр-
ности по-другому быть и не может. В свою очередь  двухпо-
люсный миропорядок также не гарантирует стабильности и 
длительного спокойствия государствам. События столетней 
и двадцатипятилетней давности наглядно подтверждают 
это суждение. Можно предположить с определенной долей 
уверенности, что значительно бóльшие возможности для об-
ретения государствами полноценной международной пра-
восубъектности и, соответственно для гармонизации всей 
системы международных отношений, предоставляет мно-
гополюсная модель мироустройства. Такая конфигурация 
исключает односторонний диктат какого-либо субъекта на 
мировой арене, не предполагает «равновесия страха» эпо-
хи биполярности, а действует по принципу оркестра, где у 
каждой группы инструментов есть своя партитура и опре-
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деленный звуковой ряд [7]. В результате слияния звуков в 
унисон получается музыка. Однако музыка будет звучать, 
только если группы инструментов станут играть вместе, не 
захотят заглушать и подавлять друг друга, создавая какофо-
нию. К такому более гармоничному и справедливому миро-
порядку призывают Россия, Китай, Индия, страны Южной и 
Латинской Америки, множество малых и средних государств 
на всех континентах. Для последних - это реальный и едва ли 
не единственный шанс перестать быть разменной монетой в 
геополитических играх Великих держав и возвысить свой го-
лос на мировой арене.

Литература

Сирота Н. М. Геополитика. Краткий курс. - Санкт-Петербург: Питер, 
2006 . - СС. 12-13.

См. подробно: Писарев Ю. А. Создание Югославского государства в 1918 
г.: уроки истории// Новая и новейшая история. -  1992. - № 1.

См. подробно: Тимофеев А. Ю. Русский фактор. Вторая мировая война в 
Югославии 1941-1945. - Москва: Вече, 2010.

По состоянию на август 2012 г. организация Движения неприсоединения 
насчитывает 120 государств-членов.

Проектная стоимость разработки месторождения «Шах-Дениз-2» с газо-
проводами TANAP и ТАР составляет 40 млрд. €, а газопровода 
NABUCCO - 8 млрд. €.

Попытки США разыграть очередную антиевропейскую карту отчетли-
во проявляются сегодня на Украине, где своей главной целью 
Вашингтон считает столкнуть друг с другом Россию и Европу 
и, таким образом, добиться ослабления геополитических пози-
ций обоих конкурентов.  
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 Константин Николајевич Лобанов 
 

БАЛКАН И СРБИЈА У ФОКУСУ ГЕОПОЛИТИЧКИХ 
ИНТЕРЕСА СВЕТСКИХ ЛИДЕРА У НАЈНОВИЈОЈ 

ИСТОРИЈИ 
 

Резиме

Балканско полуострво и државе које се налазе на 
њему били су у центру повећане пажње у току целог 
20. века. Та пажња са стране према региону не слаби 
ни данас. Разлог за то лежи пре свега у јединственом 
геополитичком положају који даје значајна економска 
и политичка преимућства оним силама које ће 
контролисати унутрашњу ситуацију на том подручју. 
Сукоб интереса највећих европских држава и светских 
лидера за превласт у балканском региону постао је, 
јесте и вероватно ће бити у блиској перспективи 
један од најјачих и најдраматичнијих манифестација 
геополитичког супарништва и најновијој историји 
света и континента.
Кључне речи: балкански географски регион, велике 
силе, геополитички и геоекономски интерес, 
геополитичко супарништво, систем међународних 
односа, мултиполарни светски поредак
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   БАЛКАНЫ И СЕРБИЯ В ...

Konstantin N. Lobanov 
 

THE BALKANS AND SERBIA IN FOCUS OF 
GEOPOLITICAL INTERESTS OF WORLD LEADERS IN 

THE CONTEMPORARY HISTORY 
 

Resume

The Balkan Peninsula and the states which were on it were 
in the center of special attention of leading world powers 
throughout all the XX century. This attention to the region 
from beyond doesn’t weaken today. The reason for that is, 
first of all, the unique geopolitical position of the peninsula 
giving considerable economic and political advantages to 
those powers which will control an internal situation on 
these lands.  Collision of interests of the largest European 
states and world leaders for prevalence in the Balkan region 
became, is and, probably, will be in the short term one of 
hard and dramatic manifestations of geopolitical rivalry in 
the contemporary history of the world and the continent. 
Key words: Balkan geographical region, Great powers, geo-
political and geoeconomic interest, geopolitical rivalry, sys-
tem of the international relations, multi-polar world order.
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Са же так

Уво ђе ње прин ци па o пра ву на ро да на са мо о пре де ље ње 
пред ста вља јед ну од нај ва жни јих и исто вре ме но јед ну 
од нај спор ни јих но ви на Пр вог свет ског ра та. Иако је 
пра во на са мо о пре де ље ње до би ло на сна зи, пра во по бед
ни ка, прем да ни је у пу ној ва жно сти и не при ко сно ве но 
као не кад, ни је из гу би ло свој зна чај. Те ри то ри јал на 
раз гра ни че ња на кон Пр вог свет ског ра та ја сно по ка
зу ју да ни је при ме ње но јед но о бра зно ре ше ње за сно ва но 
на је дин стве ном прин ци пу, већ су пра во по бед ни ка и 
пра во са мо о пре де ље ња ком би но ва ни од слу ча ја до слу
ча ја. Та ква ре ше ња ни су мо гла до при не ти по ли тич кој 
ста бил но сти  јер су да ва ла по во да за ис ти ца ње ре ви
зи о ни стич ких зах те ва, не са мо од стра не по бе ђе них, 
не го је ре ви зи о ни зам био мо гућ и ме ђу по бед ни ци ма; све 
то је ути ра ло пут но вом ра ту.
Кључ не ре чи: на род, са мо о пре де ље ње, Пр ви свет ски 
рат, Вер сај ски по ре дак, ре ви зи о ни зам.

На ци ја се, у XIX ве ку, сма тра при род ном за јед ни цом на 
на чин ка ко су грч ки ми сли о ци по сма тра ли град. А на ци о
нал на др жа ва као об лик где се по кла па ју кул тур на за јед ни ца 
и по ли тич ка за јед ни ца. Кри ла ти ца о пра ву на ро да на са мо о
пре де ље ње од са мог по чет ка, од тре нут ка сво је фор му ла ци је 
по чет ком XIX ве ка, пред ста вља по јам ко јем се при пи су је по
зи тив но зна че ње. 

УДК 341.222/.223+341.231(4)“1919/1939“
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Да би смо пој ми ли јед ну др жав ну за јед ни цу мо ра мо се по
за ба ви ти ње ном исто ри јом; би ће јед ног на ро да оста је не до
ку чи во ако се не за ђе у ње го ву про шлост. Исто та ко, до раз
у ме ва ња по сто је ћег пра ва до ла зи се упо зна ва њем ње го вог 
ево лу тив ног то ка, по сред ством ње го ве исто ри је.

Прин цип о пра ву на ро да на са мо о пре де ље ње ву че сво је 
по ре кло из Аме рич ке де кла ра ци је о не за ви сно сти и Фран
цу ске ре во лу ци је. Сре ди шњи прин цип Де кла ра ци је о не за
ви сно сти и оних ака та ко је ће до не ти Фран цу ска ре во лу ци ја  
са сто ји се у ста ву да су ве ре ни тет при па да на ро ду и да, сто га, 
вла да мо ра би ти од го вор на на ро ду. А то је, из ме ђу оста лог, 
зна чи ло да су по је дин ци и на ро ди, у свој ству по да ни ка су ве
ре ног мо нар ха, пре ста ли би ти објект ко јим су они рас по ла га
ли пре ма тре нут ној ћу ди или ин те ре су, па су се мо гли оту ђи
ти, усту пи ти, да ти или при ми ти у ми раз.

Фран цу ска ре во лу ци ја ни је по ве де на у име на ци о нал ног 
на че ла, већ је те жи ла осло бо ђе њу чо ве ка по је дин ца и ус по
ста вља њу оп ште чо ве чан ских пра ва, ко ја при па да ју свим љу
ди ма по осно ву при ро де, не ве за но за при пад ност не кој исто
риј ској и по ли тич кој фор ма ци ји. Ре во лу ци ја је схва ће на као 
де ло на род ног осло бо ђе ња, ко јег је сва ко схва тао на свој на
чин и пре ма сво јој же љи и по тре би. „Као што у та квим при
ли ка ма би ва, сва ки је – ка за ће Сло бо дан Јо ва но вић – схва тио 
осло бо ђе ње као уки да ње оног што ње га лич но ти шти.“1 Ре во
лу ци ја је ишла за тим да еман ци пу је чо ве ка по је дин ца, да га 
осло бо ди од уста но ва и сте га ста рог фе у дал ног по рет ка.

У скла ду с тим, и пра во на са мо о пре де ље ње, ко је су као 
иде ал из ба ци ли фран цу ски ре во лу ци о на ри, упо тре бље но је 
као сред ство на пла ну уну тра шње по ли ти ке, с ци љем осло
ба ђа ња гра ђа на од an cien re gi mes. Ти ме је да та је јед на но ва 
пер спек ти ва из чи јег угла на ци ја ни је ви ше оте ло тво ре на у 
мо нар ху ко ји сто ји на че лу др жа ве, већ у ње ним гра ђа ни ма. 
То је зна чи ло да је пле мић ка на ци ја по ста ла на род ном на ци
јом. Дез ин те гра ци ја ста рог ре жи ма из не дри ла је је дан но ви 
прин цип – прин цип на род не су ве ре но сти. Го ди на 1789. ни је 
ус по ста ви ла бо жан ство чо ве ка че му се те жи ло, не го упра во 
1 СлободанЈовановић,Во ђи Фран цу ске ре во лу ци је,Београд,БИГЗидр,1990,

стр.46.
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бо жан ство на ро да.2 „Сла ва је Фран цу ске – ка за ће Ре нан – 
што је, Фран цу ском ре во лу ци јом, про кла ми ра ла да са мо јед
на на ци ја њо ме ег зи сти ра.“3

Фран цу ска ре во лу ци ја пр ва је про кла мо ва ла на че ло да 
сва ка на ци ја има пра во да пот пу но и у сва ком по гле ду од
лу чу је о сво јој суд би ни. Кон вент је 22. ма ја 1790. го ди не за
кљу чио: „Фран цу ска на ци ја од ба цу је осва јач ке ра то ве и обе
ћа ва да сво је ору жа не сна ге ни ка да не ће упо тре би ти про тив 
сло бо де не ког на ро да“. А, по том је овај за кљу чак по стао са
став ни део уста ва из 1791. го ди не. У де кре ту од 29. де цем бра 
1791, до не се ном на пред лог Кон дор се ов, На род на скуп шти на 
је из ло жи ла прин ци пе ко јих се Фран цу ска има при др жа ва ти 
у од но си ма са др жа ва ма и на ро ди ма: „На род ност фран цу ска 
не ће во ди ти осва јач ке ра то ве, ни ти ће ика да упо тре би ти на
си ље про тив сло бо де дру гих на ро да. То је за пи са но у на шем 
уста ву, а то је и наш све ти за вет...“4

У по чет ку, по сту па ло се до след но усво је ном на че лу. Фран
цу ска Кон сти ту ан та, ви ше пу та је од би ла по ну ду укљу чи ва
ња не ких те ри то ри ја у фран цу ску др жа ву, ко је су по ти ца ла 
од при ста ли ца Фран цу ске, тач ни је од при ста ли ца ре во лу ци је 
ко ји су жи ве ли на су сед ним под руч ји ма. На ци о нал на скуп
шти на је ста ја ла на по зи ци ја ма да се фран цу ска др жа ва мо же 
про ши ри ти са мо на оне те ри то ри је чи је се ста нов ни штво с 
тим сла же. „Ипак, по што ва ње овог ста ва по ста ја ло је све те
же што се ре во лу ци ја ви ше ши ри ла, а ње ни ус пе си би ва ли 
ве ћи. Рас кол из ме ђу вој не сна ге Фран цу ске и сла бо сти, ко ја је 
зна чи ла од ри ца ње од анек си је, би вао је све ве ћи.“5

До се ти ли су се пле би сци та. За по сед не се јед на област на 
ко јој се, ра зним при ти сци ма, ма ни пу ла ци јом и ла жи ра њем, 
на род „сло бод но“ из ја сни да је са гла сан. Са мо о пре де ље ње као 
кри те риј за те ри то ри јал но од ре ђе ње др жа ве, фор му ли са но је 
у чла ну 2, део VI II, На цр та уста ва ко ји је пред ста вљен На
2 АлберКами,По бу ње ни чо вјек,Загреб,ГЗХЗора,1976,стр.122.
3 ЕрнестРенан,„Штајенација“,Кул тур ни рад ник,бр.6,Загреб,1981,стр.94.
4 Према:МилованМиловановић,„Начелонародности“,Отаџ би на,књ.XXII,

Београд,1889,стр.327.
5 ЈергФиш,Пра во на ро да на са мо о пре де ље ње: об у зда ва ње јед не илу зи је,Бе

оград,Албатросплус,2013,стр.95.
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род ној скуп шти ни 15. фе бру а ра 1793: „Фран цу ска ре пу бли ка 
се све ча но за кли ње да соп стве ној те ри то ри ји не ће при са је ди
ни ти стра не обла сти, осим у слу ча ју сло бод но ис ка за не же
ље ве ћи не ста нов ни ка, и са мо уко ли ко обла сти ко је тра же то 
ује ди ње ње ни су при дру же не дру гој на ци ји или (са њом) ује
ди ње не, на осно ву дру штве ног спо ра зу ма, ко ји је из ра жен у 
не ком већ по сто је ћем уста ву и при хва ћен сло бод ном во љом.“

На ве де ни прин цип, фор му ли сан уз ви ше но и крај ње прин
ци пи јел но, у прак си ће по слу жи ти за ле га ли за ци ју и оправ
да ње анек си је оних зе ма ља ко је су при па да ле дру гим су ве
ре ни ма. Пле би сци та ко јим би би ла отво ре на мо гућ ност да 
не ка област ис ту пи из фран цу ске др жа ве ни је би ло, ни ти их 
је мо гло би ти. Фран цу ска ре пу бли ка, ни ма ло дру га чи је од 
фран цу ске мо нар хи је, уста вом је де фи ни са на као не де љи ва 
це ли на, па би и сам зах тев за одва ја њем био тре ти ран као 
про тив у ста ван акт.6

И та ко на са мом из во ру ви ди мо кон тра дик ци је ве за не уз 
при ме ну пра ва на са мо о пре де ље ње, као и при су ство двој них 
стан дар да. Јер „до га ђа се –  ка за ће Све то зар Ми ле тић – да 
љу ди и на ро ди ис тој иде ји дру ги сми сао да ју, кад је на сво ју 
за ста ву на пи шу, а дру ги, кад је на про тив ној за ста ви на пи са
ну ви де, и да по то ме ис тој иде ји дво стру ки, че сто про ти ву 
по ло же ни зна чај да ју“.7

Та ко је оста ло кроз све по ве сно вре ме, до да на да на шњег. 
Оста ло је ве чи то пи та ње: ка ко по ми ри ти пра во на са мо о пре
де ље ње и те ри то ри јал ну це ло ви тост др жа ва. Те мељ ме ђу на
род ног пра ва, чи је је уни вер зал но ва же ње ја сно на зна че но у 
Ли ги на ро да, а по том пре нет и у По ве љу ОУН, је су јед на кост 
и рав но прав ност прав них су бје ка та. Ти су бјек ти, ме ђу тим, 
ни су би ли на ро ди или на ци је, већ др жа ве.

И шта има мо – јед на ру ка узме што је дру га да ла. Ри зик 
свих ком про ми са код не спо ји вих прин ци па у то ме је што 
оста вља ју про стор да сва ко ствар ту ма чи ка ко му од го ва ра, 

6 Исто,стр.99.
7 СветозарМилетић,Бе се да С. Ми ле ти ћа на угар ском са бо ру у пи та њу на-

род но сти,НовиСад,1886,стр.5.
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па се мо же по зи ва ти на је дан или дру ги прин цип. Та ко је би
ло и на кон Пр вог свет ског ра та.

Пр ви свет ски рат и пра во на ро да  
на са мо о пре де ље ње – Ле њин и Вил сон

Пр ви зах тев да пра во на са мо о пре де ље ње бу де усво је но 
као оп шти прин цип у ме ђу на род ним од но си ма при пи су је се 
Вла ди миу Иљи чу Ле њи ну; иако је Ста љин 1913. на пи сао де
таљ ну рас пра ву о на ци о нал ном пи та њу у ко јој се на ла зи мо
жда и нај пот пу ни ја де фи ни ци ја на ци је за ко ју би се још мо гло 
ре ћи и да је при том оста ла пре ци зна и је згро ви та: „На ци ја је 
ис то ри ски фор ми ра на ста бил на за јед ни ца љу ди, по ни кла на 
ба зи за јед ни це је зи ка, те ри то ри је, еко ном ског жи во та и пси
хич ке кон сти ту ци је, ко ја се ис по ља ва у за јед ни ци кул ту ре.“8

Ле њи но ве Те зе о со ци ја ли стич кој ре во лу ци ји и пра ву на
ци је на са мо о пре де ље ње, об ја вље не 1916. го ди не, по ста ће 
осно вом број них со вјет ских про кла ма ци ја од ко јих је нај по
зна ти ји Де крет о ми ру од 26. ок то бра 1916. го ди не. Кроз све 
со вјет ске де кла ра ци је из тог вре ме на про вла че се три основ не 
ком по нен те. Уз ком по нен ту да се за бра њу је анек си ја те ри то
ри је јед не др жа ве од стра не дру ге по сле вој них кон фли ка та, 
већ се зах те ва при ме на прин ци па са мо о пре де ље ња кроз ува
жа ва ње на род не во ље, ко ја је на сле ђе на из осам на е стог ве ка, 
по ја вљу ју се и две са свим но ве. Пр во, на прин цип са мо о пре
де ље ња мо гу се по зи ва ти ет нич ке или на ци о нал не гру пе у на
ме ри да сло бод но од лу че о свом ста ту су. Дру го, то је по сту лат 
ко ји нео д ло жно зах те ва осло ба ђа ње свих ко ло ни јал них зе ма
ља.9 А то је зна чи ло при зна ње пра ва на се це си ју и од ба ци
ва ње кон цеп ци је ко ја опе ри ше с „ци ви ли за циј ским пра гом“ 
као ра си стич ке.

Вил сон је код пра ва на са мо о пре де ље ње ак цен то вао пра во 
на ро да да сло бод но би ра оне ко ји ће њи ме вла да ти, пред ста

8 ЈосифВ.Стаљин,„Марксизаминационалнопитање“,уМарк си зам и на ци-
о нал но-ко ло ни јал но пи та ње,Загреб,Култура,1947,стр.10.

9 АнтониоКасезе,Са мо о дре ђе ње на ро да,Београд,Службенилист,2011,стр.
33,34.
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вља ју ћи га као кри те ри јум де мо крат ске ли ги ти ма ци је вла сти. 
Ту је основ на раз ли ка у од но су на ле њи ни стич ки кон цепт, али 
ни је и је ди на. Раз ли ка по сто ји и код при хва та ња се це си је и 
код при сту па де ко ло ни за ци ји. Са мо о пре де ље ње је узе то као 
кључ ни кри те ри јум код по де ле Ото ман ског и Аустро у гар ског 
цар ства, о дру гим др жа ва ма се не го во ри; са са мо о пре де ље
њем се опе ри ше и код рас пра вља ња ко ло ни јал не про бле ма
ти ке, али се ис ти че да се оно мо ра по ми ри ти са ин те ре си ма 
ко ло ни јал них си ла. У пи та њу де ко ло ни за ци је Вил сон је био 
ли ми ти ран ин те ре си ма сво јих са ве зни ка, пре свих Ве ли ке 
Бри та ни је.

Ле њин по ла зи од ре во лу ци је, ње га не ин те ре су је ни уну
тра шња др жав на струк ту ра, ни ти ме ђу на род на струк ту ра 
др жа ва. Мо жда би се све то мо гло по јед но ста ви ти и пред ста
ви ти као пи та ње до след но сти. По след ње што би Вил сон по
ми слио би ло би се це си ја на те ри то ри ји Аме ри ке: „Вил со но
ви пој мо ви би ли су про из ве де ни ка ко би се упо тре бља ва ли у 
ино стран ству, а не у Аме ри ци“10; Ле њин је фор му ли сао пра во 
ре пу бли ка на от це пље ње од Са ве за, да кле пра во на се це си
ју. Он је ту до сле дан и из ри чит да „под са о о дре ђе њем на ци ја 
ра зу ми је се њи хо во др жав но од цје пље ње од ту ђих на ци о нал
них ко лек ти ва, ра зу ми је се ства ра ње са мо стал не на ци о нал
не др жа ве“.11То је до след ност у ко рист сво је ште те ко јом ће 
се по за ба ви ти Ста љин. Јер је схва тио да др жа ва за сно ва на на 
иде о ло шким и ап стракт ним пла не тар ним иде ја ма, ли ше на 
на ци о нал ног на че ла у сво јој осно ви, на род ног ду ха ко ји јој 
да је мо рал ну сна гу и основ по сто ја ња, по са мој сво јој ин тен
ци ји ни је мо гла би ти оквир ко ји би пру жио уто чи ште и обез
бе дио за шти ту ци ље ви ма и вред но сти ма ру ске др жа во твор не 
на ци је. 

Све до Пр вог свет ског ра та сма тра ло се да пра во на са мо
о пре де ље ње ва жи за европ ске и аме рич ке на ро де, ни ка ко за 
све. Та кав став сма трао се то ли ко са мо ра зу мљи вим да ни ко 
ни је на ла зио за сход но да га об ја шња ва или ар гу мен ту је. Пр
вим свет ским ра том окон чан је пе ри од то ком ко јег је пра во 

10 Исто,стр.39.
11 Владимир И. Лењин, О пра ву на ци је на са мо о дре ђе ње, Загреб, Култура,

1949,стр.7.
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на са мо о пре де ље ње ве зи ва но за ма ли број до ми нант них на
ци ја. На сту пио је пе ри од у ко јем се са мо о пре де ље ње на ро да 
од по ли тич ког иде а ла из ди за ло до прав но оба ве зу ју ће нор ме.

 Зах тев за уни вер зал ним при хва та њем пра ва на са мо о пре
де ље ње ис та као је, ка ко је ре че но, Ле њин, за ла жу ћи се да се 
то пра во при ме ни и на ко ло ни јал не на ро де. Европ ске си ле, 
ко је су би ле и ко ло ни јал не си ле,  то су при ми ле као ди рек
тан атак на њи хо ве ин те ре се. Сје ди ње не др жа ве ни су би ле 
не скло не та квом при сту пу, не са мо за то јер су и са ме би ле де
ко ло ни зо ва на др жа ва. У сла бље њу европ ских ко ло ни јал них 
им пе ри ја Аме ри кан ци су про на ла зи ли свој ин те рес. Да би се 
из бе гао су коб са са ве зни ци ма, Сје ди ње не Др жа ве ни су отво
ре но про па ги ра ле ово на че ло.

На са мом по чет ку ра та, са ве знич ке вла де су из ба ци ле де
ви зу о пра ву на ро да на са мо о пре де ље ње, ис ти чу ћи да је ре а
ли за ци ја тог пра ва њи хов при о ри тет ни рат ни циљ. Аустри
ја и Не мач ка су 11. ја ну а ра 1917. го ди не од го во ри ле но том у 
ко јој су ис та кле да са ве знич ке вла де има ју нај ма ње пра ва да 
о то ме го во ре, с об зи ром на трет ман ма њи на, на ро да у сво
јим зе мља ма и ко ло ни ја ма. Не мо же се по ре ћи да су би ли у 
пра ву кад су да ли оце ну са ве знич ких вла да. Ни по сле ра та, 
са ве знич ке вла де се не ће до ка за ти по овом пи та њу. Али, пра
во на са мо о пре де ље ње је ушло у оп ти цај, по ста ло прин цип 
ко јим опе ри ше ме ђу на род но пра во. Уво ђе ње прин ци па са мо
о пре де ље ња пред ста вља јед ну од нај ва жни јих и исто вре ме но 
јед ну од нај спор ни јих но ви на Пр вог свет ског ра та. Пра во по
бед ни ка за сно ва но на си ли и до ми на ци ји до би ло је ри ва ла у 
во љи ста нов ни штва од ре ђе не обла сти уте ме ље не на сло бо ди 
од до ми на ци је.12

По ред од но са сна га, ко ји је пре су дан у од но си ма из ме ђу 
на ро да, и сна га ар гу ме на та игра од ре ђе ну уло гу. „Нај ја чи ни
је ни кад до вољ но јак да увек бу де го спо дар, ако не пре тво ри 
сво ју сна гу у пра во, а по слу шност у ду жност“.13 По бед нич ке 
др жа ве на сто је да пра ву по бед ни ка при дру же и пра во на са
мо о пре де ље ње. То ће би ти слу чај кад ста нов ни штво од ре ђе

12 ЈергФиш,Исто,стр.161,162.
13 ЖанЖакРусо,Дру штве ни уго вор,Београд,ФилипВишњић,1993,стр.30.
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не обла сти же ли да се при кљу чи др жа ви ко ја је у ста њу да 
вој ном си лом ту област ста ви под сво ју кон тро лу и укљу чи у 
свој др жав но прав ни по ре дак. Уко ли ко се пра ву по бед ни ка не 
мо же при кљу чи ти и пра во на са мо о пре де ље ње, по бед нич ка 
др жа ва ни кад не ће би ти си гур на у сво ме по се ду. 

Иако је пра во на са мо о пре де ље ње до би ло на сна зи по сле 
Пр вог свет ског ра та, пра во по бед ни ка, прем да ни је не при ко
сно ве но као не кад, ни је из гу би ло свој зна чај. На про тив. Све 
док по сто ји за кон ра та вла да ће пра во по бед ни ка. Овом пра
ву не тре ба ко ди фи ка ци ја, оно је сво ју ва жност сте кло ду гом 
и нео спо ра ва ном упо тре бом.14 Уко ли ко се ре ша ва ње не ког 
спор ног пи та ња, ве за ног за те ри то ри ју, пре пу сти дру гим ме
ха ни зми ма, по пут пра ва на ро да на са мо о пре де ље ње ко је би 
би ло ис ка за но пле би сци том, он да то зна чи да ни јед на стра на 
у спо ру не ма до вољ но мо ћи да на мет не сво ју во љу, или је не ка 
тре ћа стра на моћ на да их на та кво ре ше ње при си ли.

Али, за хва љу ју ћи Ле њи ну и Вил со ну, као и про кла ма ци ји 
са ве знич ких вла да, иде ја о пра ву на ро да на са мо о пре де ље ње 
ушла у оп ти цај, по ста ла чи ње ни цом ко јом се опе ри ше у од
но си ма из ме ђу по бед ни ка и по ра же них. Уко ли ко је по ра же
ни не мо же ко ри сти ти, он ће се по зи ва ти на ово пра во да би 
оспо ра вао на мет ну та ре ше ња да та по пра ву по бед ни ка. То 
су на кон Пр вог свет ског ра та Нем ци и чи ни ли. По ра же ни су 
ства ра ли уве ре ње да бу дућ ност не при па да пра ву по бед ни
ка, већ пра ву на са мо о пре де ље ње. Јер „на ду жи рок, пра во 
на са мо о пре де ље ње увек го во ри у при лог по бе ђе них. Оно им 
пру жа мо гућ ност ле ги тим ног ре ви зи о ни зма, бу ду ћи да пре
ко пле би сци та мо гу да по вра те обла сти ко је су из гу би ли због 
при ме не пра ва по бед ни ка.“15

Вер сај ски по ре дак и ре ви зи о ни стич ки зах те ви

Ми ров ним уго во ри ма у Вер са ју 1919. ство рен је, на про
сто ру од Бал ти ка до Ја дра на, по јас на ци о нал них др жа ва с ли
бе рал ноде мо крат ским по рет ком, ко ји је, ка ко се го во ри ло, 

14 ЈергФиш,Исто, стр.154.
15 Исто,стр.176.



Ђуро Бодрожић

285

ПРИНЦИП ТЕРИТОРИЈАЛНИХ  ...

тре ба ло да пред ста вља са ни тар ни кор дон, с јед не стра не пре
ма бољ ше вич кој Ру си ји и, с дру ге, пре ма ре ви зи о ни стич ким 
зах те ви ма Не мач ке. 

Пре ће би ти да је тај „са ни тар ни кор дон“ пред ста вљао 
сред ство да ни јед на стра на, ни Ру си ни Нем ци, не овла да у 
пот пу но сти овим про сто ром озна че ним у реч ни ку ге о по ли
ти ча ра као He ar tland (сре ди шња зе мља), а да исто вре ме но бу
де и по тен ци јал но бој но по ље из ме ђу ових на ро да. На то ме 
су Ан гло сак сон ци за сни ва ли сво ју ге о по ли тич ку хе ге мо ни ју, 
ко ја би би ла сру ше на уко ли ко би тим про сто ром за го спо да
ри ли Ру си или Нем ци. Као и у Дру гом свет ском ра ту, стра хо
ва ли су од не мач ке по бе де над Ру си јом, али још ви ше од њи
хо вог по ра за у истом ра ту ко ји би Ру си ју учи нио го спо да ром 
ис точ не Евро пе.

Ме ђу на род ни по ре дак ство рен у Вер са ју на сто јао је да се 
ле ги ти ми ше пра вом на са мо о пре де ље ње, ко је је Вил сон де
фи ни сао у ја ну а ру 1918. у 14 та ча ка, као од лу чу ју ћи кри те ри
јум код по ли тич ког ор га ни зо ва ња у сред њој, ис точ ној и ју
го и сточ ној Евро пи. Сва ком на ро ду је тре ба ло да ти пра во да 
ство ри на ци о нал ну др жа ву на осно ву је зич коет но граф ских 
ме ри ла. Ствар ност је умно го ме ка зи ва ла дру га чи је.

Те ри то ри јал на раз гра ни че ња на кон Пр вог свет ског ра та, 
ме ђу тим,  ја сно по ка зу ју да ни је при ме ње но јед но о бра зно 
ре ше ње за сно ва но на је дин стве ном прин ци пу, већ су пра во 
по бед ни ка и пра во са мо о пре де ље ња ком би но ва ни од слу ча ја 
до слу ча ја. Ко ли ко се пра во на ро да по што ва ло го во ри и слу
чај Аланд ских остр ва, сме ште них ис пред ју го за пад не оба ле 
Фин ске. Ова остр ва при па да ла су Фин ској као са став ном де
лу цар ске Ру си је. На кон от це пље ња 1917. го ди не оста ла су у 
Фин ској. Њи хо во ста нов ни штво, ме ђу тим, го во ри ло је швед
ским је зи ком и ис по ља ва ло во љу да се при кљу чи Швед ској. 
Сва не фор мал на ис пи ти ва ња јав ног мње ња по твр ђи ва ла су 
та кво опре де ље ње жи те ља ових остр ва, ко је је Фин ска као на
след ник Ру си је у тој обла сти же ле ла да за др жи у свом окви
ру. Спор је из нет пред Ли гу на ро да. Из не та су два екс перт ска 
ми шље ња. У оба слу ча ја за кљу че но је да ме ђу на род но пра во 
не по зна је пра во на са мо о пре де ље ње, а са мим тим ни се це си
ју. Остр ва су оста ла у Фин ској, до да на да на шњег. Та ко је на 
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нај о тво ре ни ји на чин де за ву и сан Вил сон и ње го ви прин ци пи, 
јер је од ба чен зах тев на ро да на спор ним остр ви ма и њи хов 
при зив на Вил со но ве тач ке ко јим се про кла му је „пра во на ро
да да сло бод но од ре ђу је сво ју суд би ну“.16

Да се по што ва ло пра во на ро да на са мо о пре де ље ње Не мач
ка би до би ла све оно што је у ра ту из гу би ла, па би смо има
ли ве ли ку не мач ку др жа ву. Аустри ја би се, ван сва ке сум ње, 
при кљу чи ла Не мач кој, па би си ле по бед ни це до би ле оно што 
им је од у век пред ста вља ло ноћ ну мо ру – ве ли ку не мач ку др
жа ву. Рат је и во ђен да би се спре чи ло да ет ноје зич ки не мач
ки блок из гра ди је дин стве ну не мач ку др жа ву, ко ја би по ста ла 
хе ге мон у Евро пи. При ме на пра ва на са мо о пре де ље ње пре
тво ри ла би по бе ду си ла Ан тан те у њи хов пот пу ни по раз.

Исто та ко, Ита ли ја ни кад не би до шла у по сед оних под
руч ја ко ја су јој си ле Ан тан те обе ћа ле за ула зак у рат на њи хо
вој стра ни. Та ко се пра во на ро да на са мо о пре де ље ње ко ри сти 
са мо кад се мо же и где се мо же упо тре би ти про тив по ра же
ног, а ни ка ко где би оно мо гло ства ри пре о кре ну ти у ње го ву 
ко рист. Рат, а не же ље ста нов ни штва, до но сио је ко нач ну од
лу ку о рас по де ли те ри то ри ја. Пра во по бед ни ка кро ји др жав
не гра ни це. Пра во са мо о пре де ље ња мо гло би би ти ус по ста
вље но је ди но кад би за ме ни ло пра во по бед ни ка, на шта ни ко 
не при ста је. „Ако не ка др жа ва уз ве ли ке на по ре и огром не 
жр тве осво ји од ре ђе ну те ри то ри ју, ако ве ру је да она, тј. ње но 
ста нов ни штво из ре ли гиј ских, стра те шких, исто риј ских или 
не ких дру гих раз ло га има ле ги тим но пра во на ту те ри то ри ју, 
он да је, бла го ре че но, за њу вр ло чуд но ако не ко за тра жи да 
оно што је пла ти ла кр вљу сво јих вој ни ка до бро вољ но пре пу
сти ћу ди гла сач ке ку ти је.“17 

У по де ли те ри то ри ја из ме ђу др жа ва ни је од лу чи ва ла же ља 
оних ко јих се то ти че, већ по ли тич ка, ди пло мат ска, при вред
на и вој на сна га др жа ва. Да кле, увек је то од ре ђе но од но сом 
сна га, па је и про ме на гра ни ца увек зна чи ла да је про ме њен и 
од нос сна га.

16 Исто,стр.155.
17 Исто,стр.156.
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Иако је кри ла ти ца о пра ву на са мо о пре де ље ње у пе ри о ду 
на кон Пр вог свет ског ра та има ла нај ви ше угле да, код по вла
че ња гра ни ца мно го ви ше ра чу на во ди ло се о дру гим раз ло зи
ма, по пут при вред них, исто риј ских, ге о граф ских. Вер сај ским 
од лу ка ма вр ше не су те ри то ри јал не про ме не и ко рек ци је без 
ика квих про ве ра во ље до ми цил ног ста нов ни штва. Пле би
сци ти су ор га ни зо ва ни је ди но та мо где се ра ди ло о сит ним 
гра нич ним ко рек ци ја ма. Спо ра зу мом с Не мач ком 28. ју на 
1919. го ди не од ре ђе не обла сти су до де ље не Пољ ској и Че хо
сло вач кој, без кон сул то ва ња ста нов ни штва ко је их на ста њу
је. Ми ров ним спо ра зу мом са Аустри јом, без ика квог пле би
сци та, Ита ли ји је до де љен Ју жни Ти рол. Слич на усту па ња 
те ри то ри ја ви ди мо и дру гих ми ров них уго во ра. Уго вор скло
пљен у Ло за ни с Ото ман ским цар ством, 24. ју ла 1923. (ко јим 
је по ти снут Уго вор из Се вра од 11. ав гу ста 1920) ви ше ни је 
пред ви ђао не за ви сну јер мен ску др жа ву, ни ти ауто но ми ју за 
Кур де, њи ме су про пи са ни усло ви за раз ме ну ста нов ни штва 
са Грч ком. 

За пле би сцит се за ла жу они ко ји су уна пред си гур ни да ће 
ко нач ни ре зул тат ићи у њи хо ву ко рист. Пле би сцит ни кад ни
је по стао де ло твор но по ли тич ко сред ство, већ, пр вен стве но, 
на чин на кнад не по твр де учи ње ног. Ипак, он је и да ље те ма у 
окви ру ме ђу на род ног пра ва и ма те ри јал за ака дем ске рас пра
ве.18 Кад год је би ло из ве сно да би на род на во ља би ла про тив
на ге о по ли тич ким, еко ном ским или ка квим би ло ин те ре си ма 
по бед ни ка, прин цип са мо о пре де ље ња би био од ба чен, па је и 
Вил сон мо рао при зна ти да је прин цип са мо о пре де ље ња де
ло вао са мо код на ро да ко ји су би ли укљу че ни у те ри то ри је 
по ра же них им пе ри ја.

Те ри то ри јал но раз гра ни че ње и ус по ста вља ње гра ни ца у 
мул ти ет нич ким про сто ри ма спа да ло је у нај о се тљи ви је те ме 
Па ри ске кон фе рен ци је. То се сва ка ко од но си ло и код од ре ђи
ва ња гра ни це но во ство ре не ју го сло вен ске др жа ве, на ро чи то у 
по гле ду раз гра ни че ња с Ита ли јом. Тај ни уго во ри ко је су си ле 
Ан тан те скла па ле са сво јим са ве зни ци ма око те ри то ри јал них 
до би та ка ни су во ди ле ра чу на о пра ву на са мо о пре де ље ње. То 
је ва жи ло и за обе ћа ња да та Ита ли ји, као на док на да за ула зак 
18 Исто,стр.130.
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у рат на стра ни Ан тан те. Уго во ром из ме ђу си ла Ан тан те и 
Ита ли је, пот пи са ним 26. апри ла 1915. го ди не у Лон до ну, си
ле Ан тан те су се оба ве за ле да ће на ми ров ној кон фе рен ци ји 
да ти санк ци ју Ита ли ји на те ри то ри јал но про ши ре ње Трен ти
ном, Ти ро лом с гра ни цом на Бре не ру, Тр стом, „гро фо ви јом 
Го ри цом, Гра ди шком, це лом Истром до Квар не ра, укљу чу ју
ћи Во ло ско и квар нер ска остр ва Црес и Ло шињ, исто као и 
ма ла остр ва Плав ник, Уни је и Сра ба не“, за тим „про вин ци јом 
Дал ма ци јом у ње ним са да шњим гра ни ца ма“. Са ве зни ци су, 
исто та ко, пре у зе ли оба ве зу да ће оста так ју го сло вен ске оба
ле до де ли ти Хр ват ској, Ср би ји и Цр ној Го ри, уз услов да та 
оба ла бу де не у тра ли зо ва на. Би ло је од ре ђе но да Ал ба ни ја бу
де по де ље на из ме ђу Ср би је, Грч ке и Цр не Го ре, осим Ва ло не и 
остр ва Са се но, ко је је Ита ли ја већ би ла за по се ла.19 

Иако су САД од ба ци ва ле тај не уго во ре као не де мо крат ске, 
ју го сло вен ска стра на је мо ра ла по пу сти ти пред ита ли јан ским 
зах те ви ма. Истра, За дар и не ко ли ко остр ва при па ло је Ита
ли ји уго во ром у Ра па лу, док је дал ма тин ска оба ла оста ла у 
гра ни ца ма ју го сло вен ске др жа ве. Пе сник Га бри је ле Д’Анун
цио из вр шио је са сво јим ле ги о на ри ма упад у Ри је ку, сеп тем
бра 1919. го ди не. У Ри је ци је про гла ше на са мо стал на др жа ва 
ко ја ће се при по ји ти Ита ли ји 1924. го ди не. И раз гра ни че ње с 
Аустри јом пред ста вља ло је, с ју го сло вен ског ста но ви шта, по
ло ви чан успех. Ју го сла ви ја је до би ла област Ма ри бо ра, на ста
ње ну Сло вен ци ма, али је мо ра ла од у ста ти од ју жне Ко ру шке, 
по сле ре фе рен ду ма из 1920. го ди не. Та ко је око по ла ми ли о на 
Сло ве на ца и Хр ва та оста ло под вла шћу Ита ли је и Аустри је.

Ду пли стан дар ди, кад се го во ри о пра ву на ци о нал но сти, 
ви дљи ви су и код за шти те пра ва ма њи на, са др жа ни у вер
сај ским ре ше њи ма и га ран то ва на од стра не Дру штва на ро
да. Си ле по бед ни це су оба ве за ле но ве др жа ве – Ју го сла ви ју, 
Пољ ску, Че хо сло вач ку, Ру ми ни ју и Грч ку – на уго во ре ко јим 
се ма њи на ма га ран ту је сло бо да ве ре и удру жи ва ња, та ко ђе и 
за шти та од дис кри ми на ци је и пра во на основ но шко ло ва ње 
на ма тер њем је зи ку. Ни је би ло те шко при ме ти ти ду пле ар
ши не за пад них си ла кад се ре гу ли ше ма њин ско пи та ње, „и да 

19 ЂорђеСтанковић,Ср би ја и ства ра ње Ју го сла ви је,Београд,Службенигла
сник,2009,стр.78.
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се оне са ме не оба ве зу ју на за шти ту ма њи на. Ни ко ни је раз у
мео за што би ко лек тив на пра ва тре ба ло да ужи ва ју Ма ђа ри и 
Нем ци у Ру му ни ји и Ју го сла ви ји, али не Сло вен ци и Хр ва ти 
у Ита ли ји.“20

Га ран то ва ње та квих пра ва ни је до при но си ло ста бил но сти 
ме ђу на род ног по рет ка. Ма њин ско пи та ње и пра во на са мо о
пре де ље ње, као и по ву че не гра ни це, пот хра њи ва ле су ре ви
зи о ни стич ке зах те ве по ра же них. Бер лин и Бу дим пе шта су 
ин стру мен та ли зо ва ли пи та ње сво јих на ци о нал них ма њи на 
ка ко би вр ши ли ста лан при ти сак на вер сај ски си стем не пре
ста ним оп ту жба ма о угро жа ва њу ма њин ских пра ва. Ин стру
мен та ли за ци ја тих ма њи на нај ма ње је био те жак по сао, јер 
се не мач ка и ма ђар ска ма њи на у Вој во ди ни, од око по ла ми
ли о на љу ди, ни ка ко ни је мо гла сви ћи на свој но ви по ло жај и 
гу би так ста ту са вла да ју ће на ци је.

Вер сај ска ре ше ња да ва ла су по во да за ис ти ца ње ре ви зи о
ни стич ких зах те ва не са мо од стра не по бе ђе них, не го је ре
ви зи о ни зам био мо гућ и ме ђу по бед ни ци ма; ме ђу они ма ко ји 
су ве ро ва ли да су до би ли ма ње од оног што им при па да. Та
кви зах те ви ви ше су би ли усме ре ни про тив са ве зни ка не го 
про тив про тив ни ка из ми ну лог ра та. Ита ли ја и Ја пан, ко ји су 
би ли на стра ни по бед нич ких си ла, сма тра ју ћи да су оста ли 
крат ких ру ка ва, по ста ви ће ре ви зи о ни стич ке зах те ве.

Ра ни ји ре ви зи о ни зми би ли су по ли тич ко пи та ње. Ула ском 
пра ва на са мо о пре де ље ње у по ли тич ку игру по ја вио се фак
тор ко ји је це лој ства ри при до дао и мо рал ноправ ну ком по
нен ту. Уко ли ко се на кон ра та по бед нич ка стра на про ши ри ла 
на јед ну област по ра же не др жа ве, а то ни је мо гла оправ да ти 
пра вом са мо о пре де ље ња жи те ља те обла сти, по ра же на др
жа ва је има ла до дат ни ар гу мент за под у пи ра ње ре ви зи о ни
стич ких зах те ва. Та ква одва ја ња, са ста но ви шта пра ва на са
мо о пре де ље ње, оспо ра ва на су као не ле ги тим на, па је зах тев 
за ре ви зи ју мо гао би ти при ка зан као зах тев за ис пра вља ње 
исто риј ске не прав де.

Ис ти ца ње кр ше ња пра ва на са мо о пре де ље ње ни је би ло од 
ве ли ке ко ри сти уко ли ко је др жа ва ма не до ста ја ла моћ ко ја би 
20 МариЖанинЧалић,Исто ри ја Ју го сла ви је у 20. ве ку,Београд,Клио,2013,

стр.105.
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њи хо вим ре ви зи о ни стич ким зах те ви ма да ло те жи ну. Та кав 
слу чај био је с Аустри јом и Ма ђар ском, са Не мач ком би ло је 
дру га чи је.

Иро ни ја је што су по бед нич ке др жа ве уве ле у оп ти цај пра
во на са мо о пре де ље ње и ти ме да ле моћ но сред ство по ра же ни
ма за оспо ра ва ње ре зул та та ра та. Овим су по ра же ни до би ли 
моћ но оруж је ко јим ра ни је по ра же не др жа ве ни су рас по ла
га ле. Те шко да се без по сле ди ца мо гу кр ши ти они прин ци пи 
ко је сте не кад за сту па ли, ма кар и вер бал но. У та кву сту пи цу, 
на ме ње ну по ра же ни ма, упа ле су си ле по бед ни це Пр вог свет
ског ра та. „Уго вор на до зво ла европ ских си ла да Не мач ка при
са је ди ни Су дет ску област би ла је нај ве ћа по бе да ко ју је пра во 
на са мо о пре де ље ње од не ло у сво јој исто ри ји над по ли ти ком, 
на рав но, по мо ћу објек тив них ме ри ла. По ме ну те си ле зна ле 
су да та ко по ка зу ју сво ју сла бост. Ипак, њи хов по сту пак мо
гао се оправ да ти са ста нов ни шта пра ва на са мо о пре де ље ње. 
То се ско ро на ме та ло.“21 Ни про тив ник Мин хен ског спо ра
зу ма, Вин стон Чер чил ни је био у ста њу да у овом слу ча ју у 
пот пу но сти оспо ри пра во на са мо о пре де ље ње. Он је, до ду
ше, оспо ра вао Хи тле ру пра во да због при ро де ре жи ма у тим 
обла сти ма прак ти ку је пле би сцит, јер је то нај о бич ни ја фар са 
и пре ва ра, и да се прин цип са мо о пре де ље ња мо же при ме ни
ти са мо на ли бе рал не и де мо крат ске зе мље. Али је, ипак, кон
ста то вао ка ко се ста нов ни ци обла сти, одво је них од Не мач ке, 
на кон Пр вог свет ског ра та, ни ка да не би опре де ли ли за одва
ја ње да су о то ме од лу чи ва ли.

Све док се кре тао у гра ни ца ма пра ва на са мо о пре де ље ње, 
ма кар и као ин стру мен том ко ји му је обез бе ђи вао ма не вар
ски про стор за ње го ве крај ње ци ље ве, Хи тлер је имао стра
те шко пре и мућ ство пре ма сво јим про тив ни ци ма. Ја сно је да 
њи хо ва ре ак ци ја ни је из о ста ла због бо ја зни да се не огре ши о 
прин цип са мо о пре де ље ња, већ је у пи та њу моћ и од нос сна га. 
Ипак, и овај мо ме нат је играо уло гу. „По што су се по бед ни ци 
већ јед ном по зва ли на пра во на са мо о пре де ље ње, они ни су 
мо гли да га се та ко ла ко од рек ну. Сво јим не при ја те љи ма пре

21 ЈергФиш,Исто,стр.187.
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да ли су у ру ке оруж је с ко јим су ови под од ре ђе ним усло ви ма 
мо гли да их по бе де.“22

Кад су ис цр пље не мо гућ но сти да се Хи тле ро ва по ли ти ка 
при кри ва пла штом пра ва на са мо о пре де ље ње и кад је ово 
пра во нај ди рект ни је по га же но, на сту пи ле су окол но сти ко
је су до ве ле до Дру гог свет ског ра та. За по се да њем чи сто че
шких де ло ва Че шке и Мо рав ске, 15. мар та 1939. го ди не, Не
мач ка се од глав ног за го вор ни ка пра ва на са мо о пре де ље ње 
пре тво ри ла у зе мљу ко ја је „не са мо се би већ и том пра ву од
у зе ла сва ки кре ди би ли тет“. То је глав ни раз лог да се то ком 
Дру гог свет ског ра та ово пра во ма ло по ми ња ло. Стра хо те ко
је су про из и шле ста вље не су на ду шу на ци ји и оном што је у 
ве зи с њом, па је то ва жи ло и за пра во са мо о пре де ље ња. Без 
ва ља ног раз ло га, јер „Хи тлер ни је био при ста ли ца пра ва на 
са мо о пре де ље ње, већ је пре ма ње му ис по ља вао ци ни чан пре
зир. Ње го ва по ли ти ка пре до чи ла је опа сно сти од по зи ва ња 
на са мо о пре де ље ње – али ти ме ни је обез вре ди ла сам иде ал 
са мо о пре де ље ња.“23

Кад се да је оп шта оце на, тре ба ре ћи да се Вер сај ски по
ре дак, упр кос мно гим струк тур ним сла бо сти ма, не мо же 
ква ли фи ко ва ти као ве штач ки. Тај при ле пак су му да ли ре
ви зи о ни сти. Вер сај ски по ре дак ни је био ни бо љи ни го ри од 
оста лих. Ни је се уру шио због сво јих сла бо сти „у по гле ду мо
ра ла и по ли ти ке, већ за то што су др жа ве, ко је је тре ба ло да га 
чу ва ју, де зер ти ра ле пред за дат ком“.24 Исто би се мо гло ре ћи и 
за по ре дак ус по ста вљен на кон Дру гог свет ског ра та. 

Ру ко во ђе ни ис ку ством Пр вог свет ског ра та, зе мље по бед
ни це ни су же ле ле да по но ве гре шку. У ми ров ним уго во ри
ма и по сле рат ним ре ше њи ма пра во на са мо о пре де ље ње ни је 
има ло ни ка кву уло гу. По бед ни ци су же ле ли да овај прин цип 
при вре ме но укло не из оп ти ца ја. Број ни при ме ри то по ка зу ју, 
а нај бо ље ре ша ва ње ста ту са по сле рат не Аустри је. По ра же на 
стра на би ла је по ту че на и де мо ра ли са на у то ли кој ме ри да 
се ни је ни усу ђи ва ла по зи ва ти на не ко сво је пра во, по себ но 
22 Исто,стр.190.
23 Исто,стр.194.
24 РемонАрон,Мир и рат ме ђу на ци ја ма,НовиСадСремскиКарловци,Изда

вачкакњижарницаЗоранаСтојановића,2001,стр.219.
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оно ко је би се мо гло ис ко ри сти ти као ин стру мент за сла бље
ње по бед ни ка.

За што се ова иде ја одр жа ла на сце ни ва ља за хва ли ти на
ци о нал ним по кре ти ма у ко ло ни ја ма и по ја ви Хлад ног ра та. 
Ко ло ни је ни су има ле раз ло га да се осе ћа ју као по бед ни ци ни
ти су се та ко осе ћа ле, иако се ве ћи на, ба рем фор мал но, свр
ста ва ла на по бед нич ку стра ну. Њи хов глав ни циљ, ве зан за 
ауто но ми ју, а по том и не за ви сност, остао је не до сег нут. Си ле 
по бед ни це има ле су не га ти ван став пре ма том зах те ву. Али за 
раз ли ку од по ра же них зе ма ља, ко ло ни је ни су има ле раз лог на 
сер вил но др жа ње ко је је ис кљу чи ва ло и сва ку по ми сао да за 
се бе тра же пра во на са мо о пре де ље ње. Ма ло би им то вре де ло 
да су све по бед нич ке др жа ве у овом пи та њу оста ле на истим 
по зи ци ја ма. Ме ђу тим, ни су. Ко ло ни је су на шле од зив и ме
ђу по бед ни ци ма. На осни вач кој скуп шти ни Ује ди ње них на
ци ја у Сан Фран ци ску, у ле то 1945. го ди не, Со вјет ски Са вез, 
до след но ис тра ја ва ју ћи на пра ву на ро да на са мо о пре де ље ње, 
за тра жио је да оно као прин цип бу де уне то у По ве љу ОУН.

На кон Дру гог свет ског ра та, пра во на са мо о пре де ље ње из
јед на ча ва но је са де ко ло ни за ци јом. У скла ду с тим, вла да ло је 
ми шље ње да ће до вр шет ком де ко ло ни за ци је пра во на са мо
о пре де ље ње по ста ти ствар про шло сти. Те мељ ме ђу на род ног 
пра ва, чи је је уни вер зал но ва же ње ја сно на зна че но у Ли ги на
ро да, а по том пре нет и у По ве љу ОУН, је су јед на кост и рав но
прав ност прав них су бје ка та. Ти су бјек ти, ме ђу тим, ни су би ли 
на ро ди или на ци је, већ др жа ве. Та ко је би ло док је по сто ја ла 
гло бал на рав но те жа си ла, а кад је она на ру ше на, сру ше но је 
и ме ђу на род но пра во. Ра за ра ње Ју го сла ви је је очит при мер.

И на кра ју, тре ба ре ћи да не ма јед но знач ног од го во ра у по
гле ду пра ва на са мо о пре де ље ње, од но сно пра ва на се це си ју. 
Тај став је од ре ђен при ли ка ма јед не зе мље, пр вен стве но да ли 
је она за до вољ на сво јим те ри то ри јал ним ста ту сом и да ли је 
из ло же на се це си о ни стич ким прет ња ма. Објек ти ван при ступ 
је илу зи ја. 

Фран цу ска је, при ме ра ра ди, по сле 1918. го ди не по ве ла 
кон зер ва тив ну по ли ти ку, бра ни ла sta tus quo и про ти ви ла се 
ре ви зи о ни стич ким зах те ви ма Не мач ке. Не ко ли ко де це ни
ја ра ни је, по сле фран цу скопру ског ра та 1871. го ди не, кад 
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су Нем ци при сво ји ли Ал зас и Ло рен, би ло је обр ну то. Ср би 
има ју раз ло га да раз ми сле и о мак си ми ко ју су, на кон по ра за 
од не мач копру ске вој ске и гу бит ка Ал за са и Ло ре на, Фран
цу зи ис ко ва ли: Ни ка да не го во ри ти о то ме, стал но на то 
ми сли ти.25
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Джу ро Бо дро жич 
 

ПРИН ЦИП ТЕР РИ ТО РИ А ЛЬ НО ГО РАЗ ДЕ ЛЕ НИЯ 
ПО СЛЕ ПЕР ВОЙ МИ РО ВОЙ ВО Й НЫ  

И РЕ ВИ ЗИ О НИСТСКИЕ ТРЕ БО ВА НИЯ 
 

Ре зю ме

Вве де ние прин ци па пра ва на ро да на са мо о пре дле ние 
пред ста вля ет со бой од ну из са мых ва жных и од но вре
мен но од ну из са мых спор ных но визн Пер вой ми ро вой 
во й ны. Во пре ки то му, что пра во на са мо о пре де ле ние 
ста ло рас про стра ня ть ся, пра во по бе ди те лей не по
те ря ло свою зна чи мо сть, хо тя оно не явя ет ся бо ль ше 
та ким не ру ши мым, ка ким бы ло ра нь ше. Тер ри то ри а
ль ные раз де ле ния по сле Пер вой ми ро вой во й ны по ка зы
ва ют, что не при ме ня ло сь од но о бра зное ре ше ние, ба
зи ру ю щ е е ся на един ном прин ци пе, пра во по бе ди те лей 
и пра во на са мо о пре де ле ние ком би ни ри ва ли сь раз лич
ны ми спо со ба ми в раз лич ных слу ча ях. Та кие ре ше ния 
не вне сли вклад в по ли ти че скую ста би ль но сть, по ско
ль ку они оста вля ли во змо жно сть вы дви же ния ре ви зи
о нистских тре бо ва ний не то ль ко сре ди по бе ждён ных, 
но и сре ди по бе ди те лей. Все это со зда ло усло вия для 
на ча ла но вой во й ны.
Клю че вые сло ва: на род, са мо о пре де ле ние, Пер вая ми
ро вая во й на, вер са ль ский по ря док
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Dju ro Bo dro zic 
 

A PRIN CI PLE OF TER RI TO RIAL DE MAR CA TION AND 
RE VI SI O NIST RE QU I RE MENTS 

 
Re su me

An in tro duc tion of a prin ci ple of the right of the pe o ple for 
selfde ter mi na tion is one of most im por tant no vel ti es in the 
First World War. Ho we ver, this no velty is al so one of the most 
con tro ver sial ones. Alt ho ugh the right for selfde ter mi na tion 
has ga i ned in po wer, the right of the win ner has not lost its 
sig ni fi can ce, alt ho ugh it is not fully im por tant and in vi o la ble 
as it used to be in the past. Ter ri to rial de mar ca ti ons af er the 
First World War cle arly show that the re was not ap plied a 
uni fied so lu tion ba sed on a sin gle prin ci ple, but the right of 
the win ner and the right to selfde ter mi na tion we re com bi
ned on a ca sebyca se ba sis. Such so lu tion co uld not con tri
bu te to po li ti cal sta bi lity, be ca u se it ga ve ri se to the emer gen
ce of re vi si o nist de mands, not only by van qu is hed si des but 
al sot he re vi si o nism be ca me pos si ble among the win ners, too; 
all this pa ved the way for the emer gen ce of  a new war.
Key words: pe o ple, selfde ter mi na tion, First World War, 
Ver sa il les or der, re vi si o nism
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Сажетак

Аутор у ра ду пре зен ту је исто риј ски пре глед срп ско-ру-
ских цр кве но-ду хов них, књи жев них и по ли тич ко-др-
жав них од но са два по је зи ку, по ре клу, ве ри и тра ди ци ји 
срод на сло вен ска на ро да. Исто ри ча ри су утвр ди ли да 
ве зе Ср ба и Ру са да ти ра ју од вре ме на Све тог Са ве ко-
ји сво јим ду хов ним, про све ти тељ ским, кул тур ним и 
по ли тич ким ра дом по ста је пр ви сло ве но фил за слу жан 
не са мо за ауто ке фал ност Срп ске пра во слав не цр кве, 
не го је до при нео и ауто ке фал но сти Ру ске и Бу гар ске 
пра во слав не цр кве. Он је био пр ви за штит ник иде је је-
дин ства сло вен ског пра во слав ног све та.
У ра ду се да ље ука зу је на кон ти ну и тет цр кве но-ду-
хов них ве за два на ро да као и на по че так њи хо вог књи-
жев ног про жи ма ња, те на пр ве по ли тич ко-др жав не 
кон цеп те и пла но ве ко је су зна чај ни срп ски ду хов ни-
ци и ин те лек ту ал ци под но си ли ру ским ца ре ви ма ра-
ди осло бо ђе ња срп ског на ро да од ту ђин ске оку па ци је и 
ње го вог ује ди ње ња у је дин стве ну на ци о нал ну др жа ву. 
Да би би ла што бли же свом је ди ном ослон цу, Срп ска 
пра во слав на цр ква је већ у пр вој по ло ви ни 18. ве ка за 
свој бо го слу жбе ни и књи жев ни је зик при хва ти ла је зик 
Ру ске пра во слав не цр кве, од но сно, цр кве но сло вен ски је-
зик ру ске ре дак ци је. Тај је зик, као цр кве но сло вен ски, и 
да нас је у упо тре би у цр кве ним об ре ди ма, на по ре до са 
срп ским је зи ком. Окре ну тост Ру си ма и ка Ру си ји би ла 
је та ко сна жна да је сре ди ном 18. ве ка до шло до по зна-

УДК 327(497.11):327(470+571)
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те се о бе Ср ба у Ру си ју у област ко ја је до би ла на зив 
Но ва Сер би ја и Сла ве но сер би ја.
Пр ве ам би ци о зни је пла но ве за осло бо ђе ње бал кан ских 
пра во слав них на ро да уз по моћ Ру си је из ло жи ли су ру-
ском ца ру Алек се ју Ми хај ло ви чу у Мо скви ма ја 1668. 
Бра ћа Бран ко ви ћи: Са ва II, ер дељ ски ми тро по лит и 
Ђор ђе (доц ни је гроф и пи сац зна ме ни те Сла ве но серб-
ске хро ни ке). А пр ве ве зе ру ске др жа ве и срп ског на ци-
о на ве за не су за лич ност Са ве Вла ди сла ви ћа Ра гу зин-
ског и ру ског ца ра Пе тра Ве ли ког. Ра гу зин ски је ру ског 
им пе ра то ра упо знао са жа ло сним ста њем Ср ба под 
оку па ци јом ко ло ни јал них си ла: Тур ском, Аустри јом и 
Мле тач ком. Го ди на 1711. узи ма се као по че так ру ско-
срп ских др жав них ве за; та да је Пе тар Ве ли ки на тур-
ском дво ру по ка зао ин те рес за за шти ту пра во слав них 
хри шћа на на Бал ка ну. За тај по кро ви тељ ски чин ру-
ског ца ра пре ма исто род ним Ср би ма, сва ка ко нај ве-
ће за слу ге при па да ју Са ви Вла ди сла ви ћу Ра гу зин ском. 
Про јек те о ства ра њу Сла ве но серб ског цар ства уз по-
моћ Ру си је, под но си ли су ру ским вла да ри ма ми тро по-
лит кар ло вач ки Сте фан Стра ти ми ро вић и ар хи ман-
дрит ма на сти ра Пи ве Ар се ни је Га го вић.
Ру си ја је је ди на европ ска др жа ва ( а би ла је је ди на сло-
вен ска др жа ва у 18. и нај ве ћи део 19. ве ка) ко ја је по ма-
га ла Срп ску ре во лу ци ју 1804, и од лу чу ју ће је до при не ла 
да се Бу ку ре шким ми ру (1812), а за тим и Акер ман ском 
кон вен ци јом (1826), Је дрен ским ми ром (1829), као и 
сул та но вим ха ти ше ри фи ма (1830. и 1833.) оства ри 
ауто но ми ја у ви ду Кне же ви не Ср би је.
Ру си ја је та ко ђе је ди на др жа ва ко ја је по ма га ла Ср би ју 
у вре ме Ве ли ког ра та (1914-1918). Иако су дру штве не 
при ли ке у Ру си ји би ле ве о ма те шке, по сле го ди на ра та 
и со ци јал них не ми ра, Ру си ја ни је би ла спрем на за рат, 
цар Ни клај II је осе ћао мо рал ну оба ве зу да за шти ти 
брат ски срп ски на род. Ру си ја је од би ла ул ти ма тум 
Не мач ке да об у ста ви мо би ли за ци ју, а Не мач ка је на 
то од го во ри ла об ја вом ра та 1. ав гу ста 1914. Ру си ји. 
Дру ге европ ске са ве зни це, Ве ли ка Бри та ни ја и Фран цу-
ска, пре ма Ср би ји се у то ку Ве ли ког ра та ни су ча сно 



Момчило Суботић

299

СРБИЈА И РУСИЈА ...

по не ле, ни је би ло са ве знич ке обе ћа не по мо ћи, на про-
тив, од ма га ле су. 
Сто го ди на ка сни је срп ске ге о по ли тич ка суд би на је 
исто вет на. За пад, на че лу са САД уце њу је и по ни жа-
ва Ср би ју, те ри то ри јал но оаса ка ћу је и окре ће про тив 
Ру си је, а Пу ти но ва Ру си ја по твр ђу је сво је ве ков но са-
ве зни штво са Ср би јом и срп ским на ро дом. Док За пад 
: ЕУ и САД Ср би ју ди сци пли ну је, а ни шта јој не да је, 
не го оти ма, Ру си ја по ка зу је спрем ност да јој пру жи и 
еко ном ску, и по ли тич ку, и вој ну и сва ку дру гу по моћ, 
га ран ту ју ћи при то ме сло бо ду и су ве ре ност Ср би је, 
спа са ва ју ћи је од ла жне ди ле ме и ла жних обе ћа ња евро-
у ниј ских и евро а тлант ских ин те гра ци ја. 
Кључ не ре чи: Ср би ја, Ру си ја, са ве зни штво, Све ти Са-
ва, цр кве но-ду хов не ве зе, је зик, Са ва Вла ди сла вић Ра-
гу зин ски цар Пе тар Ве ли ки, срп ске се о бе у Ру си ју, Ка-
ра ђор ђев уста нак, Пр ви свет ски рат, цар Ни ко лај II, 
Ни ко ла Па шић, са врем не ни срп ско-ру ски од но си, Пу-
тин, ЕУ, САД

Све ти Са ва за чет ник срп ско-ру ских од но са  
и „пр ви сло ве но фил“

Реч са ве зни штво је из вој ног пој мов ни ка, али овај из раз 
је са свим при кла дан да обе ле жи бо гат ство исто риј ских и са
вре ме них срп скору ских од но са. Од пр вог су сре та ова два 
по ре клом, је зи ком, ве ром, ду хов но шћу и тра ди ци јом срод
на на ро да, до са вре ме них вре ме на кра си ла их је са рад ња и 
раз у ме ва ње, ко ја се у пре лом ним исто риј ским при ли ка ма ис
ка зи ва ла као не се бич но жр тво ва ње за исто вет не на ци о нал
не и др жав не ин те ре се. Па и кад се ин те ре си две ју др жа ва 
ни су са свим по ду да ра ли, што не ки ауто ри об ја шња ва ју пре
вас ход но раз ли ком у ве ли чи ни им пе ри јал не Ру си је и ма ле не 
срп ске др жа ве, дру ги опет по ли тич ким про јек ти ма овог или 
оног вла да ра и по ли тич ког еста бли шмен та у две ма др жа ва
ма, бли скост и при ја тељ ство Ру са и Ср ба ни кад ни је би ла до
ве де на у пи та ње. Овај об лик ду хов ног, кул тур ног еко ном ског 
и по ли тич ког про жи ма ња два на ро да да нас де фи ни ше мо 
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као на род ну ди пло ма ти ју. Ако је она део и офи ци јел не по ли
тич ке стра те ги је он да је реч о упо тре би ме ке мо ћи. То је оно 
што Пу ти но ва Ру си ја да нас при ме њу је у Ср би ји и Ре пу бли ци 
Срп ској, по узо ру на аме рич ку спољ но по ли тич ку стра те ги ју.1 

Да нас се Ср би у кул тур ном и ци ви ли зо ва ном све ту пре по
зна ју по све то са вљу као осо бе ној фор ми и су шти ни срп ског 
пра во слав ног хри шћан ства. Та ко нас свет по сма тра; срп ским 
про тив ни ци ма и не при ја те љи ма нај ви ше сме та све то сав ски 
срп ски за вет, по зи ва ње и слу же ње вред но сти ма ко је је Све ти 
Са ва уте ме љио, јер то је по у здан до каз да Ср би оста ју др жа
во тво ран исто риј ски на род. А са ми Ср би, нај ве ћу из да ју соп
стве ног иден ти те та чи не ка да се све сно или не све сно од ри чу 
Све тог Са ве и ње го вог уче ња. Сма тра мо да за на шу те му ни је 
нео п ход но да на во ди мо по че му је све Све ти Са ва зна ча јан 
за Ср бе, али све по че му је зна ча јан за че ло се на кон од лу ке 
прин ца Раст ка да по ста не мо нах Са ва, а све про из ла зи из ње
го вог су сре та са јед ним ру ским ка лу ђе ром. Тај су срет Раст ка 
Не ма њи ћа и ру ског ка лу ђе ра (1185), ко ји га је од вео на Атос, 
пред ста вља по че так од но са Ру са и Ср ба. 2 

У ру ском ма на сти ру Пан те леј мон, Са ва је од ру ских ка лу
ђе ра до био и пр ву на ста ву за ка лу ђер ски жи вот. Од њих је 
до био о ка лу ђер ски по стриг...И да нас се у то ме Ста ром Ру
си ку (Пан те ле и мон) жи ви по Са ви ном ти пи ку и сва ки се дан 
слу жи слу жба у Хра му Све тог Са ве.

Про фе сор Сер ги је Тро јиц ки, ру ски еми грант, го во ре ћи 
о ди пло мат ској ак тив но сти Све тог Са ве, и ње го вом до при
но су ауто ке фал но сти Ру ске и Бу гар ске пра во слав не цр кве и 
те шњем по ве зи ва њу пра во слав них Сло ве на, ре као је из ме ђу 
оста лог да је Све ти Са ва „пр ви сло ве но фил“ ко ји је „пре ла зио 
др жав не и на род не гра ни це и чи нио ве ли ка де ла и за дру ге 
сло вен ске на ро де“ , и „он се сла ви као срп ски на ци о нал ни ге
ни је, као ду ша срп ског на ро да, сим бол срп ског име на у цр кви 

1 Овај вид тзв. ме ке мо ћи САД одав но при ме њу је у сво јој спољ ној по ли ти ци и 
пре ма при ја те љи ма и пре ма не при ја те љи ма. Аме рич ки Глас Аме ри ке на срп
ском је зи ку одав но је при су тан у на шем ме диј ском про сто ру. Оту да ни шта 
при род ни је да то чи ни и при ја тељ ска Ру си ја. У том сми слу тре ба по сма тра ти 
отва ра ње Ру ског Ин фор ма тив ног цен тра у Ср би ји.

2 Ви ди: Ни ко ла Б. По по вић, Ср би ја и Цар ска Ру си ја, Бе о град, 2007, 7.
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и др жа ви, у до му и у шко ли“.3 Он је био пр ви за штит ник иде
је по ли тич ког и кул тур ног је дин ства грч косло вен ског све та.

Го то во у чи та вом сво ме књи жев ном ра ду, Све ти Са ва је 
ко ри стио по моћ ру ских ка лу ђе ра. Ру ски ака де мик А. И. Со
бо лев ски је на шао у ра до ви ма Све тог Са ве мно го ја сних фо
не тич ких и лек сич ких ру си за ма, и на осно ву то га, твр ди, да 
је Све ти Са ва ра дио за јед но с ру ским ка лу ђе ри ма. Ја сне тра
го ве ру ских пре во ди ла ца је на шао у ’Крм чи ји’ Све тог Са ве 
већ Ми кло шић. Исто та ко, мно го број не фо нет ске и лек сич
ке осо би не ру ског је зи ка и ру ске ре чи, на ла зи у ’Крм чи ји’ 
Све тог Са ве и Со бо лев ски, и ми сли, да је Све ти Са ва пре вео 
’Крм чи ју’ за јед но с ру ским ка лу ђе ри ма у срп ском ма на сти
ру у Со лу ну – ’Фи ло ка ли’, што спо ми ње, под 1185. го ди ном, 
Ев са ти је Со лун ски. На ла зи Со бо лев ски ру си зме и у дру гим 
ра до ви ма Све тог Са ве, у: ’Збор ни ку књи ге за ко на’ и у ’Хи
лан дар ском ти пи ку’.

Знао је Све ти Са ва, чак, и са мо стал ну ру ску књи жев ност. 
На уч ни ци на ла зе, да је за сво ју ’По хва лу Све тог Си ме у на’, он 
узео, као узор, чу ве ни ’Па не ги рик ру ском ве ли ком кне зу Све
том Вла ди ми ру’ ки јев ског ми тро по ли та Ила ри о на.4

Је зич ке, цр кве но-ду хов не, књи жев не  
и по ли тич ко-др жав не ве зе Ру си је и Ср ба

 Кад је у пи та њу је зик тре ба кон ста то ва ти те зу лин гви ста 
да су сви са да шњи сло вен ски на ро ди у да ле кој про шло сти 
има ли је дан је зик. Је дан од во де ћих сла ви ста, Па вел Јо зеф 
Ша фа рик у књи зи Исто ри ја сло вен ског је зи ка и књи жев но-
сти пре ма свим на реч ји ма (на не мач ком 1826) твр дио је да 
је срп ски је зик био мај ка сло вен ских је зи ка. Вре ме ном се тај 
сло вен ски је зик при род ним пу тем раз гра нао на на реч ја, ко ја 

3 Сер ги је Тро јиц ки, „Све ти Са ва и Сло вен ство“, Све то сав ски го вор, одр жан 
27. 1. 1928. на Прав ном фа кул те ту у Су бо ти ци, у:Је дин ство пра во слав них 
Сло ве на, књи га пр ва, при ре дио Зо ран Ми ло ше вић, Фи ло зоф ски фа кул тет 
Ис точ но Са ра је во, 2006, стр.1112. 

4 Ви ди: Мом чи ло Су бо тич, „СВЯ ТОЙ САВ ВА И СЛА ВЯН СТВО», Вест ник, 
Че ре по воц ко го Го су дар ствен но го Уни вер си те та, Че ре по вец, 2014, 41. 
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су за тим по ста ја ли на ци о нал ни је зи ци. 5 Оту да ни је чу до да 
се Све ти Са ва до бро раз у мео са ру ским ка лу ђе ри ма и што се 
Но мо ка нон ко ри стио у Ру си ји и Бу гар ској. 

И ка сни је, у 18. ве ку Ср би, вер ски по де ље ни и те ри то ри
јал нопо ли тич ки раз је ди ње ни, сво је име и иден ти тет чу ва ли 
су пр вен стве но по мо ћу Срп ске пра во слав не цр кве. Цр ква је 
ви де ла спас за на род у ослон цу на Ру си ју, та да је ди ну сло вен
ску не за ви сну др жа ву, у ко јој је до ми нан тан на род, ру ски, био 
пра во слав не ве ре. Да би би ла што бли же свом је ди ном ослон
цу, Срп ска пра во слав на цр ква је већ у пр вој по ло ви ни 18. ве
ка за свој бо го слу жбе ни и књи жев ни је зик при хва ти ла је зик 
Ру ске пра во слав не цр кве, од но сно, цр кве но сло вен ски је зик 
ру ске ре дак ци је. Тај је зик, као цр кве но сло вен ски, и да нас је 
у упо тре би у цр кве ним об ре ди ма, на по ре до са срп ским је зи
ком. Окре ну тост Ру си ма и ка Ру си ји би ла је та ко сна жна да 
је сре ди ном 18. ве ка до шло до по зна те се о бе Ср ба у Ру си ју у 
област ко ја је до би ла на зив Но ва Сер би ја и Сла ве но сер би ја. У 
Ру си ју су оти шле вој нич ке по ро ди це углав ном из раз во ја че
не аустриј ске по ти скопо мо ри шке гра ни це. Од се ље ни Ср би 
су вре ме ном из гу би ли на ци о нал ни иден ти тет; пре то пи ли су 
се у Ру се. Ср би су на овај на чин део се бе угра ди ли у од бра ну 
ру ских по ли тич ких и на ци о нал них ин те ре са. Са дру ге, стра
не срп ски на ци о нал ни иден ти тет ду го и упор но је на ру ша ван 
из два ја њем Ср ба ри мо ка то лич ке ве ре и Ср ба му ха ме да на ца 
из срп ског на ци о нал ног кор пу са. Кад је пак реч о ру ским до
се ље ни ци ма у Ср би ју, та се о ба углав ном ру ског гра ђан ског и 
виј нич коофи цир ског све та ве за на је за Ок то бар ску ре во лу
ци ју 1917, ка да се на кон про па сти ру ског цар ства и уби ства 
ца ра Ни ко ла ја II и це ле ње го ве по ро ди це, на че лу са ге не ра
лом Пе тром Вран ге лом у Ср би ји на шло око 40.000 бе ло гар
де ја ца. Мно ги ме ђу њи ма, ин те лек ту ал ци и знал ци из раз
лич ли тих обла сти дру штве ног жи во та, би ли су за чет ни ци 
на уч ног, кул тур ног и при вред ног раз во ја Бе о гра да и Ср би је 
у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. 

Нај зна чај ни ји из раз ори јен та ци је осла ња ња Ср ба на Ру се 
у 18. ве ку пред ста вља де ло јед ног ве ли ка на: За ха ри ја Ор фе
ли на. Сво ју дво том ну мо но гра фи ју  ро ман, Жи ти је Пе тра 
5 Пе тар Ми ло са вље вић, Исто ри ја и фи ло ло ги ја, у штам пи
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Ве ли ког, он је об ја вио у Ве не ци ји (1772) на ру ском је зи ку. 
Учи нио је та ко да би га ру ска пу бли ка мо гла чи та ти и да би 
ца ри ца Ка та ри на Ве ли ка, ко јој је књи гу по све тио, по ка за ла 
ви ше бри ге за срп ски на род и оста ли сло вен ски свет.6 

Ве ћи на за пи са о ру скосрп ским од но си ма су од кра ја XV 
ве ка. У пи та њу су су сре ти и ве зе срп ских ду хов ни ка из ма
на сти ра и цр ка ва Срп ске пра во слав не цр кве с ру ским др жав
ним ор га ни ма и ду хов ни ци ма Ру ске пра во слав не цр кве. Цар 
Ду шан био је кти тор ма на сти ра св . Пан те леј мо на, а краљ 
Дра гу тин по ма гао је цр кве по ру ској зе мљи. Мо на си су ( ме ђу 
њи ма и срп ски) би ли ин спи ра то ри Мо скве као тре ћег Ри ма, 
а би ли су по треб ни ве ко ви да Мо сков ска кне же ви на по ста не 
цар ство и спу сти се на Цр но мо ре.

По ред цр кве ноду хов них и књи жев них спо на ру ско срп
ске од но се кра си ле су и род бин ске ве зе. На и ме, Ана, ћер ка 
Сте фа на Јак ши ћа Ста ри јег уда ла се за Ива на III и по мај чи ној 
ли ни ји би ла је ба ба по зна тог ру ског ца ра Ива на IV (Гро зни). 
По зна то је да је Иван Гро зни као и ње го ви на след ни ци, по
ма гао срп ски ма на стир Хи лан дар. Пр ве бо го слу жбе не књи ге 
Ср би ма са про сто ра Хаб збур шке мо нар хи је и Мле тач ке Ре
пу бли ке до шле су из Ру си је. 

Пр ве ам би ци о зни је пла но ве за осло бо ђе ње бал кан ских 
пра во слав них на ро да уз по моћ Ру си је из ло жи ли су ру ском 
ца ру Алек се ју Ми хај ло ви чу у Мо скви ма ја 1668. Бра ћа Бран
ко ви ћи: Са ва II, ер дељ ски ми тро по лит и Ђор ђе (доц ни је гроф 
и пи сац зна ме ни те Сла ве но серб ске хро ни ке). А пр ве ве зе ру ске 
др жа ве и срп ског на ци о на ве за не су за лич ност Са ве Вла ди
сла ви ћа Ра гу зин ског и ру ског ца ра Пе тра Ве ли ког. Ра гу зин
ски је ру ског им пе ра то ра упо знао са жа ло сним ста њем Ср
ба под оку па ци јом ко ло ни јал них си ла: Тур ском, Аустри јом и 
Мле тач ком. Го ди на 1711. узи ма се као по че так ру скосрп ских 
др жав них ве за; та да је Пе тар Ве ли ки на тур ском дво ру по
ка зао ин те рес за за шти ту пра во слав них хри шћа на на Бал ка
ну. За тај по кро ви тељ ски чин ру ског ца ра пре ма исто род ним 
Ср би ма, сва ка ко нај ве ће за слу ге при па да ју Са ви Вла ди сла
ви ћу Ра гу зин ском. Јо ван Ду чић у уво ду сво је мо но гра фи је о 
овом зна чај ном Ср би ну пи ше: „За че твр ти ну сто ле ћа био је 
6 Исто
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уме шан у све ва жне до га ђа је ру ског цар ства: за кљу чи вао је 
вој ни са вез са вла да ју ћим кне зом Мол да ви је у Ја шу, мир са 
сул та ном на Пру ту, кон кор дат са па пом у Ри му, и пакт о при
ја тељ ству и пр вом ко нач ном раз гра ни че њу Ру си је и Ки не са 
ки не ским ца рем у Пе кин гу. Али је Вла ди сла вић, што је до сад 
оста ло не по зна то срп ском на ро ду, а што је за нас нај ва жни је, 
био и пр ви Ср бин ко ји је, још на ис те ку там ног XVII сто ле
ћа, за до био пра во слав ну Ру си ју, и лич но ца ра Пе тра Ве ли ког, 
за осло бо ђе ње Срп ства и Бал ка на“.7 Оста ла је по себ но упе ча
тљи ва за слу га Са ве Вла ди сла ви ћа за ус по ста вља ње гра ни це 
из ме ђу Ру си је и Ки не у ду жи ни пре ко 6.000 ки ло ме та ра, око 
ко је до да нас ни је би ло озбиљ ни јих ин ци де на та.

По ред Ра гу зин ског у слу жби Пе тра Ве ли ког би ло је још 
Ср ба, и пра во слав них и ка то ли ка, из ме ђу оста лих ис ти цао се 
Ма ти ја Зма је вић, ко ји је по стао ру ски ад ми рал. Ин те ре сан
тан је бо ра вак и по ку шај ри мо ка то лич ког про зе лит ског де ло
ва ња у Ру си ји ка лу ђе ра Ju ra ja Кри жа ни ћа ( ина че ро ђе ног Ср
би на, из Ри па ча код Би ха ћа) ко ји је по ло ви ном 17. ве ка Ри му 
слао оп ти ми стич на пи сма, са уве ре њем да ће, уко ли ко до би је 
у Ру си ји ме сто ца ре вог би бли о те ка ра, за до би ти за ка то лич ку 
цр кву и ру ски двор, а за тим и це лу Ру си ју. Но, убр зо је от кри
вен и по слат у Си бир на ви ше го ди шње про гон ство. 8

Ве зе и са рад ња Ру си је и срп ског на ци о на на ста вље не су 
кроз цео 18 век. На ро чи то је би ла из ра же на по моћ Ру си је цр
но гор ској вла дар ској ку ћи Пе тро ви ћа, по чев од вла ди ке Да
ни ла, ко ји је Ру си ју пр ви пут по хо дио и у њој бо ра вио од 1714. 
до 1716. Го ди не. У Цр ну Го ру се вра тио с бо га тим да ро ви ма, а 
ру ски цар је одо брио да се Це тињ ском ма на сти ру сва ке тре ће 
го ди не да је по моћ у из но су од 500 ру ба ља. До бру са рад њу и 
оби ла ту ру ску по моћ до би ја ће по том и ње го ви на след ни ци 
вла ди ке Са ва и Ва си ли је, као и доц ни је Пе тар I и Пе тар II Пе
тро вић Ње гош. Кра јем ма ја 1726. го ди не Све ти Си нод РПЦ 

7 Јо ван Ду чић, Са бра на де ла, део: Гроф Са ва Вла ди сла вић, Ва ље во, 2006, 539. 
Ову сво ју мо но гра фи ју, ко ја има сва обе леж ја од лич но ура ђе не ди сер та ци је , 
Ду чић је ра дио ду ги низ го ди на јер је те шко до ла зио до из во ра и по да та ка о 
овом ве ли ком Ср би ну. О ње му се на при мер ве о ма ма ло зна ло још по чет ком 
20. ве ка, та ко да овај ве ли кан ни је ушао ни у пр ву Срп ску ен ци кло пе ди ју (Бе
о град, 1924).

8 Исто, 665.
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од лу чио је да Ср би ма упу ти учи те ља Мак си ма Су во ро ва ко ји 
отва ра шко лу у Срем ским Кар лов ци ма. На ред не го ди не Су
во ров у Бе о гра ду фор ми ра та ко ђе Ру скосрп ску шко лу са 29 
уче ни ка. То су пр ве шко ле ме ђу Ср би ма. Сма тра се да је нај
ста ри ја срп ска шко ла, пра во слав на бо го сло ви ја у ма на сти ру 
Кр ки по че ла да ра ди 1615. го ди не.

Се о бе Ср ба у Ру си ју: Но ва Сер би ја и Сла вја но сер би ја

Већ 1724. у Ру си ју сти же око 1000 Ср ба, што је по че так 
срп ских се о ба у Ру си ју. То је још вре ме ца ра Пе тра Ве ли ког 
(умро 1725). По ло ви ном 18. ве ка у до го во ру са ца ри цом Је ли
са ве том Пе тров ном у Ру си ју кре ће се о ба Ср ба ља, пред во ђе
ни аустриј ским офи ци ри ма, по то њим ру ским ге не ра ли ма, Јо
ва ном Хор ва том, Рај ком Пре ра до ви ћем, Јо ва ном Ше ви ћем и 
Јо ва ном Чар но је ви ћем, и мно штвом дру гих вој ни ка ко ји ће у 
Ру си ји до би ти чи но ве ге не ра ла и ви со ких офи ци ра. 9До би ли 
су те ри то ри ју на де сној оба ли Дње пра и Јо ван Хор ват, до бив
ши чин ге не ралма јо ра, ор га ни зо вао је на се ље Но ву Сер би ју. 
То је би ло 1752. Јо ван Ше вић и Рај ко Пре ра до вић, на ред не 
1753. го ди не, та ко ђе уз чин ге не ралма јо ра, до би ли су на лог 
да ор га ни зу ју и дру го срп ско на се ље, на ле вој оба ли До на, из
ме ђу Бах му та и Лу ган ска, и ту је обра зо ва на Сла вја но сер би-
ја. То су де ло ви да на шње Укра ји не у ко ји ма углав ном жи ви 
ру ско и ру ско је зич ко ста нов ни штво, ко је ак ту ел на укра јин
ска власт уз по др шку САД же ли да по би је или про те ра са ци
љем сла бље ња и уни ште ња Ру си је, а све под ма ском на вод них 
европ ских и евро а тлант ских ин те гра ци ја Укра ји не. Оба ова 
на се ља по ста ла су број ни ја но вом се о бом (17561759), ка да је 
у Ру си ју до шло још око 2.500 но вих ли ца, при спе лих из Бо сне, 
Дал ма ци је, Цр не Го ре. Јед ну од се о ба пред во дио је епи скоп 
Си ме он Кон ча ре вић, вла ди ка дал ма тин ски (1761), у је ку на
сил ног по ка то ли ча ва ња срп ске Дал ма ци је.

9 Ме ђу Ср би ма у ру ској вој ној слу жби би ло је 25 ге не ра ла, 17 пу ков ни ка, 8 
пот пу ков ни ка и 37 ма јо ра. Укуп но, сма тра се да се то ком 18 ве ка у Ру си ју до
се ли ло око 10.000 љу ди. Пре ма: Исто ри ја срп ског на ро да, Срп ска књи жев на 
за дру га, Бе о град, 1993, IVI, стр. 235.
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У на ред ним го ди на ма и ве ко ви ма усле ди ће и вој на са рад
ња и са ве зни штво из ме ђу Ру си је и срп ског на ци о на на Бал
ка ну. На кон уки да ња Пећ ке па три јар ши је (1766), срп ски ар
хи је ре ји и све штен ство још ви ше су свој осло нац тра жи ли у 
Ру си ји. У то вре ме па да и пр во вој но са ве зни штво два срод на 
сло вен ска на ро да. При пре ма ју ћи се за рат про тив Тур ске , ца
ри ца Ка та ри на II ра чу на ла је и са срп ским устан ци ма ди љем 
срп ских зе ма ља. Је дан од ва жни јих до га ђа ја у срп скору ским 
од но си ма до го дио се 10. ју ла 1774. ка да је ру ска ца ри ца Ка та
ри на II са Пор том ис по сло ва ла Ку чукКај нр џиј ски спо ра зу
ма ко јим Ру си ја по ста је зва нич ни за штит ник пра ва Ср ба и 
дру гих хри шћа на на Бал ка ну. Осим ам не сти је за све по бу ње
ни ке про тив тур ске оку па ци је, овај спо ра зум је обе ва зи вао 
Тур ску да по шту је и шти ти хри шћан ску цр кву на Бал ка ну, а 
ру ском по слан ству у Ца ри гра ду да је пра во да Пор ти упу ћу је 
пред став ке у ци љу за шти те Ср ба. Пот пи си ва њем овог спо ра
зу ма Ру си ја је од луч но за ко ра чи ла на Бал кан ско по лу о стр во 
и при бли жи ла се сво јој ве ков ној про јек ци ји ка за по се да њу 
мо ре у за. 

Зна чај но је ов де по ме ну ти и го ди ну 1782, ка да је аустриј
ски цар Јо сиф II са ру ском ца ри цом Ка та ри ном II скло пио 
спо ра зум о по де ли ин те ре сних сфе ра на Бал ка ну, ко ји ће би
ти основ по ли ти ке две ју ца ре ви на све до њи хо ве про па сти. 
Рат с Тур ском (17881791) у ко јем ће с аустриј ским фрај ко ри
ма – срп ским гра ни ча ри ма „пре ча ни ма“ уче ство ва ти и бу
ду ћи срп ски уста ни ци (Ко чи на кра ји на) , до при не ће њи хо вој 
вој нич кој ве шти ни ко ју ће ис ка за ти у мно гим бит ка ма у вре
ме уста на ка. Сви штов ским ми ром 1791. Аустри ја је по но во 
(као и 1739) Ср би ју пре да ла Тур ци ма.

Од Срп ске ре во лу ци је 1804. до Бер лин ског кон гре са

Го ди ну пре Ка ра ђор ђе вог устан ка (1803), кар ло вач ки ми
тро по лит Сте фан Стра ти ми ро вић из ра дио је ме мо ар о ства
ра њу Сла ве но серб ског цар ства и до ста вио га ру ском ца ру 
Алек сан дру I. „Не ма на ро да под не бом ко ји би то ли ко во лео... 
Ру се и ру ске вла да ре као Ср би“, пи сао је ми тро по лит ца ру.10 
10  Пре ма: Ни ко ла Б. По по вић, исто, 22.
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Ар хи ман дрит ма на сти ра Пи ве Ар се ни је Га го вић је исте го
ди не на пра вио план о об но ви срп ског цар ства под вла шћу 
ру ског кне за. 

Ка ра ђор ђе, као др жав ник и вој ско во ђа, знао је да суд би
на Ср би је за ви си од од но са ме ђу ве ли ким си ла ма и њи хо вих 
ин те ре са на Бал ка ну. Аустри ја се оглу ши ла о ње гов по зив да 
пру жи по моћ уста ни ци ма, на сто је ћи да по ти сне ру ски ути цај 
на Бал ка ну. На по ле он је та ко ђе од би јао по моћ Ср би ји, пла
ше ћи се „да Ср би је не по ста не пут про до ра Ру са на Ја дран...“11 
Алек са Не на до вић, отац по зна ти јег про те Ма те је, огор чен од 
оча ја ња због аустриј ског из не ве ра ва ња Ср ба, био је кре нуо 
по Ср би ји с јед ном је ди ном ми шљу: да све Ср бе осло бо ди 
на ив но сти јед ном за сваг да. Про по ве дао је да Ср бин док је 
све та и ве ка не ве ру је Шва би.12 У дру гом слу ча ју Ђу ра Јак
шић у јед ној сво јој пе сми обра тио се Евро пи. И већ у пр вом 
сти ху осло вља ва је као ти ран ку. „По том, од сти ха до сти ха, 
кроз не ко ли ко стро фа обра зла же за што је Евро па ти ран ка. 
По сна зи и пре ци зно сти из два ја ју се два сти ха: И ми ли ју ни 
до ла зе смер но/Је вро пи гор дој на хо ли суд. У вре ме ка да су ти 
сти хо ви на ста ја ли Евро пу су чи ни ли и из ра жа ва ли Не мач
ка, Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја и Аустро у гар ска, док су се 
Ср би, за Евро пу, ута па ли у ма гло ви те пред ста ве о јед ном на
ро ду, или су ро ни ли на дну ото ман ског мр твог мра. У ду ху, 
да кле, исто као и да нас“.13

Је ди но је Ру си ја, од свих европ ских си ла, по ли тич ки, фи
нан сиј ски и вој но по ма га ла срп ским уста ни ци ма, све до ра та 
с На по ле о ном (1812), ка да је мо ра ла по ву ћи сво ју Ду нав ску 
ар ми ју и ту ћи се за оп ста нак са ме Ру си је.14 И са ма у те шкој 
си ту а ци ји, Ру си ја је би ла при ну ђе на да скло пи мир са Тур
ском пот пи сан у Бу ку ре шту ма ја 1812. Осма, по след ња тач ка 
уго во ра је пред ви ђа ла за шти ту срп ских уста ни ка, ам не сти ју 
и са мо у пра ву. Као по бед ник про тив На по ле о на, у вре ме и по

11 Ви ди: Че до мир По пов, „Фран цу зи и Срп ска ре во лу ци ја 18041815“, у: Евро па 
и Спска ре во лу ци ја 1804, Но ви Сад, 2004, 319.

12 Ви ди: Ср ђан Во ла ре ви ћИ зве штај из зе мље ла то фа га, Бе о град, 2009, 51.
13 Исто, 5152.
14 Ви ди: Сла вен ко Тер зић, Ру си ја и срп ска ре во лу ци ја (18041815)“, у: Евро па и 

Срп ска ре во лу ци ја 1804, Но ви Сад, 2004, 240.
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сле Дру гог срп ског устан ка Ру си ја по ста је моћ на и ути цај на 
си ла у Евро пи, и као та ква утвр ђу је срп ску са мо у пра ву Акер
ман ском кон вен ци јом 1826, и Је дрен ским ми ром 1829. го ди
не. За хва љу ју ћи при ти ску Ру си је сул тан до но си ха ти ше ри фе 
1830. и 1833, ко јим ће Ср би ја 1833. го ди не до би ти шест на хи ја 
из ван Бе о град ског па ша лу ка . По ступ но, Ср би ја је из гра ђи
ва ла сво ју др жав ност осло ба ђа ју ћи се тур ске вла сти, а Ру си ја 
је би ла је мац та квог ста ња све до Бер лин ског кон гре са, ка да 
је сте кла др жав ну са мо стал ност.

Од вре ме на Га ра ша ни но вог На чер та ни ја (1844) до Крим
ског ра та (18531856) Ср би ја је сво ју спољ ну по ли ти ку ве за
ла за Ру си ју. И Га ра ша нин и кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђер вић 
зна ли су да се све срп ско осло бо ђе ње и ује ди ње ње, што је био 
срп ски по ли тич ки и на ци о нал ни иде ал, мо же из ве сти са мо уз 
по др шку Ру си је. По ли ти ку ује ди ње ња свих срп ских зе ма ља 
на ста вио је да во ди и кнез Ми ха и ло Обре но вић (18601868), 
а за тим и Јо ван Ри стић. И Ри стић се осла њао на Ру си ју, ма да 
је опо ми њао да се не тре ба пре те ра но и без ре зер вно ве за ти 
за њу.

Срп ско  ру ско са ве зни штво стал но је би ло на ис ку ше њу. 
Пр ва ци Срп ске Вој во ди не (Све то зар Ми ле тић, По лит Де сан
чић и дру ги) већ су у Крим ском ра ту тра жи ли при ли ку да 
се уз по моћ Ру си је из вр ши осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба се
вер но и ју жно од Са ве и Ду на ва. Оче ки ва ли су по бе ду Ру си је 
у том ра ту. На жа лост, Ру си ја је крим ским по ра зом из гу би ла 
шан су да оства ри и соп стве не ге о стра те шке пла но ве. Ипак, у 
ра ту с Тур ци ма (1876) Ср би ји при сти жу Ру си у по моћ. Сло-
вен ско до бро вољ но дру штво и пу ков ник Чер ња јев при ку
пља ју до бро вољ це и ма те ри јал ну по моћ, а за тим као ге не рал 
Чер ња јев до ла зи у Ср би ју са око 4.500 ру ских до бро во ља ца. 
Све ово је ре зул ти ра ло Бер лин ским кон гре сом и ње го вим од
лу ка ма ко ји ма ни су би ли за до вољ ни ни Ср би ја ни Ру си ја, а 
пр ва ви дљи ва по сле ди ца то га би ло је ква ре ње срп ско  ру
ских од но са што је за по сле ди цу има ло да Ср би ја ру со фил ску 
по ли ти ку за ме ни гер ма но фил ском. Та ко ће би ти до сме не ди
на сти ја у Ср би ји 1903. го ди не.
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Анек си ја БиХ и Бал кан ски ра то ви

Као што су при хва ти ле од лу ке Бер лин ског кон гре са, пре
вас ход но бол ну од лу ку да Аустро у гар ска оку пи ра исто риј ску 
и ет но граф ску срп ску Бо сну и Хер це го ви ну, да у ове обла сти 
„не ре да и срп ских ам би ци ја уве де ред и ци ви ли за ци ју“, ка ко 
су аустро у гар ски по ли ти ча ри прав да ли „оти ма чи ну срп ског“ 
(Сто јан Но ва ко вић), и вој нич ки оку пи ра Ра шку област, ства
ра ју ћи та ко клин из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре, не до зво лив ши 
њи хо во ује ди ње ње, Ру си ја и Ср би ја, услед соп стве не не мо ћи, 
под ул ти ма ту мом Не мач ке при хва ти ле су и анек си ју Бо сне и 
Хер це го ви не, мар та 1909. го ди не. Био је то ди пло мат ски по
раз Ру си је и Ср би је. Из вољ ски и Ерен тал су са мо утвр ди ли 
оно што су на Бер лин ском кон гре су би ли до го во ри ли Гор ча
ков и Ан дра ши: Ру си ја је при хва ти ла анек си ју БиХ под усло
вом да Аустро у гар ска по др жи ру ски зах тев за про лаз ње не 
фло те кроз Бос фор и Дар да не ле. Ни шта од ру ских усло ва ни
је се оства ри ло. То је онај пе ри од срп ске исто ри је у ко јем је 
Ср би ја  ка ко је ис ти цао Јо ван Цви јић  би ла „оп ко ље на зе
мља“, а Ср би „ухап шен на род“. 

У срп ско  ру ским од но си ма по твр ди ла се јед на ге о по
ли тич ка кон стан та: Про тив ник и не при ја тељ Ру са био је и 
срп ски не при ја тељ и обрат но. Ру си ја је по др жа ла ства ра ње 
Бал кан ског са ве за 1912, ко ји је имао дво стру ку уло гу: слу жио 
је као од брам бе но сред ство про тив Аустро у гар ске на се ве ру 
и офан зив но ра ди по ти ски ва ња Тур ске из Евро пе. Ово ме је 
тре ба ло да до при не се ру ска вој на ре ор га ни за ци ја пла ни ра на 
за не ко ли ко на ред них го ди на. На па дом Бу гар ске на Ср би ју и 
Грч ку, у Дру гом бал кан ском ра ту, раз би јен је Бал кан ски са
вез чи ме је Аустро у гар ска на не ла по раз ру ској ди пло ма ти ји, 
јер је Аустро у гар ска по др жа ва ла не са мо бу гар ске пре тен зи је 
на Вар дар ску Ма ке до ни ју не го и на Ца ри град, ве ков ну те жњу 
Ру си је. 

Аустро у гар ска се це лу де це ни ју при пре ма ла за рат про тив 
Ср би је. Ис цр пље не у Ја пан ском ра ту (1905), од но сно Бал
кан ским ра то ви ма (1912/1913) , Ру си ја и Ср би ја ни ка ко ни су 
же ле ле но ви рат. Оту да је пот пу но бе сми сле но твр ди ти да су 
Ср би ја и Ру си ја кри ве за по че так Пр вог свет ског ра та, што је 
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већ ду же вре ме на те за ре ви зи о ни стич ке, пре вас ход но не мач
ке исто ри о гра фи је. Двој на мо нар хи ја по чи ње тзв. ца рин ски 
рат про тив Ср би је, а оку па ци ју Бо сне и Хер це го ви не за ме њу
је анек си јом ових срп ских зе ма ља. Про тив срп ске ели те во ди 
тзв. Ве ле и здај нич ке про це се ( у За гре бу 1908. и у Бо сни и Хер
це го ви ни 1915. го ди не); све су ово отво ре не и на сил не при
пре ме за рат ко ји ће усле ди ти. Има ми шље ња (фи ло лог Пе тар 
Ми ло са вље вић) да је Аустро у гар ска на па ла Ср би ју ка ко би 
до кра ја про ве ла аустро хр ват ски (Штро сма јерЈа гић) про је
кат ју го сло вен ства, ко ји је за по тре бе аустро у гар ске ге о по ли
ти ке на ме тао став да се Двој на мо нар хи ја, ра ди свог оп стан
ка, ре ор га ни зу је у три ја ли стич ку фе де ра ци ју у ко јој би јед ну 
фе де рал ну је ди ни цу чи ни ле Сло ве ни ја , Хр ват ска и Ср би ју. 
По што је срп ска ми сао ( Те о дор Па вло вић, Јо ван Су бо тић и 
дру ги) би ла на ста но ви шту да су Ју жни Сло ве ни не са мо три 
по ме ну та на ро да не го и Бу га ри, те да ови, ина че бли ски на
ро ди ко ји се раз ли ку ју по је зи ку, кул ту ри, тра ди ци ји, тре ба и 
да ље да са ра ђу ју али да по ли тич ки оста ну не за ви сни у окви
ру сво јих на ци о нал них др жа ва. За што су Хр ва ти ис кљу чи ли 
Бу га ре из ове ге о по ли тич ке про јек ци је. Од го вор је прост: Бу
га ри ни су би ли у са ста ву Аустро у гар ске. А Ср би, тј ве ћи део 
Ср ба је био у аустро у гар ском по да ни штву. Тре ба ло је, да кле, 
Ср би ју сло ми ти ра том, кад се већ ње на дру штве на и по ли
тич ка па мет опи ра ла је зич ком, иде о ло шком и ге о по ли тич
ком на си љу. 

Срп ско –ру ско са ве зни штво у Ве ли ком ра ту

На са ве то ва њу под пред сед ни штвом Са зо но ва, 21. фе бру
а ра 1914. ру ском по ли тич ком и вој ном ру ко вод ству би ло је 
ја сно да је рат не из бе жан, и на том са ве то ва њу је пла ни ра но 
да се Ср би ја по др жи про тив Аустро у гар ске мо нар хи је, све до 
отво ре ног сту па ња на стра ну Ср би је. Та ко ђе је пред ви ђе но 
да се глав ни су дар од ло жи до 1916. и 1917. го ди не, за ка да 
је пла ни ра на вој на ре ор га ни за ци ја Ру си је и ње на спрем ност 
за рат. Да кле, Ру си ја је пред ви ђа ла рат за ко ји још ни је би
кла спрем на. „Ана ли за ме ђу на род мне по ли тич ке си ту а ци је 
од ре ди ла је не по сред не за дат ке ру ској ди пло ма ти ји: сре ди ти 
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од но се с Фран цу ском и Ен гле ском, ра ди ти на спа ја њу Ср би
је и Цр не Го ре, обо ри ти про а у стриј ску вла ду у Бу гар ској, а 
до ве сти про ру ску, збли жи ти се са Ру му ни јом и пот ко па ва ти 
не мач ки ути цај у Тур ској“. 15 

С дру ге стра не, Аустро у гар ска спољ на по ли ти ка има ла је 
сле де ће при о ри те те: учвр сти ти Ру му ни ју у Трој ном са ве зу, 
ус по ста ви ти бли ске од но се са Бу гар ском и ње но пре тва ра ње 
у плац дарм Аустро у гар ске и Не мач ке на Бал ка ну, с тим да јој 
се да Вар дар ска Ма ке до ни ја; ства ра ње гер ман ског бал кан ског 
са ве за ко ји би чи ни ле Ру му ни ја, Бу гар ска и Грч ка, а ко ји би 
био упе рен про тив Ру си је и Ан тан те; и по де ла Ср би је и Цр не 
Го ре, с ти ме што би се фор ми ра ла ума ње на „не за ви сна“ Ср
би ја, ве за на за Аустро у гар ску. Овај план са чи нио је гроф И. 
Ти са, а одо брио цар Франц Јо зеф у ма ју 1914. го ди не. 16

Би ле су то по ла зне рат не осно ве две ју су прот ста вље них 
ге о по ли ти ка: аутро у гар ске и ру ске. Аустро у га ри ма ће у по
моћ при ско чи ти Не мач ка, а Ру си ју ће, уз по др шку и ин те рес 
за пад ног ка пи та ла из ра та из ве сти бољ ше ви ци на че лу са Ле
њи ном. И то у вре ме кад је на бој ном по љу ста ја ла офан зив но.

Ни ко ла Па шић и пре сто ло на след ник Алек сан дар су у по
се ти Пе тро гра ду ја ну а рафе бру а ра 1914, од ца ра Ни ко ла ја 
II Ро ма но ва до би ли чвр сту га ран ци ју да Ру си ја ни ка да не ће 
оста ви ти Ср би ју. Цар је Па ши ћу на ра стан ку ре као: „За Ср
би ју све ће мо ура ди ти, по здра ви те кра ља и ре ци те му, за Ср
би ју све ће мо ура ди ти“.17

Ка да је Аустро у гар ска упу ти ла ул ти ма тум Ср би ји, цар 
Ни ко лај је на пи смо ре ген та Алек сан дра од го во рио сле де ћим 
ре чи ма: „Док има и нај ма ње на де да се из бег не про ли ва ње 
кр ви, сви на ши на по ри тре ба да иду том ци љу. Ако упр кос 
нај и скре ни је на ше же ље ми не успе мо, Ва ше ви со чан ство не
15 Ни ко ла Б. По по вић, нав. де ло, 65.
16 Пре ма: Ни ко ла Б. По по вић, исто, 67.
17 Исто, 69. У ди пло мат ској но ти срп ски по сла ник у Пе тро гра ду Ми ро слав 

Спа лај ко вић из ве шта ва да је по се та Па ши ћа и Алек сан дра Пе тро гра ду „над
ма ши ла сва оче ки ва ња“. Па шић је пре дао ру ској вла ди пи смо у ко јем тра жи 
по моћ од 120.000 пу ша ка, 24 ха у би це ка ли бра 10,5 cm, 36 брд ских то по ва, 
му ни ци ју, уни фор ме за 250.000 вој ни ка и ма те ри јал за те ле граф и те ле фон.. 
Услед раз ли чи тих окол но сти пи та ње срп ског на о ру жа ва ња ни је би ло ре ше
но ни се дам да на пре Са ра јев ског атен та та.
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ка бу де уве ре но да ни у ком слу ча ју Ру си ја не ће би ти рав но
ду шна пре ма суд би ни Ср би је“.

Иако су дру штве не при ли ке у Ру си ји би ле ве о ма те шке, по
сле го ди на ра та и со ци јал них не ми ра, Ру си ја ни је би ла спрем
на за рат, цар је осе ћао мо рал ну оба ве зу да за шти ти брат ски 
срп ски на род. Ру си ја је од би ла ул ти ма тум Не мач ке да об у ста
ви мо би ли за ци ју, а Не мач ка је на то од го во ри ла об ја вом ра та 
1. ав гу ста 1914. Ру си ји.

Ру си ја је би ла је ди ни са ве зник и при ја тељ Ср би је у Пр вом 
свет ском ра ту. Све до сло ма 1917. го ди не по ма га ла је Ср би ји 
не са мо по ли тич ки, већ и вој но сла њем до бро во ља ца, опре ме 
и му ни ци је срп ској вој сци. 

А ка ко су се по на ша ли за пад ни „са ве зни ци“ ? На кон по
бе да на Це ру и Ко лу ба ри, срп ска вој ска је би ла при ну ђе на 
на по вла че ње. Усле ди ла је гол го та и ве ли ко стра да ње срп ске 
вој ске пре ко Ал ба ни је. Иср пље на, глад на го ла и бо са, на па
да на од ар ба на шких бан ди, срп ска вој ска је ко нач но сти гла 
на ал бан ску оба лу, где је че ка ло бол но раз ча ре ње. Ен гле зи и 
Фран цу зи из не ве ри ли су Ср бе, ни су им по сла ли бро до ве за 
тран спорт. И ов де је ин тер ве ни сао ру ски цар; упу тио им је 
де марш за пре тив ши да ће пот пи са ти се па рат ни мир са Не
мач ком уко ли ко не по ша љу по моћ срп ској вој сци. Тек под 
уце ном сти жу чу ве не фран цу ске ла ђе. 

Ина че тре ба на гла си ти да су за пад ни са ве зни ци, Фран цу
ска и Ен гле ска, ма ја 1915, са Ру си јом по сти гле тај ни спо ра зум 
и при хва ти ли рат не ци ље ве Ру си је, пре све га ру ско за по се да
ње Ца ри гра да и мо ре у за Бос фо ра и Дар да не ла. Ипак у прак си 
су се друк чи је по на ша ли. У исто вре ме пот пи сан је и тај ни 
Лон дон ски спо ра зум на ко ји је свој пот пис ста ви ла и Ру си
ја. Овим спо ра зу мом Ита ли ји би при пао зна тан део ис точ не 
Ја дран ске оба ле, на че му су ин си сти ра ли за пад ни са ве зни
ци, што је био услов да Ита ли ја уђе у рат на стра ни Ан тан
те. У по за ди ни ова кве по ли ти ке ви де ла се те жња за пад них 
зе ма ља да ита ли јан ска ја дран ска те ри то ри ја у ства ри тре ба 
да пред ста вља пред стра жу за пад не Евро пе пред ру ским пре
тен зи ја ма. Ина че, Лон дон ски спо ра зум оста вљао је Ср би ји 
мо гућ ност да фор ми ра ин те грал ну срп ску др жа ву, са за пад
ном гра ни цом до ли ни је до кле до пи ре срп ски ет но граф ски 
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и исто риј ски про стор, тј. до гра ни це са Ита ли јом. Срп ска 
вла да се, ме ђу тим, већ у пр вој го ди ни ра та, на кон ве ли чан
стве них по бе да на Це ру и Ко лу ба ри, али и ве ли ког стра да ња 
на ро да, Ни шком де кла ра ци јом, 7. де цем бра 1914. опре де ли ла 
за ства ра ње Ју го сла ви је са Хр ва ти ма и Сло вен ци ма. Опре де
ли ла се за „осло бо ђе ње нео сло бо ђе не бра ће“, ко је ови ни су 
ни тра жи ли.

На и ме, Ни шка де кла ра ци ја пред ста вља до ку мент – плат
фор му по ко јој се рат не во ди у срп ском ин те ре су, већ у ју го
сло вен ском. На жа лост, срп ска дру штве на и по ли тич ка ели та 
при хва ти ла је хр ват ску штро сма је ров скоја ги ћев ску па ра
диг му ју го сло вен ства о јед ном „тро и ме ном на ро ду“ Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца, што је до ве ло до ства ра ња пр ве ју го сло
вен ске др жа ве, у ко ју су Ср би уло жи ли др жа ву и иден ти тет и 
ти ме по ни шти ли све ре зул та те ве ли чан стве не вој нич ке по бе
де у Пр вом свет ском ра ту. Без у спе шни су би ли са ве ти Са зо
но ва и са мог ца ра Ни ко ла ја II, ко је су упу ћи ва ли Па ши ћу да 
ство ри јед но став ну др жа ву срп ског на ро да; да се ма не ка то
лич ких Хр ва та и Сло ве на ца, јер ће их они од ве сти у про паст. 
Си ла ском Ру си је с по ли тич ке и вој не сце не 1917, још ви ше 
је опре де лио Па ши ћа да уме сто тзв. ма лог, срп ског ре ше ња, 
при хва ти тзв. ве ли ко или ју го сло вен ско ре ше ње. 

Срп ски двор и вла да иг но ри са ли су пре све га пле би сци
тар но из ра же ну во љу срп ског на ро да са про сто ра бив ше 
Двој не мо нар хи је и при хва ти ли ма сон ску илу зи ју ства ра ња 
ју го сло вен ске др жа ве и на ци је Ју го сло ве на. Ју го сла ви ја је би
ла је дин ствен при мер удру жи ва ња до ју че ра шњих не при ја
те ља, јер су Сло вен ци и Хр ва ти у тој др жа ви ви де ли је ди ну 
шан су за на ци о нал ни оп ста нак.

Ју го сло вен ски из бор срп ске по ли тич ке и дру штве не ели те 
по ка зао се као ло ше ре ше ње. За Ср бе ће то зна чи ти дис кон
ти ну и тет у исто риј ском, кул тур ном, је зич ком, др жав ном, ге
о по ли тич ком и сва ком дру гом сми слу. Ако при хва ти мо те зу 
да је Ју го сла ви ја на ста ла као ре зул тат де ло ва ња за пад них си
ла, и да је она пре вас ход но ге о по ли тич ка тво ре ви на на ста ла 
као бра на оче ки ва ном гер ман ском ре ван ши зму по сле Дру гог 
свет ског ра та, с јед не, и опа сно сти од ши ре ња бољ ше ви зма из 
СССР а, с дру ге стра не, он да оста је кон ста та ци ја да је Ср би ја 
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мо ра ла да ин си сти ра да се та др жа ва устро ји као фе де ра ци
ја или кон фе де ра ци ја, те да се та ко обе ле жи срп ски исто риј
ски и ет но је зич ки про стор. У том слу ча ју срп ска др жа ва би у 
свом са ста ву би об у хва та ла це лу Бо сну и Хер це го ви ну, Цр ну 
Го ру, Вој во ди ну (Ба нат, Бач ка, Срем и Ба ра ња), Срп ску Кра
ји ну. То је кон цепт ко ји су при хва та ли спољ ни са ве зни ци као 
и хр ват ски пред став ни ци из Ју го сло вен ског од бо ра (Трум
бић, Су пи ло). Ср би су овај кон цепт има ли на рас по ла га њу 
све до по ја ве Хи тле ра и на ци зма, по чет ком 1930  их го ди на, 
ка да су Хр ва ти кре ну ли у ин тер на ци о на ли за ци ју тзв. хр ват
ског пи та ња. „Ср би ја је, по сле Ве ли ког ра та, про и гра ла шан су 
да се оме ђи она ко ка ко су је оме ђи ли осло бо ди о ци“. Аустри
јан ци (Хр ва ти) ће нам се за по бе ду и мр тви ма све ти ти. То је 
да на шња при ча о Га ври лу Прин ци пу и „кри ви ци“ Ср би је.

Ср би ја је пре тр пе ла нај ве ће гу бит ке од свих зе ма ља ко је су 
уче ство ва ле у Пр вом свет ском ра ту, из гу бив ши тре ћи ну ста
нов ни штва. Са дру ге стра не, Ру си су у Ве ли ком ра ту из гу би
ли све, и цар ство и ца ра. Це на ула ска у рат би ла је пре ви со ка, 
укљу чу ју ћи гра ђан ски рат и ко му ни стич ку иде о ло ги ју, ко ја 
је оста ви ла не са гле ди ве по сле ди це на ру ски на род. Вла ди ка 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић је за пи сао: „Ве ли ки је наш дуг пред 
Ру си јом. Мо же чо век да ду гу је чо ве ку, мо же и на родна ро ду. 
Но, дуг ко јим је Ру си ја оба ве за ла срп ски на род 1914. то ли ко 
је ве лик да ње га не мо гу да вра те ни ве ко ви ни по ко ле ња. То 
је дуг љу ба ви, ко ја ве за них очи ју иде у смрт, спа са ва ју ћи бли
жњег свог. Сам Хри стос је ре као да не ма ве ће љу ба ви од оне 
ка да не ко по ла жи ду шу сво ју за при ја те ље сво је. Ру ски цар и 
ру ски на род, сту па ју ћи не при пре мље ни у рат за од бра ну Ср
би је, ни су мо гли да не зна ју да иду у смрт. Али је љу бав Ру са 
пре ма бра ћи сво јој ни је по су ста ла пред опа сно шћу и ни је се 
упла ши ла од смр ти“.

Сто го ди на ка сни је

За пад ни свет да нас , као и пре сто го ди на, во ди бе со муч ну 
про па ган ду про тив Ср би је и Ру си је; окри вљу је их за из би ја
ње Ве ли ког ра та, што је пот пу на бе сми сли ца јер исто риј ске 
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из во ри и чи ње ни це не дво сми сле но утвр ђу ју не мач ку од го
вор ност за рат. Исти на је је ди но да су Ср би ја и Ру си ја би ле 
жр тве гер ман ске агре си је ко ја је иза зва ла нај ве ће људ ске гу
бит ке у овим зе мља ма. То ни је спре чи ло да се у ин сти ту ту 
„Ву дро Вил сон“ у Ва шинг то ну Ср би и Ру си озна че као глав
ни крив ци за из би ја ње Пр вог свет ског ра та, што и ни је чу до 
јер је то део јед не ду го роч не по ли ти ке. У је ку бом бар до ва ња 
Ср би је аме рич ки пред сед ник Клин тон оп ту жи вао је Ср бе за 
из би ја ње и Пр вог и Дру гог свет ског ра та. Зло чин ци увек на
па да ју жр тве!

У истом пе ри о ду у Бе о гра ду је одр жа на Ме ђу на род на кон
фе рен ци ја „Ве ли ки рат и но ви свет, ак ту ел но под се ћа ње за 
чо ве чан ство“ ко ју су ор га ни зо ва ли Ру си. „Циљ кон фе рен ци је 
био је да се из ло же чи ње ни це о Пр вом свет ском ра ту, срам
ној про па ган ди про тив Ср ба, стра да њу Ср ба и Ру са, агре си ји 
аустро у гар ске им пе ри је, по ку ша ји ма ре ви зи је исто ри је ко јом 
би се за ме ни ле уло ге агре со ра и жр та ва, као и са да шњим по
ли тич ким окол но сти ма, ко је у мно го че му под се ћа ју на вре ме 
пре 100 го ди на. По про гра му и до го во ру, тре ба ло је да Ме ђу
на род ну кон фе рен ци ју отво ри пре ми јер Алек сан дар Ву чић, 
ме ђу тим ње гов до ла зак је из о стао. По ред то га, на кон фе рен
ци ји се ни је по ја вио ни ко од пред став ни ка срп ске вла сти, ко
ји иг но ри шу сва ку по тре бу од бра не на ци о нал них и др жав
них ин те ре са.

За то ни је нео бич но да се Ср би ја не из ја шња ва о ул ти ма ту
ми ма ко је да нас за пад упу ћу је Ру си ји, исто као што је упу ћи
вао на ма де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Жи ви мо у вре ме
ну у ко ме се Ср би ја сти ди сво јих по бе да, сла ви по ра зе и бе жи 
од соп стве ног иден ти те та. Ве ли ке по бе де на ших пре да ка на 
Це ру, Ко лу ба ри, Кај мак ча ла ну и Со лун ском фрон ту, као ни 
огром не жр тве срп ског на ро да се не спо ми њу...

Сва ка ге не ра ци ја Ср ба, и по ред исто риј ских чи ње ни
ца, ко је ја сно ука зу ју на крај ње не га ти ван од нос Евро пе пре
ма на ма, по на вља исте гре шке и при хва та за блу де о не ка квом 
при ја тељ ству. Због то га смо са ми се би нај ве ћи не при ја те љи, 
иако су ре сур си ко ји ма се вр ши ма ни пу ла ци ја огром ни, али 
ипак то ни је ни ка ква уте ха...
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По ред исто риј ски уста но вље ног од но са Евро пе пре ма Ср
би ји, за цр та на је и суд бин ска по ве за ност Ру си је и Ср би је. Ср
би ја је по но во от кри ла Ру си ју. Про шлог ме се ца је на Ка ле мег
да ну по ста вљен спо ме ник у об ли ку кр ста са Све тим Ђор ђем 
По бе до но сцем, по све ћен за јед нич кој бор би Ру са и Ср ба у Ве
ли ком ра ту, а овог ме се ца ће би ти от кри вен спо ме ник Све том 
ца ру Ни ко ла ју на Те ра зи ја ма. 

По ли тич ка сце на Ср би је го ди на ма је про јек то ва на од 
стра не За па да... Ве ћи на срп ског на ро да има не га ти ван став 
пре ма ЕУ и НА ТОу и же ли да се Ср би ја пре у сме ри на са рад
њу са Ру си јом и дру гим пер спек тив ним зе мља ма БРИКС а, 
али не ма ни ка кву мо гућ ност да ис ка же сво ју во љу. Због то га 
су ге о по ли тич ке про ме не и ути цај ко ји ће оне има ти од нај
ве ће ва жно сти за оп ста нак Ср би је. Њих не ће мо ћи да спре че 
по ли ти ча ри ко ји су пре у зе ли оба ве зе пре ма За па ду, та ко да 
ће би ти у по зи ци ји же сто ког уда ра са две стра не... 

 Мо жда је јед но од уста но вље них па ра диг ми та ко ђе и то да 
Ср би ја увек не ким чу дом бу де спа се на, он да ка да из гле да да 
је све већ из гу бље но, а спас за Ср би ју по пра ви лу до ла зи из 
Ру си је. 18 

Ви де ло се то и при ли ком не дав не по се те Вла ди ми ра Пу
ти на Бе о гра ду по во дом 70го ди шњи це ње го вог осло бо ђе ња 
у Дру гом свет ском ра ту. О од но су Ср ба пре ма Ру си ји и ње
ном пред сед ни ку нај бо ље су го во ри ли тран спа рен ти: „Ср би
ја, Ру си ја не тре ба нам уни ја“; „Пу ти не спа си Ср би ју“ „До
бро до шли, Пред сед ни че“, „Крим је Ру си ја“, и слич не. Ра ди 
се исто риј ској по се ти ко ја пре тен ду је на про ме ну срп ске 
спољ но по ли тич ке па ра диг ме. Јер, не до ла зи Ру си ја са мо са 
„Ју жним то ком“, већ це лим па ке том еко ном ске по мо ћи Ср
би ји, по вољ ним кре ди ти ма и слич но. До са да је 85% срп ских 
про из во да ко ји се про да ју Ру си ји би ло осло бо ђе но опо ре зи
ва ња, али ће тај спи сак би ти про ши рен. Ре зул тат ру скосрп
ских пре го во ра пред ста вља пот пи си ва ње Спо ра зу ма о вој
нотех нич кој са рад њи, Уго во ра о уза јам ној за шти ти тај них 
ин фор ма ци ја, Уго во ра о по сто ја њу, при ви ле ги ја ма и иму ни

18 Дра га на Триф ко вић, „Сто го ди на од Ве ли ког ра та, Ру си ја и Ср би ја“, НСПМ, 
Бе о град, 23. ок то бар 2014, пре ма: http://www.nspm.rs/po li tic kizi vot/stogo di
naodve li kogra taru si jaisr bi ja.html
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те ту ру скосрп ског ху ма ни тар ног цен тра у Ни шу, Про то ко
ла о раз ме ни по да та ка ко ји се од но се на вред ност ро ба ко је 
пре ла зе пре ко гра ни це, Ме мо ран ду ма о уза јам ном раз у ме ва
њу у обла сти енер ге ти ке, Уго во ра о ре кон струк ци ји три де ла 
пру га Де се тог па не вроп ског ко ри до ра, Уго во ра о ис по ру ци 
27 ди зелво зо ва за при град ски са о бра ћај. Ру ске же ле зни це ће 
у Ср би ји оба ви ти ра до ве у укуп ној вред но сти од 940 ми ли о на 
до ла ра, од ко јих 800 дол пред ста вља ру ски др жав ни кре дит. 
То ће зна чи ти по че так раз во ја бр зих пру га Ср би је.

За пад је не вољ но при хва тио Пу ти но ву по се ту Ср би ји. 
Пот пред сед ник САД Џо зеф Бај ден је ве че уочи Пу ти но ве по
се те Бе о гра ду, са пре ми је ром Ву чи ћем још јед ном утвр дио 
евро у ниј ски спољ но по ли тич ки курс Ср би је, а се на тор Кри
сто фер Мар фи, ко ји је Ср би ју по се тио баш уочи Пу ти но ве 
по се те, пре по ру чио је Ср би ма да још јед ном раз ми сле о дру
гим на чи ни ма за ре ша ва ње енер гет ских про бле ма, уз обе ћа
ње про ши ре ња аме рич ке еко ном ске са рад ње са Бе о гра дом. 
Слич но обе ћа ње Ср би ји по сле ка та стро фал них по пла ва да
вао је пред сед ник Оба ма, на кон за ди вљу ју ћих ин тер вен ци ја 
ру ских спа си лач ких еки па и ве ли ке по мо ћи Ру си је. Из ЕУ су 
та ко ђе сти за ла упо зо ре ња о оба ве зи Ср би је да сво ју спољ
ну по ли ти ку у по гле ду санк ци ја Ру си ји због ра та у Укра ји ни 
ускла ди са по ли ти ком ЕУ. Ко ме сар за пи та ња про ши ре ња Јо
ха нес Хан је ре као да од лу ка о учла ње њу Ср би је у ЕУ за ви
си од со ли дар но сти Бе о гра да са спољ ном по ли ти ком ЕУ, тј. 
при дру жи ва њем санк ци ја ма про тив Ру си је. Чел ни ке НА ТО 
пак та уз не ми ра ва по сто ја ње ру ског Цен тра за ван ред не си
ту а ци је у Ни шу, ви де ћи у ње му ма ски ра ну ру ску вој ну ба зу 
на до мак Ко со ва и Ме то хи је и „Бонд сти ла“. Све у све му, њи
хо ву по ли ти ку пре ма Ср би ји по во дом Пу ти но ве по се те ка
рак те ри шу страх од по ја ча ног ру ског ути ца ја у Ср би ји и на 
Бал ка ну. За то без об зир но и ли це мер но под се ћа ју Ср би је на 
пре у зе ту евро у ниј ску по ли ти ку и да ју исто та ква ла жна и ли
це мер на обе ћа ња. 

С дру ге стра не, срп ски по ли тич ки три јум ви рат. Ни ко лић, 
Ву чић, Да чић и да ље ис ти чу да је спољ но по ли тич ки при о ри
тет Ср би је члан ство у ЕУ. Пре ми јер Ву чић је то ре као и Пу
ти ну. Ру си ја не ма ни шта про тив ове по ли тич ке ори јен та ци је, 
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али ње ни зва нич ни ци че сто упо зо ра ва ју срп ске по ли ти ча ре 
да су пре учла ње ња у ЕУ све бал кан ске зе мље мо ра ле да се 
учла не у НА ТО. Те шко да ће Аме ри ка због Ср би је ме ња ти 
ову про це ду ру. На про тив! А то је за Ру си ју не при хва тљи во. 
У слу ча ју ула ска Ср би је у НА ТО, исто вре ме но ће Ср би ја би
ти из бри са на из сло бод не ца рин ске зо не са Ру си јом. Сто га не 
ви ди мо ка квом ће по ли тич ком му дро ли јом и ве шти ном срп
ско ру ко вод ство ус пе ти да уве ду Ср би ју у ЕУ ( и НА ТО) а 
да исто вре ме но не по ква ри од но се са је ди ним исто риј ским 
и ак ту ел ним са ве зни ком  Ру ском Фе де ра ци јом. Ру ски но ви
на ри су ак ту ел ну срп ску по ли ти ку по во дом ди ле ме : ЕУ или 
Ру си ја на зва ли „ши зо фре ном“. Или, ре чи ма вла ди ке Ни ко ла
ја: „Ср бе не ће спа си ти ве шти на не го вр ли на“. Ср би ји су да кле 
по треб ни пли ти ча ри са вр ли ном.
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Мом чи ло Суб бо тич 
 

СЕР БИЯ И РОС СИЯ:  
ДОЛ ГО ВЕЧ НОЕ СО Ю ЗНИ ЧЕ СТВО 

 
Ре зю ме

В ста тье да ёт ся исто ри че ский об зор серб ско-рус ских 
цер ков ных, ли те ра тур ных и по ли ти ко-го су дар ствен-
ных от но ше ний. Исто ри ки при шли к вы во ду, что от-
но ше ния ме жду сер ба ми и рус ски ми на чи на ют ся ещё 
во вре мя свя то го Сав вы, ко то рый, с его ду хов ной, про-
све ти те ль ской, ку ль тур ной и по ли ти че ской ра бо той, 
стал пер вым сла вя но фи лом, бла го да ря ко то ро му не 
обес пе че на то ль ко ав то ке фа лия Серб ской Пра во слав-
ной Цер кви, но и ав то ке фа лии Рус ской и Бол гар ской 
Пра во слав ных Цер квей. Он был пер вым за щ ит ни ком 
идеи о един стве сла вян ско го пра во слав но го ми ра. В да-
ль не й шей ча сти ста тьи ав тор под чёр ки ва ет пре ем-
ствен но сть ре ли ги о зно-ду хов ных свя зей двух на ро дов 
вме сте с на ча лом их ли те ра тур но го вза и мо про ник-
но ве ния и пер вы ми по ли ти че ско-го су дар ствен ны ми 
кон цеп ци я ми и пла на ми. Что бы бы ть бли же рус ско му 
на ро ду, уже в пер вой по ло ви не 18-го ве ка Серб ская Пра-
во слав ная Цер ко вь при ня ла язык Рус ской Пра во слав-
ной Цер кви, цер ков но сла вян ский язык в рус ском из во-
де в ка че стве ли тур ги че ско го и ли те ра тур но го язы ка. 
Да же в на ше вре мя этот язык, как и цер ков но-сла-
вян ский язык, остал ся в ли тур гии вме сте с серб ским 
язы ком. При вер жен но сть к рус ским и Рос сии бы ла на-
сто ль ко си ль ной, что в се ре ди не 18 ве ка бы ла мас со вая 
им ми гра ция сер бов в Рос сию, в ре ги он, ко то рый поз же 
по лу чил на зва ние Но вая Сер бия (Но во-Сер бія; Но ва 
Сер биа) или Сла ве но-Сер бия (Сла ве но-Сер бія; Сла вя-
но сер бия). Пер вый ам би ци о зный план осво бо жде ния 
бал кан ских пра во слав ных на ро дов с по мо щ ью Рос сии 
был пред ста влен рус ско му им пе ра то ру Алек сею Ми ха-
й ло ви чу в Мо скве в мае 1668 бра ть я ми Бран ко вич. По-
том от но ше ния Рос си й ско го го су дар ства и серб ско го 



320

СРБИЈА И ПОЛИТИКА ВЕЛИКИХ СИЛА 1914-2014.

на ро да бы ли пред ста вле ны в ли це дру жбы рос си й ско-
го им пе ра то ра Пе тра Ве ли ко го и Сав вы Вла ди сла ви ча 
Ра гу зин ско го. Рос си й ская им пе рия явля ла сь един ствен-
ной евро пе й ской стра ной (она бы ла един ствен ным 
сла вян ским го су дар ством в 18 ве ке и в бо ль шей ча сти 
19 ве ка), по мо гав шей Серб скую ре во лю цию 1804 го да и 
внёс шей са мый зна чи мы вклад в Бу ха рестское мир ное 
со гла ше ние в 1812 го ду. Рос сия так же явля ет ся един-
ствен ным го су дар ством, по мо гав шим Сер бии в Пер вой 
ми ро вой во й не. И се год ня, ког да от ме ча ем 100-ле тие 
на ча ла Пер вой ми ро вой во й ны, серб ская ге о по ли ти-
че ская су дь ба явля ет ся оди на ко вой. За пад уни жа ет 
и шан та жи ру ет Сер бию, от ни ма ет её тер ри то рию, 
пы та ет ся про ти во по ста ви ть её Рос сии, а пу ти нов-
ская Рос сия под твер жда ет мно го ве ко вое со ю зни че-
ство со Сер би ей. По ка За пад (ЕС и США) ди сци пли ни-
ру ет Сер бию, не пре до ста вляя ни че го дру го го, кро ме 
от ня тия тер ри то рий, Рос сия по ка зы ва ет го тов но-
сть по мо чь на по ли ти че ском, эко но ми че ском, во ен ном 
пла нах, га ран ти руя при этом сво бо ду и це лост но сть 
Сер бии и спа сая её от евро пе й ской ин те гра ции.
Клю че вые сло ва: Сер бия, Рос сия, со ю зни че ство, Свя-
той Сав ва, цер ков но-ре ли ги о зные свя зи, язык, Сав ва 
Вла ди сла во вич Ра гу зин ский, ца рь Пё тр Ве ли кий, пе ре-
се ле ния сер бов в Рос сию, вос ста ние Ка ра ге ор гия, Пер-
вая ми ро вая во й на, ца рь Ни ко лай Вто рой, Ни ко ла Па-
шич, со вре мен ные серб ско-рус ские ото ше ния, Пу тин, 
ЕС, США

Mom ci lo Su bo tic 
 

SER BIA AND RUS SIA - A LA STING AL LI AN CE 
 

Resume

In this pa per aut hor pre sen ted a hi sto ri cal over vi ew of Ser-
bian-Rus sian re li gi o us-spi ri tual, li te rary and po li ti cal-sta te-
hood re la ti ons, the re la ti ons of the se two Sla vic pe o ples that 
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are cog na tes by the ir lan gu a ges, ori gins, re li gion and tra di-
tion. Hi sto ri ans ha ve con clu ded that the re la ti ons bet we en 
Serbs and Rus si ans de ri ve from the ti mes of Sa int Sa va who 
with his spi ri tual, en lig hte ning, cul tu ral and po li ti cal work 
be ca me a first Sla vop hi le thank worthy not only for the esta-
blis hment of auto cep haly of Ser bian Ort ho dox Church, but 
who al so con tri bu ted to the esta blis hment of auto cep ha li es of 
Rus sian and Bul ga rian Ort ho dox Chur ches. He was a first 
pro tec tor of an idea on the unity of Sla vic Ort ho dox world.
In furt her part of the pa per the aut hor un der li ned con ti nu ity 
of re li gi o us-spi ri tual re la ti ons of the two pe o ples along with 
the be gin ning of the ir li te rary per me a tion and first po li ti cal-
sta te hood con cepts and plans that im por tant Ser bian cle rics 
and in tel lec tu als had been sub mit ting to Rus sian Em pe rors 
for pur po se of li be ra tion of the Ser bian pe o ple from fo re ign 
oc cu pa tion and the ir uni fi ca tion in to a sin gle na ti o nal sta te.
In or der to be clo ser to its only onr re li a ble pro tec tor, al ready 
in a first half of 18th cen tury the Ser bian Ort ho dox Church 
adop ted the lan gu a ge of the Rus sian Ort ho dox Church, that 
is, the Church Sla vic lan gu a ge of Rus sian lan gu a ge re cen-
sion, as its li tur gi cal and li te rary lan gu a ge. Even no wa days 
this lan gu a ge, as the Church Sla vic lan gu a ge, has re ma i ned 
in the use in the Church li tur gi es along with Ser bian lan-
gu a ge. The com mit ment to the Rus si ans and Rus sia was so 
strong that in the mid dle of the 18th cen tury the re was a fa-
mo us im mi gra tion of the Serbs to Rus sia in to a re gion which 
la ter ga i ned the na me No va Ser bia (Но во-Сер бія; Но ва 
Сер биа) or Sla ve no-Ser bia (Сла ве но-Сер бія; Сла вя но сер-
бия). 
First am bi ti o us plans for li be ra tion of Bal kan Ort ho dox pe-
o ples with help of Rus sia we re pre sen ted to the Rus sian Em-
pe ror Alek sey Mik ha i lo vich in Mo scow in May 1668 by the 
brot hers Bran ko vic: Me tro po li tan Bis hop of Er delj Sa va II 
and Djor dje, who la ter be ca me a Du ke and the aut hor of fa-
mo us Sla vo-Ser bian Chro nic le (Славеносербск a хроникa). 
First re la ti ons of the Rus sian sta te and Ser bian na tion are re-
la ted to the Rus sian Em pe ror Pe tar the Gre at and Sa va Vla-
di sla vic Ra gu zin ski. Ra gu zin ski ma de the Rus sian Em pe ror 
in for med abo ut a sad sta tus of the Serbs un der the oc cu pa-
tion of co lo nial po wers such as Tur key, Austria and Ve ni ce. 
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The year 1711 is mar ked as the be gin ning of the Rus sian-Ser-
bian sta te hood re la ti ons; at that ti me at Tur kish Co urt the 
Em pe ror Pe ter the Gre at ex pres sed in te rest for pro tec tion of 
the Ort ho dox Chri sti ans in the Bal kans. Cer ta inly for such 
pro tec ti ve act of the Rus sian Em pe ror to ward the cog na te 
Serbs the gre a test me rit go es to Sa va Vla di sla vic Ra gu zin ski. 
Al so Me tro po li tan Bis hop of Kar lo vac Ste fan Stra ti mi ro vich 
and Ar chi man dri te of the Mo na stery Pi va Ar se ni je Ga go vic 
pre sen ted to the Rus sian Em pe rors the pro jects on cre a tion of 
Sla vo-Ser bian Em pi re with help of Rus sia. 
Rus sia was the only one Euro pean sta te (and it was the only 
one Sla vic sta te in the 19th and for most part of the 19the 
cen tury to do so) which hel ped Ser bian Re vo lu tion in 1804 
and it was of cru cial help for Ser bia to gain its auto nomy in 
the form of the Du ke dom of Ser bia by the Tre aty of Bu ca rest 
(1812) and then the Ak ker man Con ven tion (1826) and the 
Je dren Tre aty (1829) and al so by Sul tan’s Edicts (Ha ti se rif) 
of 1830 and 1833. 
Rus sia was al so the only one sta te which hel ped Ser bia in the 
ti me of the Gre at War (1914-1918). Alt ho ugh so cial cir cum-
stan ces in Rus sia had been very dif  cult ones fol lo wing the 
years of war and so cial un rests and Rus sia was not ready for 
the Gre at War, the Em pe ror Nic ho las II felt mo ral obli ga tion 
to pro tect cog na te Ser bian pe o ple. Rus sia re jec ted the ul ti-
ma tum of Ger many to su spend mo bi li za tion and Ger many 
re plied to it with the an no un ce ment of the war to Rus sia in 
August 1st, 1914. Ot her Euro pean al li es, Gre at Bri tain and 
Fran ce, did not act ho no rably to ward Ser bia du ring the Gre-
at War, the re was no pro mi sed help from the al li es co ming 
and on the con trary they we re hin de red. 
One hun dred years la ter Ser bian ge o po li ti cal de stiny has 
re ma i ned the sa me. The West, led by the Uni ted Sta tes of 
Ame ri ca, has blac kma i led and hu mi li a ted Ser bia and ma de 
her de pri ved of its ter ri tory whi le tur ning it aga inst Rus sia, 
whi le Pu tin’s Rus sia has con fir med its cen tu ri es-long al li an ce 
with Ser bia and Ser bian pe o ple. Whi le the West (the EU and 
USA) di sci pli ne Ser bia and pro vi de not hing to it but only rob 
it, Rus sia has shown re a di ness to pro vi de eco no mic, po li ti cal, 
mi li tary and every ot her help to Ser bia, whi le gu a ran te e ing 
the fre e dom and so ve re ignty to it and sa ving it from a fal se 
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di lem ma and fal se pro mi ses of Euro-Union and Euro-Atlan-
tic in te gra ti ons.
Key Words: Ser bia, Rus sia, al li an ce, Sa int Sa va, re li gi o us-
spi ri tual re la ti ons, lan gu a ge, Sa va Vla di sla vic Ra gu zin ski, 
Em pe ror Pe ter the Gre at, Ser bian im mi gra ti ons to Rus sia, 
Ka ra djor dje’s upri sing, First World War, Em pe ror Nic ho las 
II, Ni ko la Pa sic, mo dern Ser bo-Rus sian re la ti ons, Pu tin, 
Euro pean Union, Uni ted Sta tes of Ame ri ca 
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ОПЫТ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ  
В КОНТЕКСТЕ ВОЕННЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ  

1-Й ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА**

Аннотация

В предлагаемой статье рассматриваются предпосылки 
начала Первой мировой войны. Они рассматриваются 
с точки зрения истории, психологии, антропологии 
и экономики. Таким образом даётся всестороняя 
картина первого в истории глобального конфликта. 
В конце статьи автор ставит вопрос, смогут 
ли политические элиты современной Европы 
правильно оценить данные исторические процессы и 
предотвратить новые разрушительные действия. 
Это невозможно без чёткого осознания исторического 
бытия определённых народов политической элитой.
Ключевые слова: Первая мировая война, имперская 
политика, экономические и психологические причины

Выражение «странная война»  относят к начальному пе-
риоду Второй мировой войны (WW II). Однако это определе-
ние всецело можно отнести к Первой мировой войне (WW I) 
как таковой, ибо её смысл и причины до сего дня не укла-
дываются в рамки рациональных объяснений: она не просто 
была не нужна основным её участникам, трём могуществен-
ным европейским империям — Австро-Венгрии, Германии и 
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России, она противоречила всему ходу предыдущих отноше-
ний трёх кровно-родственных династий. 

Как нам представляется, ведущую роль в разыгрывании 
мирового конфликта  сыграли психологические моменты — 
состояния как национальных масс (скорее — так называемое, 
общественное мнение, формируемое у нации её ведущим 
культурным слоем), так и индивидуумов в лице националь-
ных лидеров. Потому рассмотрение вопросов философской 
антропологии и психологии масс в объяснении военно-ре-
волюционной эпохи, событий предшествующих WW I и двух 
межвоенных десятилетий  в целом достаточно важно, при-
чём не только с исторической  точки зрения, но и учитывая 
непрерывность  неожиданно возникающих военных стол-
кновений разного уровня и поныне. Рубеж XX–XXI веков и 
нынешнее время показывают, что и теперь локальные кон-
фликты вспыхивают совершенно неожиданно с точки зрения 
предыдущих политических процессов. Яркое свидетельство 
этого — крах советской империи, распад социалистическо-
го лагеря, невероятно скоротечная «арабская весна». Всё это 
повлияло на геополитические процессы в целом, поставило 
перед мировым сообществом новые вопросы-вызовы, чрева-
тые, при их неразрешённости, глобальными потрясениями, 
сродни двум мировым войнам.

* * *

Важнейшими участниками геополитических конфликтов 
1-й половины ХХ века являлись государства Европы с тра-
диционно-христианской культурной самоидентификацией 
— Австро-Венгрия, Германия, Россия, Сербия, Франция и 
др., а также активно участвовавшая в европейской полити-
ке исламская Турецкая империя. Несмотря на особенности 
геополитического положения каждой из европейских импе-
рий оно было достаточно крепким и стабильным. Даже на-
именее «обеспеченная» колониями Германия имела сильное 
присутствие на Африканском континенте, не говоря уже об 
активном торговом балансе с Россией. Но именно торговля 
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и экономические отношения Германии и России в целом  всё 
чаще на рубеже XIX—ХХ веков становились причиной меж-
государственных трений. 

Действительно, промышленная революция вывела Герма-
нию во второй половине XIX века в европейские лидеры по 
темпу экономического роста.  Объединённая железным кан-
цлером Германия смогла разгромить своего главного поли-
тического врага на континенте Францию (1870—1871 гг.) и, 
обгоняя Англию, стремительно превращалась в «мастерскую 
мира». К началу ХХ века Германия стала сильнейшей держа-
вой континентальной Европы. Россия это явно ощущала на 
своей экономике: с одной стороны, благодаря заключённому 
в 1867 году между Россией и Германским таможенным сою-
зом дешёвые немецкие промышленные товары наводнили её 
рынок, с другой, около двух миллионов немцев Российской 
империи и прибывших с германских земель для развития 
личного предпринимательства успешно развивали бизнес 
внутри страны. Из-за огромного потока в Россию дешёвых 
качественных товаров из Германии (свыше 40  % россий-
ского импорта) между странами на рубеже XIX—XX веков 
даже разгорелась таможенная война: Россия резко подняла 
пошлины на ввозимые германские промышленные товары, 
Германия — на ввозимое из России сырьё и продовольствие 
(основой русского экспорта оставался хлеб). Причём поли-
тику русского протекционизма в 1890-е годы проводил лиф-
ляндский немец министр финансов С.Ю. Витте. 

Тем не менее, таможенная война оказалась невыгодной 
для обеих стран и в 1894 году в Берлине был заключён но-
вый российско-германский торговый договор, вводящий 
принципы наибольшего благоприятствования в торговле, 
снижающий пошлины на  ввозимые товары с обеих сторон 
товары. И к началу XX века немецкие промышленные това-
ры — дешёвые и качественные —  вновь доминировали на 
российском рынке. Именно в эти годы таможенных войн в 
российской прессе становится непрерывным поток публи-
каций о «немецком засилье» (Ерохина). Безусловно, пресса 
формировала «общественное мнение» с подачи российских 
промышленников, не поспевавших в гонке за научно-про-
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мышленными успехами своих германских конкурентов. Но 
это «мнение» распространялось и другой частью российско-
го общества — революционными кругами, таким образом 
бунтовавших промышленных рабочих. Ясно, что выгода 
промышленников в такой пропаганде была одна — огра-
ничить влияние более сильного конкурента. Но почему для 
противоположной стороны — революционеров, эта анти-
германская пропаганда оказалась актуальной? Это тем более 
странно, если учитывать, что вовсе не германский иностран-
ный капитал доминировал в российской экономике в нача-
ле ХХ века. Официальные документы того времени показы-
вают, что германский капитал располагался не на первом, а 
аж на четвертом месте по объёму вложенных в Российскую 
экономику  капиталов. Возглавляли же рейтинг — француз-
ские, бельгийские и английские компании. Более того, по  
данными Министерства финансов Российской империи с 
начала XX века  германский капитал сдавал свои позиции, 
в то время как английский и французский всё более доми-
нировал (Бовыкин, Зак, Шацилло). Почему же общественное 
мнение не будоражил вопрос о французском, бельгийском, 
британском засилии, но широко распространялась идея  за-
силья немецких промышленников? 

Ответ достаточно прост. Французский и английский ка-
питалист находился вне личного соприкосновения с рус-
ской промышленностью, так как проникал в основном через 
финансирование, биржу. Как уже говорилось выше, в Рос-
сийской империи около двух миллионов немцев успешно 
развивали личный бизнес внутри страны.  Немецкие пред-
приниматели приезжали в Россию не спекулировать на бирже 
или зарабатывать капитал с банковских процентов, но вести 
конкретное дело — в основном в производительной сфере. 
Если на предприятиях внутри страны с французским или ан-
глийский участием российский предприниматель оставался 
хозяином положения , да и управляющими здесь были рус-
ские, то на немецких предприятиях дело было иначе. Здесь 
как российские партнёры так и российские рабочие воочию 
сталкивались с немцем — хозяином или управляющим. Так 
рождался миф о «немецком засилье», а спекулятивный фран-
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ко-бельгийско-британский капитал оказывался без внима-
ния как у российских предпринимателей, так и у радикалов. 
При немецкой императорской семье на Российском престоле, 
в стране торжествовала германофобия. И помогали в этом 
сами монархи, со времён Императора Александра III перео-
риентировавшие российские внешнюю политику с Германии 
на Англию и Францию. 

* * *

В отношении молодого немецкого государства, недавно 
объединённого из «лоскутков» отдельных графств, склады-
валось опасливое мнение не только в российских промыш-
ленно-финансовых кругах, но и в политических. Связано это 
было с тем, что немецкое общество откровенно находилось 
в эйфории от своих геополитических, научных, экономиче-
ских достижений. Однако естественное чувство гордости за 
успехи наконец-то успешно объединённого национального 
организма превращалось постепенно в чувство превозноше-
ния и недовольства своим «опозданием» в колонизации ми-
рового пространства. Когда русская Великая княгиня Елиза-
ветой Федоровной, вдова московского генерал-губернатора 
С.А. Романова (сестра жены Императора Николая II), после 
длительного перерыва в начале ХХ века посетила родной 
Дармштадт и встретилась со старыми учителями и друзья-
ми юности, она, по воспоминаниям близкого к её окружению 
художника М.В. Нестерова,  ехала туда «полная надежд услы-
шать от них проповедь высоких идей, идеалов», но «услыша-
ла от них, этих мудрых старцев, – услышала и ушам своим 
не поверила: не призыв к миру, к человечности, а иное, ей 
чуждое. Эти люди шестидесятых годов в её отсутствие дале-
ко ушли от того, во что верили в годы своей молодости, а 
её юности. Вера их была иной. Сейчас они были ярые про-
поведники милитаризма, завоевательной системы во что бы 
то ни стало. Они не понимали друг друга и русской Вели-
кой княгине были не нужны, непонятны, нелюбезны... Она 
вынесла горькое разочарование о своей немецкой родине. 
Прекрасное былое исчезло навсегда. Оно ушло с появлением 
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Железного канцлера, с победоносной Германией, с шумным 
царствованием Вильгельма II» (Нестеров).

С ростом милитаризма возрастало подозрительность к 
соседям. Если, как уже было сказано выше, в России анти-
германские настроения взгревались русской буржуазией и 
конкурирующими в российской экономике англичанами и 
французами, то германские государства ревностно относи-
лись к стремлению Императора Николая II продолжать ге-
ополитические устремления Императора Александра III к 
расширению сотрудничества — политического и экономи-
ческого —  со всеми странами Европы. Важным штрихом 
в этом было стремление России к поддержке православных 
движений в Европе и Америке. Напомним, что в начале ХХ 
Англиканская церковь вела активный диалог с Всероссий-
ской Православной Церковью, стремясь к восстановлению 
древних канонических основ.  В это же время во взаимоотно-
шениях с Австро-Венгерской  империей напротив назревал 
конфликт конфессионального порядка. 

Русско-австрийские трения возникли совершенно неожи-
данно в связи с тяготением славянского населения восточно-
го региона Австро-Венгрии Галиции русинов к православию. 
Причём не в самой империи. С 1907 г. русинская иммигра-
ция в Соединённых Штатах Америки, не имевшая здесь сети 
приходов, стала активно присоединяться к русской епар-
хии в Америке. Неожиданно маленькая русская епархия за 
счёт русинов стала расширяться: резко выросли приходы 
в Сан-Франциско, Новом Орлеан, а при переходе в русскую 
епархию огромного униатского прихода в Миннеаполисе и 
последующее вступление в епархию других карпаторосских 
униатских приходов образовалась полнокровная русская 
епархия, причём в основном состоящая из  карпатороссов 
(Аксёнов-Меерсон). 

Однако Австрийская династия считала себя хранитель-
ницей католического христианства, потому вызванное аме-
риканскими событиями и инициируемое уже из России 
подобное движение внутри империи настораживало её. Ав-
стрийские власти активно выступили против прозелитизма. 
В России же началось общественное движение в поддержку 
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русинов, карпатороссов, «угнетаемых немцами». Когда в 1913 
году Прикарпатье начался голод, во Львове был образован 
Русский спасательный комитет, обратившийся за помощью к 
населению России с воззванием «Вопль из русской Галиции». 
Правление Галицко-Русского благотворительного общества 
создало в Петербурге Комитет помощи голодающим в Чер-
вонной Руси. В мае 1914 года голодающим австро-венгер-
ским русинским общинам было направлено более ста тысяч 
рублей. На волне помощи голодающим в российской прессе 
стали активно публиковаться статьи о «преследования пра-
вославных русинов в Австро-Венгрии». При том, что почва 
для этого была, ибо в венгерском селении  Мармарош-Сигете 
в 1913–1914 гг. проходил политический процесс над  98 кар-
паторосскими крестьянами, собравшимся перейти в право-
славие и  обвинёнными в подстрекательстве к сепаратизму  
Угорской Руси в пользу России (Пашаева, Шевченко).

* * *

Отметим важную для учёта политических процессов в 
стране черту внутреннего состояния российского общества. 
Надо сказать, что русская германофобия вовсе не крепила 
силу русского патриотизма. В  российских научных иссле-
дованиях 1990-х годов широко обсуждались вопросы на-
ционального нигилизма отечественной интеллигенции на-
чала ХХ века. Действительно, с так называемого движения 
декабристов русской публике было присуще критическое 
отношение к государственному устройству России и к рос-
сийской монархической системе. Причём этот нигилизм за-
частую обращался в открытое презрение к национальному 
бытию и менталитету, вере и культуре. Однако к началу ХХ 
века культурный нигилизм российских либералов и револю-
ционеров значительно ослаб, за исключением крайних левых 
движений, представленных, прежде всего, социал-демокра-
тами, большевиками, а также сепаратистами некоторых на-
ционалистических движений. Но даже в народах с высоким 
национальным самосознанием всё более проявлялось тяго-
тение к единой державе, что показывает и целый ряд выдаю-
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щихся военных и политических деятелей Российской импе-
рии польского, немецкого, кавказского происхождения. Тем 
не менее, в среде русских либералов и революционеров по 
прежнему преобладал политический нигилизм, отрицавший 
русскую монархическую систему, при том, что самые передо-
вые в научно-техническом и социальном плане нации имели 
подобную систему государственной самоорганизации, на-
пример, Великобритания и Германия. 

В период правления Императора Александра III, а так же 
при возглавлении правительства П.А.  Столыпиным, вла-
стями делались попытки наладить конструктивный диалог 
с критиками государственной системы. Ярким примером 
таких попыток является амнистия Императором Александ-
ром III идеолога террористической организации «Народная 
воля» Л.А. Тихомирова, после этого активно включившегося 
в пропаганду традиционных русских ценностей и развернув-
шего широкую критику революционных идей. Столыпиным 
были поддержаны инициативы по созданию профессио-
нальных рабочих союзов, земские движения по народному 
просвещению, ведущие русские публицисты, защищающие 
национальные интересы и способные конструктивно гово-
рить со страниц печати о социальных проблемах и их реше-
нии. Тем не менее,  определяемого высшим государственным 
правлением общегосударственного курса по общественному 
диалогу не вырабатывалось, как не вырабатывалась и опе-
режающая исторические вызовы политика формирования 
общественного мнения национального единства. Консерва-
тизм царского правительства, при всех успехах экономиче-
ской политики, жил старыми представлениями о социаль-
ном устройстве, как бы не замечал изменений в социальной 
среде. В свою очередь, радикализм нигилистической интел-
лигенции затмевал ей взгляд на реальною эволюцию того же 
западно-европейского общества, которое добилось своих со-
циальных достижений вовсе не революционными скачками, 
но веками натруженного сотрудничества всех классов обще-
ства при водительстве национально мыслящего культурного 
слоя. 
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Фактически в России к начале ХХ века сложилось положе-
ние, когда почти всё общество жило иллюзиями — (1) кон-
сервативно-монархическими о прекрасно устроенном прош-
лого, которое не надо менять в угоду меняющемуся времени, 
и (2)  радикально-оппозиционными о прекрасном будущем, 
ничем не обоснованным, кроме лозунговой агитацией об от-
влечённых свободе и равенстве.  Отсутствие широкого об-
щественного диалога в стране затмевало взгляд на вызовы 
времени, на перспективы реального социального прогресса. 
Отсюда — исторический сентиментализм власти и  идеокра-
тический напор разномастной оппозиции.  Но для понима-
ния внешнеполитической деятельности российского госу-
дарства важно понимать: и консервативный сентиментализм 
власти и антимонархические настроения радикалов, мешая 
поступательному развитию страны, абсолютно не страдали 
наличием внешнеполитической агрессивности, как вскоре 
утвердившийся на русской земле оккупационный III Интер-
национал. 

* * *

Не углубляясь в проблемы англо-германско-французских 
отношений, отметим, что не смотря на то, что русская бур-
жуазия в целом пропагандировала германофобию, а Импе-
ратор Германии недолюбливал славян, взаимоотношения 
стран были мирными. Территориальных претензий две дер-
жавы друг к другу не имели. Сохранялись дружественные 
отношения двух миператорских дворов, ведь императоры 
приходились друг другу двоюродными братьями. Император 
Вильгельм II постоянно говорил, что Германия не должна во-
евать с Россией, ибо такая война только помогла бы междуна-
родным социалистам довести или Россию или Германию или 
обе эти страны до революции. И потому Германия осознан-
но искала как экономического, так и военно-политического 
союза с Россией в противовес основному континентальному 
конкуренту Франции и островной Англии. 
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Понимали смертельную опасность и при русском дворе. 
Министр Дурново за несколько месяцев до развязывания 
войны предостерегал царя в докладной записке, что стра-
на ни в коем случае не должна ввязываться в войну: кроме 
превратностей самой войны, Россия окажется перед угрозой 
новой революции, страна будет ввергнута в смуту, последст-
вия которой непредставимы. Увы, царь очень холодно отнёс-
ся к предупреждениям Дурново и к другим подобным. Даже 
Григорий Распутин, также стремившийся не допустить ввер-
жения России в войну, не смог в данном случае повлиять на 
Николая II. Не принял царь в расчёт и того обстоятельства, 
что программа перевооружения России должна была завер-
шиться в 1917 году, а до того по качеству вооружения его им-
перия значительно отстаёт от  Германской.   

И бездна разверзлась. Внешним актом к развязыванию 
WW I послужил террористический акт сербских радикаль-
ных националистов. Патриотизм сербских радикалов осо-
бенно контрастирует с национальным нигилизмом русских 
радикалов. Но тут же задаёшься вопросом: какой выход  
сербский националист из боснийских евреев  Г. Принцип и 
его соратники видели из сложившейся ситуации зависимо-
сти Сербии от Австро-Венгрии после теракта? Что это за на-
ционал-патриот, который вызывает на свою землю каратель-
ный  шторм многократно превосходящей страны-жертвы 
его теракта? О чём мог думать «патриот» страны, окружён-
ной могущественными недружелюбными (особенно после 
его теракта) империями страны? Любой трезвый и честный 
человек понимал: убийство политических лидеров могуще-
ственных соседей вызовет вполне законные карательные 
меры. Тем не менее Принцип шёл на явную провокацию про-
тив своей страны. 

Но события начала войны раскрывают влияние выше ука-
занных нами психологического состояния руководителей 
стран-соперниц и  установок общественного мнения, психо-
логии масс. Зададимся вопросом: разве совсем недавно, на 
рубеже веков, не было громких международных терактов, 
лишивших жизни высоких руководителей государств? Убий-
ство итальянским террористом австрийской императрицы 
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Елизаветы не привело к войне Италии с Австрией, как не 
привели к войнам убийства итальянского короля Умберто, 
сербского короля Александра,  португальского короля Кар-
луша. Выстрел же в Сараево вызвал лавину, которую почему 
то не смог остановить ни один европейский монарх. Просле-
дим этапы скоротечного  развязывания никем не ожидаемой 
войны. 

28 июня 1914 г. в Сараево серб Г. Принцип убил  наследни-
ка австро-венгерского престола эрц-герцога Франца-Ферди-
нанда с супругой.

23 июля Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, 
написанный в нарочито оскорбительной, не принятой в ди-
пломатической практике манере. Автор текста – патологи-
чески ненавидевший сербов министр иностранных дел граф 
Берхтольд. В нарушение правил он не показал документ им-
ператору Францу-Иосифу, опасаясь, что тот, известный про-
тивник войны, не даст санкцию на предъявление ультима-
тума сербам. Обманул Берхтольд и правительство союзной 
Германии, хотя давал честное слово согласовать с ним текст 
ультиматума.

24 июля на заседании Совета министров России обсужда-
лась австрийская нота Сербии и телеграмма сербского реген-
та-королевича Александра царю Николаю II : «Мы не можем 
защищаться. По-сему молим Ваше Величество оказать нам 
помощь возможно скорее… Мы твёрдо надеемся, что этот 
призыв найдёт отклик в его славянском и благородном сер-
дце». Было принято решение снестись с другими великими 
державами, а Сербии дать совет: не оказывать сопротивле-
ния австрийским властям, чтобы не обострять конфликт. 
При этом Россия заявляла, что не бросит братскую Сербию 
в беде. На следующий день в  Санкт-Петербурге было опу-
бликовано официальное заявление: «Правительство весьма 
озабочено наступившими событиями и посылкой Австро-
Венгрией ультиматума Сербии. Правительство зорко следит 
за развитием австро-сербского столкновения, к которому 
Россия не может оставаться равнодушной». После чего Сер-
бия дала весьма уступчивый ответ на ультиматум австрий-
цев, который даже германский Император Вильгельм II счёл  
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вполне приемлемым. Сербия отклоняла лишь один пункт 
ультиматума – намерение австро-венгерских властей вме-
шиваться в судебное следствие на сербской территории. На 
этом основании Австро-Венгрия объявила о разрыве дипло-
матических отношений с Сербией.

Император Николай II тут же телеграфирует сербскому 
регенту-королевичу Александру: «Пока есть малейшая над-
ежда избежать кровопролития, все наши усилия должны 
быть направлены к этой цели. Если же мы в этом не успе-
ем, Ваше Высочество может быть уверенным в том, что ни в 
коем случае Россия не останется равнодушной к участи Сер-
бии». Тем не менее 28 июля не удовлетворённая ответом на 
ультиматум Австро-Венгрия объявила Сербии войну. В от-
вет  Россия 29 июля объявила мобилизацию в граничащих 
с Австро-Венгрией военных округах, которая стала полной, 
ибо предварительные технические наработки не  подразу-
мевали возможности локальной мобилизации. Император 
Николай II направил Императору Вильгельму II телеграмму: 
«Технически невозможно остановить наши военные приго-
товления, ставшие неизбежными ввиду мобилизации Авс-
трии. Мы далеки от того, чтобы желать войны. Пока будут 
длиться переговоры с Австрией по Сербскому вопросу, мои 
войска не предпримут никаких военных действий. Я торже-
ственно даю тебе в этом моё слово». 

В ночь с 31 июля на 1 августа германский посол граф Пур-
талес предъявил министру иностранных дел Сазонову уль-
тимативное требование немедленно прекратить мобилиза-
цию. Министр от имени России повторил заверения, в том, 
что, пока идут переговоры, она не начнёт военных действий. 
Германское требование было сочтено невыполнимым ни по 
соображениям государственного достоинства, ни по воен-
но-техническим. Крупная война обретала реальные черты, а 
дипломаты и национальные лидеры вели разговоры о техни-
ческих недоработках и выставляли наружу свои чувства. 

1  августа, 7 часов вечера. Посол граф Пурталес посетил 
Сазонова и трижды, подчёркивая важность происходящего, 
спросил, согласится ли Россия отменить мобилизацию. Ми-
нистр трижды ответил отказом. Посол вручил ему ноту Гер-
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мании об объявлении войны России, после чего  бросился 
на шею Сазонову и зарыдал. Сазонов доложил о разговоре 
министру двора графу Фредериксу, тот – царю. Император 
Николай перекрестился и сказал: «Моя совесть спокойна – я 
сделал всё от меня зависящее, чтобы предотвратить войну». 
В ночь на 2 августа Император Вильгельм II прислал Импе-
ратору Николаю II телеграмму с призывом к миролюбию и 
воздержанию от военных действий (?!). Царь счёл, что после 
объявления Германией войны России ответная телеграмма 
была бы неуместна (?!). Задаёшься вопросом: не давил ли 
пресс социальной германофобии на российскую император-
скую семью, состоявшую из «чистых» немцев, и не мешала ли 
им обывательская сентиментальность  отмахнуться от неё, 
свободно чувствовать себя русскими людьми и вывести кон-
фронтацию с Германией на путь мирного урегулирования, 
решить проблему защиты Сербии дипломатическими путя-
ми?

Вновь всматриваешься в эти один за другим моменты 
низвержения мира  в бездну и поражаешься несерьёзности 
аргументации всех основных участников развязывания ми-
ровой бойни. Всё ли сделали национальные лидеры России, 
Германии и Австрии, чтобы предотвратить мировую бойню, 
приведшую к гибели десяти миллионов человек, и, в конеч-
ном итоге, к гибели мира высокой культуры и доминирова-
ния христианского мира на планете? 

Безответственность сербских террористов перед нацией 
уже была отмечена. Но о какой военной защите Сербии мо-
гла быть речь у Российской Империи, отдалённой от еди-
новерцев рядом теперь уже недружественных государств? 
Скорее необходимо было проводить взвешенную полити-
ку ограждения дружественной страны от давления третьей 
стороны. Но игра на чувствах в разворачивающуюся эпоху 
оружия массового уничтожения (пока не ядерного, но уже 
— автоматического, моторизованного, крупнокалиберно-
дальнобойного, химического) затмевала разум и переводила 
дипломатию на язык военного противостояния. 

К тому же возникает иной вопрос: в защиту каких еди-
новерце вступила католическая Франция, совсем недав-
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но противившаяся строительству русского православного 
храма в Палестине? Скорее всего, надо говорить о факторе 
франко-германского противостояния, особенно после вой-
ны 1870—1871 годов. Далёкая от конфессиональных ди-
скуссий буржуазная Франция стремилась к реваншу над 
Германией. К  этому надо добавить и третьего основного 
участника Антанты. Английское противостояние Германии 
в начале ХХ века обострялось в условиях крупных успехов 
центральной континентальной державы в области научно-
технического прогресса, промышленного роста и резкого 
увеличения объёмов международной торговли. Привыкшая 
к доминированию «мастерская мира» потому и шла на союз 
с Россией — именно в надежде на усиление здесь своего вли-
яния для оттеснение Германии. Никак не Россия, несмотря 
на массированную пропаганду в русских газетах «немецкого 
засилья», но Англия и Франция ощущали в австрийско-гер-
манских успехах угрозу своему лидерству в экономическом 
соревновании и геополитической борьбе, ревнуя своё отте-
снение от лидерства. Территориальные претензии были и у 
союзной Германии Турции — к некогда подконтрольным ей 
территориям Ближнего Востока и Европы, в т.ч., Сербии.  

Мы лишь упомянем о стратегической ошибке Австро-
Венгрии и Германии, их геополитической безысходности при 
развязывании войны в центре Европы в условиях окружения 
недружественными странами. Но дух германского милита-
ризма, передававшийся от верхов к массам, дважды в ХХ 
веке губил Германию, приводил к огромным территориаль-
ным потерям.  

* * * 

Последствия войны были сокрушительными для конти-
нентальных европейских империй. Вызванный кровопро-
литной войной революционный разгул  разрушил  Австро-
Венгерскую, Германскую и Российскую империи, уничтожив 
монархический строй империй. Каждая из них потеряла 
свои территории. Началась совершенно новая эпоха в жизни 
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не только европейской цивилизации, но и мира в целом. Ру-
шились вековые устои — религиозные, социально-правовые, 
культурные... 

Поведение масс и новых, в том числе революционных элит  
после 1918 года, в целом в межвоенный период резко отлич-
ны от того, что творилось накануне WW I. Прежде всего, мы 
говорим о Советской Республике под руководством  Сталина 
и Третьей Германской Империи под пятой Гитлера. Да, гер-
манский милитаризм оставался верен себе, при этом теряя 
остатки рыцарских начал в политике и войне, и приобретя 
идеологию расового превосходства. Русский же и сербский 
сентиментализм периода  WW I совершенно меняется. Реа-
листический практицизм Сталинского руководства в межво-
енный период дал возможность не только централизовать и 
мобилизовать все государственные силы перед угрозой заво-
евательных войн со стороны соседей, но и изменить общую 
атмосферу в обществе. Если в период WW I были возмож-
ны откровенные антипатриотические выпады, то с середины 
1930-х годов идеологическая машина советского государства 
достаточно эффективно воспитывала своих граждан в па-
триотическом духе, пусть даже с искажёнными элемента-
ми патриотизма политического, в ущерб здоровому нацио-
нально-культурному патриотизму. Национальное чувство 
подавлялось, но активно использовались его определённые 
мотивы, основанные на исторической памяти. И нельзя всё 
сводить к диктату тоталитарного государства: в условиях 
войны тоталитарные тиски  не помогут, если не будет опре-
делённых верных установок в общественном сознании.

Сравнительный анализ социокультурного состояния на-
ций-государств, европейских наций в два близких по време-
ни, но таких разных по содержанию периодов  показывает 
высокий уровень его зависимости от состояния и социаль-
ного поведения ведущих культурных слоёв наций, что, в 
свою очередь, связано с личностными характеристиками на-
циональных, государственных лидеров. Опыт войн и рево-
люций ХХ в. достаточно ясно показал: для политика важно 
быть человеком высокой культуры и глубоких научно-фило-
софских знаний, погружённым в дух своей нации и потому без 
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сантиментов понимающим её, быть человеком сильной воли, 
чтобы не оказаться заложником комплекса своих неудовлет-
ворённостей. И этот опыт может и должен быть учтён в сов-
ременную эпоху новых исторических вызовов.  

Что касается социального здоровья наций, то для славян-
ских, для всех европейских  народов ныне особенно важно 
осознать христианский фундамент всех своих великих до-
стижений в культуре и общественно-правовом строительст-
ве за прошедшие тысячелетия. У России после 70—летнего 
владычества безбожного интернационализма весьма осла-
блен национальный творческий акт, а ностальгия по «силь-
ному» Советскому Союзу калечит национальное самосозна-
ние и  вместо творческого социокультурного саморазвития 
различные слои нации обращают потенциал своих устрем-
лений на идею «сильной державы», которую «все боятся и 
уважают». Для России это болезнь, ибо «страх» этот не твор-
ческий: безусловная необходимость сильного государства 
важна именно для защиты независимого творческого акта 
нации — в культуре, науке, экономике. Советский же строй 
не только калечил душу народа, но и изматывал его ресур-
сы на нетворческие цели, и это продолжается в новых усло-
виях бюрократическо-олигархического государства: если в 
советский период ресурсы и творческих потенциал в ущерб 
благосостоянию нации в гипертрофированном объёме на-
правлялся на военный потенциал и помощь «дружествен-
ным революционным странам» (в основном Африки, Азии 
и Латинской Америки), то теперь этот сверхдоход направля-
ется на удовлетворение бюрократическо-олигархических се-
мейств — в ущерб творческому саморазвитию нации. 

Пропагандистские заверения о том, что в современной 
России якобы высоко благосостояние народа — весьма сом-
нительно, ибо наибольшее благосостояние доступно только 
тем слоям населения, которые не имеют связи с националь-
ной почвой, духом,культурой, не являются творческой силой 
российской нации. Наиболее прибыльные отрасли современ-
ного российского хозяйства не имеют связи ни с наукой, ни с 
творческим потенциалом нации, ни со стремлением качест-
венного развития всех сфер национальной жизни. Напомню: 
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это строители и сырьевики,  использующие сверхприбыль от 
продажи углеводородов в своих корыстных интересах, в т.ч. 
оплачивая соответствующую бюрократическую, охранную 
и идеологическую машину. При этом культурная и научная 
национальная элита, составляющая топы среднего класса во 
всём мире, в российской действительности получает (за ред-
ким исключением) доход на уровне неквалифицированных 
подсобных рабочих. 

Сегодня у России нет повода гордиться культурными 
успехами. Но и в Европе проблема духовно-культурной пер-
спективы так же проблематична. Неуважение к традици-
онным и фундаментальным ценностям — семье, религии, 
высокой культуре и т. д., готовит европейским народам вы-
рождение. Этого не понимают европейские лидеры, способ-
ствующие принятию «толерантных» законов, размывающих 
понятие человека как духовно-творческой личности, как не 
понимают творческих задач нации и в России, хотя здесь как 
раз таки есть устремления к возвращению к традиционным 
общечеловеческим ценностям.

В начале ХХ в. политические элиты ведущих европейских 
держав были порабощены страстью превозношения, жела-
нием непрестанного распространения влияния своих циви-
лизаций в ущерб другим. Зачастую в этом, как показывает 
российский и германский опыт, немалую роль играло осла-
бление истинного религиозного чувства ответственности за 
нацию и окружающий мир,  понимание духовно-культурного 
замысла о каждой нации (о чём писали немец Г.В.Ф. Гегель и 
русские И. Ильин, Г. Федотов; к чему действенно стремились 
Римские Императоры Константин и Карл Великий). Позити-
визм мышления (при внешней  религиозности), политизация 
социокультурных процессов  затмили разум национальных 
лидеров и за экономически-территориальными интересами 
не дали им увидеть опасности нового времени и должным 
образом ответить на глобальные вызовы времени, которые 
исходят из Вечного Абсолютного Бытия непрестанно с тем, 
чтобы каждый из населяющих планету народов нашёл на 
него верный ответ и выстроил историческую перспективу. 
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Смогут ли современные политические элиты Европы, в 
том числе Сербии и России, вернуться к абсолютному пони-
манию творческих исторических процессов и дать должный 
ответ — свершить умную политику творческого саморазви-
тия наций и не допустить противотворческих разрушитель-
ных действий — войн, псевдотолерантных античеловеческих 
свобод? Задача учёных — попытаться донести верное пони-
мания смыслов истории до своих «коллег» по ведущему куль-
турному слою. Но для этого нужен диалог, к которому мы и 
призываем политиков, увлечённых администрированием и 
не видящих, как их «успешные топ-менеджеры» ведут страны 
и народы к пустому, бессмысленному существованию недо-
человеков, теряющих от поколения к поколению иммунитет 
к вирусу вырождения духовного начала в человеке. Страны 
и народы Европы, в т.ч. России, ныне нуждаются в истинно 
ведущих культурных элитах, которые возвратят свои нации 
к традиционным ценностям и продолжат их исторический 
путь. Каждый политический деятель должен ясно понимать, 
что «получающий власть (безразлично, в каком объёме) 
получает в своё распоряжение часть драгоценнейшего все-
народного достояния, выношенного и выстраданного века-
ми. Возможность творить и ограждать, организовывать и 
строить авторитетными велениями — есть общенародное 
сокровище, плод многих страданий и долгой культуры… 
Проматывая авторитет вверенной ему власти, властвующий 
совершает подлинную растрату национального достояния» 
(Ильин). Без стремления национальных лидеров понять 
историческую перспективу мировой  цивилизации и места 
каждой нации в творчестве исторического бытия, террито-
риальные «пастбища» европейских наций очень скоро будут 
освоены новыми «переселенцами» с крепким фундамен-
тов традиционных ценностей и ясным пониманием своих 
исторических перспектив. Ныне война с европейской ци-
вилизацией идёт путями отличными от действий ХХ в., но 
и широкий фронт «горячих» войн — неизбежное будущее 
цивилизации, не опирающейся на фундамент духовно-твор-
ческой самоидентификации. Потому задача современных 
культурных и политических лидеров стран Европы и России 
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— глубоко осознать суть политических процессов первой по-
ловины ХХ века, опыт развязывания и итоги WW I  и  WW II, 
чтобы предотвратить новое ослабления нашей общей духов-
ной и культурной родины. Европа, к которой, безусловно, 
принадлежат и Россия с Сербией, не смотря на болезненную 
толерантность к антидуховным и противокультурным явле-
ниям жизни, ещё способна оставить за собой цивилизаци-
онное духовно-культурное, а значит и социально-экономи-
ческое, лидерство. 
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ИСКУСТВО ФИЛОЗОФСКЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ  
У КОНТЕКСТУ ВОЈНИХ СУКОБА  

ПРВЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 
 

Резиме

У датом раду разматрају се узроци избијања 
Првог светског рата с тачке гледишта историје, 
психологије, антропологије и економије. На тај начин 
се даје свеобухватна слика првог глобалног конфликта 
у историји. На крају рада аутор се пита да ли ће 
актуелне политичке елите успети правилно да оцене 
наведене историјске процесе и спрече нова разарања. 
То није могуће ако политичке елите не буду свесне 
историјског постојања својих народа.
Кључне речи: Први светски рат, империјалистичке 
политике, економски и психолошки узроци

Alexander Mihailovich Sharipov 
 

ON THE EXPERIENCE OF PHILOSOPHICAL  
ANTHROPOLOGY IN THE CONTEXT OF MILITARY 
CONFLICTS IN THE FIRST HALF OF 20th CENTURY 

 
Resume

In this paper author analyzed the causes for the outbreak of 
the First World War from the aspect of history, psychology, 
anthropology and economy. In this way the author presented 
an overall portrait of the first global conflict in history. In the 
final part of the paper the author raised a question whether 
contemporary political elites will be capable to correctly es-
timate the abovementioned historical processes as well as 
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whether they will be capable to prevent some new destruc-
tions. It will not be possible if the political elites are not aware 
of historical existence of their peoples. 
Key Words: First World War, imperialistic policies, econom-
ic and psychological causes
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Сажетак

У овом ра ду се ана ли зи ра ју ста во ви по ли тич ких стра
на ка у Ср би ји о на ци о нал ном пи та њу то ком Пр вог 
свет ског ра та у кон тек сту по ли тич коисто риј ских 
про це са и при ли ка у Ср би ји, као и до ми нант них ме ђу
на род них ути ца ја. Ре ша ва ње срп ског на ци о нал ног пи
та ња у рат ним окол но сти ма до ми ни ра ло је углав ном 
у по ли ти ци срп ске вла де, ко ју су чи ни ли ра ди ка ли на 
че лу са Ни ко лом Па ши ћем. Кроз бор бу за од бра ну зе
мље, вла да је исто вре ме но пред у зи ма ла низ ди пло мат
ских ак тив но сти у ци љу ства ра ња но ве др жа ве ко ја 
би об је ди ни ла срп ски на род и дру ге сло вен ске на ро де на 
Бал ка ну. Ме ђу тим, та ква по ли ти ка је би ла ли ми ти
ра на ин те ре си ма ве ли ких си ла, ко је су би ле са ве зни ци 
Ср би је у ра ту, као и њи хо вим од но сом пре ма срп ским 
на ци о нал ним ци ље ви ма. Ве ћи на по ли тич ких стра на
ка за то вре ме ни су има ле из ра же ну ак тив ност због 
рат них окол но сти, па са мим тим ни су ни до шли до 
из ра жа ја њи хо ви ста во ви о на ци о нал ном пи та њу. 
Из у зе так су На род на ра ди кал на стран ка ко ја је по
др жа ва ла на ци о нал ну по ли ти ку сво је вла де и ко ја се у 
по чет ку за ла га ла за Бал кан ски са вез, а по том за Ју го
сла ви ју, као и Срп ска со ци јал де мо крат ска стран ка ко
ја је углав ном ис ка зи ва ла сво ја опре де ље ња за Бал кан

УДК 329(427.11):323.1(=163.41)“1914/1918“
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ску фе де ра ци ју, осим јед ног бро ја ње них по ли ти ча ра 
оку пље них око ли ста Бу дућ ност у Па ри зу ко ји су би ли 
про ју го сло вен ски ори јен ти са ни. У овом кон тек сту ве
о ма су зна чај ни ста во ви по ли тич ких стра на ка Ср би је 
о на ци о нал ном пи та њу још од кра ја XIX и по чет ка XX 
ве ка, ка да су де фи ни са не кључ не иде је о срп ском на ци
о нал ном пи та њу ко је су углав ном ре а ли зо ва не то ком 
Бал кан ских ра то ва (19121913) и то ком Пр вог свет
ског ра та у вре ме ства ра ња  Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца. 
Кључ не ре чи: Ср би ја, по ли тич ке стран ке, срп ско на
ци о нал но пи та ње, Пр ви свет ски рат.

Увод не на по ме не

Уочи Пр вог свет ског ра та по ли тич ке стран ке у Ср би ји 
има ле су слич на гле ди шта у од но су на на ци о нал но пи та ње и 
у по гле ду ње го вог ре ша ва ња исту па ле су на сли чан на чин. Ти 
ста во ви су де фи ни са ни у кра јем XIX или по чет ком XX ве ка. У 
сво јим про грам ским до ку мен ти ма стран ке су у су шти ни тра-
жи ле да се ра ди на осло бо ђе њу це ло куп ног срп ског на ро да 
и ње го вом ује ди ње њу, од но сно укљу чи ва ње у срп ску др жа ву 
те ри то ри ја на ста ње них Ср би ма. Исто вре ме но, ука зи ва ло се и 
на мно ге про бле ме ства ра ња и од бра не та кве др жа ве.1 У том 
кон тек сту, ис ти ца не су и раз ли чи те мо гућ но сти за ре ша ва-
ње срп ског на ци о нал ног пи та ња, а од Анек си о не кри зе (1908) 
све ин те зив ни је, при че му су углав ном ре а фир ми са не иде је 
о Бал кан ском са ве зу, Бал кан ској фе де ра ци ји и о Ју го сла ви-
ји. Је ди но је На род на стран ка до след но оста ла на сво јим ли-
1 Нај че шће се по ла зи ло од оце на да срп ски на род жи ви на Бал ка ну у не ко ли ко 

др жа ва, да је раз де љен из ме ђу два цар ства и да је, осим у Ср би ји и Цр ној Го-
ри, сву да пот чи њен и угње тен. За тим, да би и у слу ча ју пот пу ног осло бо ђе ња, 
би ло те шко ет нич ки, ге о граф ски и по ли тич ки об је ди ни ти сав срп ски на род 
и ње го ве те ри то ри је у јед ну др жа ву.  Исто вре ме но оче ки вао се и ско ри пад 
Тур ског цар ства на Бал ка ну и страх да би тај про стор мо гла за у зе ти не ка од 
ве ли ких си ла, при че му се нај ви ше  стра хо ва ло од Аустро у гар ске, јер је она 
већ из вр ши ла анек си ју Бо сне и Хер це го ви не. За то је ис ти ца на по тре ба да се 
на ро ди Бал ка на што пре при пре ме и да у од го ва ра ју ћем тре нут ку за јед нич ки 
по диг ну уста нак про тив Тур ске, ка ко би се ко нач но осло бо ди ли и про те ра ли 
Тур ке са Бал ка на.
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бе рал ним тра ди ци ја ма и за ла га ла се ис кљу чи во за ства ра ње 
срп ске на ци о нал не др жа ве у “при род ним ет но граф ским гра-
ни ца ма, ка ко на по ли тич ком, та ко и на цр кве ном по љу”.2

Иде ју о Бал кан ском са ве зу пр ви је фор му ли сао Или ја Га-
ра ша нин и она је са др жа на у На цр ту срп скогрч ке кон вен ци
је (1861), ура ђе не при ли ком ње го ве ми си је у Ца ри гра ду. Ову 
иде ју су по том при хва ти ли мно ги по ли тич ки ли де ри у Ср би-
ји. Све то зар Мар ко вић и дру ги со ци ја ли сти за ла га ли су се 
за Бал кан ску фе де ра ци ју, као о чвр шћи об лик по ве зи ва ња 
бал кан ских на ро да у ко ме је мо гу ће исто вре ме но ре ши ти на-
ци о нал но пи та ње и из ве сти со ци ја ли стич ку ре во лу ци ју. Ни-
ко ла Па шић је сма трао да и дру ги бал кан ски на ро ди же ле да 
жи ве сло бод но у ве ли кој др жа ви, ка ко би се лак ше бра ни ли 
од хе ге мо ни стич ких пре тен зи ја ве ли ких си ла, па је за то при-
хва тио иде ју о Бал кан ском са ве зу и сма трао да та кав са вез 
тре ба на пра ви ти нај пре са Цр ном Го ром и Бу гар ском, за то 
што су оне ге о граф ски нај бли же, а на род је вер ски и кул тур-
но нај срод ни ји, а ка сни је и са дру гим бал кан ским др жа ва ма. 
Ова иде ја угра ђе на је и у про грам На род не ра ди кал не стран-
ке (1881).3 Ра ди кал ски кон цепт Бал кан ског са ве за по стао је 
ре ал ност уочи Бал кан ских ра то ва (1912-1913) ка да је до шло 
до скла па ња спо ра зу ма из ме ђу ба ла кан ских др жа ва о уче шћу 
у ра ту и де о би осло бо ђе них те ри то ри ја по сле ра та.

Иде је о ства ра њу Ју го сла ви је, као за јед нич ке др жа ве пр-
вен стве но Ср ба и Хр ва та, при сут не су у мно гим по ли тич ким 
по кре ти ма XIX ве ка, на ро чи то на под руч ју Аустро у гар ске. Од 
њих је сва ка ко нај за па же ни ји Илир ски по крет. У Ср би ји ове 
иде је до би ја ју сна жни је упо ри ште по чет ком XX ве ка, нај пре 
ме ђу сту дент ском омла ди ном у Бе о гра ду, на Ве ли кој шко ли, 
где се фор ми ра удру же ње Сло вен ски југ (1902), ко је је убр зо 
по че ло да из да је свој лист под истим име ном про па ги ра ју ћи 
иде је ју го сло вен ства.4 Не што ка сни је, иде је о ју го сло вен ству 

2 “Про грам на род не (на ци о нал не) стран ке”;  пре ма: В. Кре стић, Р. Љу шић, 
Про гра ми и ста ту ти срп ских по ли тич ких стра на ка до 1918. го ди не, Бе о-
град, 1991, 301-313, стр. 301.

3 «Про грам На род не ра ди кал не стран ке», Са мо у пра ва, бр. 1, 8 ја ну ар 1881; 
пре ма: В. Кре стић, Р. Љу шић, Исто, 101-104.

4 Д. Јан ко вић, Ср би ја и ју го сло вен ско пи та ње 19141915. го ди не, Бе о град, 1973, 
стр. 36-41.
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би ле су при сут не и у срп ским по ли тич ким стран ка ма, на ро-
чи то ме ђу ра ди ка ли ма и со ци ја ли сти ма. Да кле, све до по-
чет ка Пр вог свет ског ра та у по ли тич ким стран ка ма Ср би је, 
мо гло би се ре ћи, да су до ми ни ра ле три иде је о срп ском на ци-
о нал ном пи та њу. Пр ва је иде ја о Бал кан ском са ве зу; дру га о 
Бал кан ској фе де ра ци ји и тре ћа о ује ди ње њу ју го сло ве на, од-
нод но о ства ра њу Ју го сла ви је. Њи хо ви кључ ни за го вор ни ци 
су На род на ра ди кал на стран ка и Срп ска со ци јал де мо крат
ска стран ка. Са овим иде ја ма о срп ском на ци о нал ном пи та-
њу се ушло и у Пр ви свет ски рат.

Бал кан ски са вез

Иде ја о Бал кан ском са ве зу код ра ди ка ла би ла је ду го при-
сут на, али је од луч но ре а фир ми са на у На род ној скуп шти ни 
13. апри ла 1911. го ди не, при ли ком обра ћа ња Ни ко ле Па ши ћа 
на род ним по сла ни ци ма и ње го вим ту ма че њем на че ла Бал кан 
бал кан ским на ро ди ма. То на че ло Па шић је ту ма чио та ко што 
је ука зи вао да оно из ра жа ва “са мо ту ми сао да Бал кан тре-
ба да при пад не на ро ди ма, а не бал кан ским др жа ва ма и за-
во је ва чи ма”; за тим, да је он у исто вре ме и прин цип на род-
но сти, јер “сва ки на род на Бал ка ну тре ба да иде до тле, до кле 
ње го ве ет но граф ске гра ни це до пи ру” и да “прин цип Бал кан 
бал кан ским на ро ди ма зна чи и то, да бал кан ски на ро ди тре ба 
да се здру же и да бра не Бал кан од стра них др жа ва, стра них 
на ро да ко ји не жи ве на Бал ка ну”.5 Исто вре ме но, Вла да Ср би-
је је пред у зи ма ла озбиљ не ди пло мат ске ак ци је на ства ра њу 
Бал кан ског са ве за у ци љу осло ба ђа ња бал кан ских зе ма ља од 
Тур ске, што је ре зул ти ра ло скла па њем по ли тич ких и вој них 
спо ра зу ма то ком 1912. го ди не из ме ђу Ср би је, Цр не Го ре, Бу-
гар ске, Грч ке и Ру му ни је.6 Убр зо је за по чет и за јед нич ки рат 
про тив Тур ске, ко ји је тра јао крат ко, па је Тур ска по ти сну та 
са Бал кан ског по лу о стр ва и ка пи ту ли ра ла. По сле овог ра та, 
уме сто учвр шћи ва ња Бал кан ског са ве за или ства ра ња не ког 
дру гог об ли ка за јед нич ке др жа ве на ро да на Бал ка ну, бал кан-
ски на ро ди су ипак при бе гли учвр шћи ва њу на ци о нал них др-
5 Ђ. Стан ко вић, Ни ко ла Па шић, са ве зни ци и ства ра ње Ју го сла ви је, За је чар, 

1995, стр. 30.
6 Bal kan ski ugo vor ni od no si 18761996, I том, Be o grad, 1998, str. 285-320.
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жа ва и на кон ра та ме ђу соб но раз де ли ли про стор осло бо ђен 
од Ту ра ка. Због не за до вољ ства по де лом те ри то ри ја од у зе тих 
од Тур ске из ме ђу до та да шњих са ве зни ка за по чет је и Дру ги 
бал кан ски рат, ко ји је та ко ђе крат ко тра јао. По сле Бал кан ских 
ра то ва, Бал кан ски са вез се све ма ње по ми њао у зва нич ној по-
ли ти ци Ср би је, а па жња се усме ра ва ла ка ње ном опо рав ку, 
раз ви ја њу до брих од но са са су сед ним др жа ва ма и ве ли ким 
си ла ма, ус по ста вља њу вла сти у но во о сло бо ђе ним кра је ви ма 
и њи хо вом ин те гри са њу у др жав но тки во Кра ље ви не Ср би је. 
Све је то убр зо пре ки нуо Пр ви свет ски рат ста вив ши Ср би ју 
у ве ли ка ис ку ше ња. 

По чет ком Пр вог свет ског ра та, иде ја о Бал кан ском са ве-
зу се по но во ак те ли зу је. Њу ис ти че Ру си ја, али у функ ци ји 
оства ре ња сво јих ци ље ва у Ца ри гра ду, мо ре у зи ма и у Бу гар-
ској. Пре ма ру ској по ну ди, као и ка сни је пре ма све ин тен зив-
ни јим са ве знич ким при ти сци ма Ср би ја је тре ба ло да скло пи 
са вез са Бу гар ском ко ји би се са сто јао у оба ве зи Бу гар ске да 
то ком ра та са ра ђу је с Ру си јом и да се не укљу чу је у рат на 
стра ни Аустро у гар ске, за шта би би ла на гра ђе на од ре ђе ним 
те ри то ри ја ма у Ма ке до ни ји ко је би јој Ср би ја усту пи ла. За та-
кав усту пак Ср би ји су ну ђе не те ри то ри је на За па ду. Исто вре-
ме но, си ле Ан тан те би ле су за ин те ре со ва не за не у трал ност 
бал кан ских зе ма ља у овом ра ту. За то су оне вр ши ле при ти сак 
у том сме ру и кра јем ав гу ста (1914) упу ти ле зва ни чан зах тев 
за об на вља ње Бал кан ског са ве за на осно ву те ри то ри јал них 
усту па ка Бу гар ској.7 Па шић је ру ском ми ни стру ино стра них 
по сло ва Са зо но ву од го во рио да је Ср би ја спрем на да учи ни 
од ре ђе не уступ ке ако за то до би је “срп ско-хр ват ске зе мље (и) 
да ће учи ни ти са сво је стра не што мо же да се уста но ви блок 
хри шћан ских др жа ва на Бал ка ну ако и оста ли пот пи сни ци 
бу ку ре шког уго во ра учи не жр тву ка кву и Ср би ја”.8 По што 
дру ге бал кан ске зе мље ни су би ле за ин те ре со ва не за об на-
вља ње Са ве за, а у Бу гар ској је све ви ше ра стао аустро у гар ски 

7 «За Ср би ју, са ве зни ци су пред ви де ли да до би је као те ри то ри јал не ком пен-
за ци је Бо сну и Хер це го ви ну, ши рок из ла зак на Ја дран ско мо ре, нео д ре ђе ну 
област у Ба на ту и Те ми швар», и то под усло вом да се рат успе шно окон ча и 
уко ли ко се Бу гар ска оба ве же «да се од у пре свом сна гом Ру му ни ји и Тур ској 
ако би ове ушле у ак ци ју про тив Ср би је» (Ђ. Стан ко вић, Исто, стр. 126).

8 Ђ. Стан ко вић, Исто, стр. 126.
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ути цај, овај по ку шај Ру си је и са ве зни ка на об на вља њу Бал-
кан ског са ве за ни је ус пео. Па шић је и да ље сма трао да је иде ја 
о ње го вом об на вља њу “у осно ви ле па”, али се не мо же на ћи 
“осно ва на ко јој се мо гу сло жи ти све бал кан ске др жа ве”.9 До 
Бал кан ских ра то ва то је био ин те рес за осло ба ђа ње од Ту ра-
ка, али је убр зо до шло до не су гла си ца око по де ле осло бо ђе-
не те ри то ри је и до на пу шта ња иде је о Бал кан ском са ве зу. У 
скла ду с то ком рат них опе ра ци ја и ме ђу на род них окол но сти, 
срп ска на ци о нал на по ли ти ка се све ви ше усме ра ва ла у прав-
цу ства ра ња Ју го сла ви је.

Бал кан ска фе де ра ци ја

Иде ју о Бал кан ској фе де ра ци ји срп ски со ци ја ли сти, по-
сле Све то за ра Мар ко ви ћа, по но во ис ти чу на Сед мом кон-
гре су Срп ске со ци јал де мо крат ске стран ке (1909), а по том на 
Кон фе рен ци ји со ци ја ли ста Ју го сло ве на у Љу бља ни (1909) и 
Пр вој бал кан ској со ци јал де мо крат ској кон фе рен ци ји у Бе-
о гра ду (1910), као и у исту па њи ма у ра зним при ли ка ма со-
ци ја ли стич ких по ли ти ча ра, на ро чи то Ди ми три ја Ту цо ви ћа и 
Ду ша на По по ви ћа.10 Сед ми кон грес Срп ске со ци јал де мо крат-
ске стран ке био је по све ћен на ци о нал ном пи та њу, на ко ме је 
Ду шан По по вић под нео ре фе рат: “О ко ло ни јал ној по ли ти ци 
и на ци о нал ном пи та њу”, ко ји је при хва ћен као Пред лог ре зо
лу ци је о ко ло ни јал ној по ли ти ци и она је усво је на уз из ве сне 
из ме не. Као кључ ни прин цип у ре ша ва њу на ци о нал ног пи-
та ња, По по вић ис ти че пра во на ро да на са мо о пре де ље ње, ко је, 
ка ко је он ука зи вао, има из ра жен кла сни са др жај и ње го во ре-
ша ва ње “прет по ста вља ре во лу ци о нар не ме то де и сред ства”.11 

Иде ју о Бал кан ској фе де ра ци ји со ци ја ли сти пот пу ни је де-
фи ни шу на Пр вој со ци јал де мо крат ској кон фе рен ци ји у Бе о-
гра ду (1910). На овој кон фе рен ци ји раз мо тре на су: бал кан ско 
пи та ње и со ци јал на де мо кра ти ја; као и одр жа ва ње ре дов них 
и стал них ве за из ме ђу рад нич ких по кре та бал кан ских зе ма-
9 Исто.
10 Ј. Ба зић, Срп ско пи та ње: по ли тич ке кон цеп ци је ре ша ва ња срп ског на ци о

нал ног пи та ња, Бе о град, 2003, стр. 145-149.
11 Д. По по вић, Са бра на де ла, књ. 2, Бе о град, 1985, стр. 277.
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ља.12 У увод ном ре фе ра ту Ди ми три је Ту цо вић је го во рио о 
осва јач кој по ли ти ци ве ли ких си ла, упо зо ра ва ју ћи да је њи-
хо ва ди пло ма ти ја по бал кан ском пи та њу оства ри ла со ли дар-
ност увла че ћи га у ин те ре сну сфе ру европ ског ка пи та ла. Због 
то га, “цен трал на тач ка бал кан ског пи та ња и је сте ко ло ни јал
ни по ло жај у ко ји је европ ски ка пи та ли зам уву као Бал кан и 
зе мље и на ро де на Ју го и сто ку Евро пе. Сва је раз ли ка што су 
јед не осво је не а дру ге нео сво је не ко ло ни је”.13 Ана ли зи ра ју ћи 
по ли тич ки, при вред ни, еко ном ски и со ци јал ни по ло жај Бал-
ка на, Ту цо вић је у за кључ ном де лу ре фе ра та ис та као: “Са вез 
и за јед ни ца сло бод них бал кан ских на ро да тре ба да бу де циљ 
свих оних ко ји су с да на шњим ста њем не за до вољ ни. Ту би 
за јед ни цу оду ше вље но при хва ти ла и со ци јал на де мо кра ти-
ја на Бал ка ну, чи ји рад и успех за ви се од оп штег на род ног 
на прет ка”.14 У слич ном то ну го во ри ли су и дру ги уче сни ци 
Кон фе рен ци је. А пред став ни ци хр ват ских и сло ве нач ких 
со ци ја ли ста, Ју рај Де ме тро вић и Хен рик Ту ма, сма тра ли су 
да се бал кан ско пи та ње не мо же под ва ја ти од ју го сло вен-
ског и тра жи ли су да пред ло же на ре зо лу ци ја об у хва ти и же-
ље аустриј ских Ју го сло ве на, ко је су се у су шти ни сво ди ле на 
ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве.15 Ова кон фе рен ци ја ни је до-
не ла не ке од ре ђе ни је ста во ве о Бал кан ској фе де ра ци ји, ни ти 
се о то ме на њој кон крет ни је ди ску то ва ло. Ме ђу тим, она је 
би ла сна жан под стрек раз во ју иде је о Бал кан ској фе де ра ци-
ји, јер је ка сни је она ис ти ца на као циљ срп ских со ци ја ли ста у 
пар тиј ској штам пи, на збо ро ви ма, у го во ри ма со ци ја ли стич-
ких по сла ни ка у пар ла мен ту итд. По сле Ин тер на ци о нал ног 
со ци ја ли стич ког кон гре са у Ба зе лу (1912), где је по во дом ра та 
на Бал ка ну по твр ђен став да се мир и сло га на Бал ка ну по-
стиг ну у де мо крат ској фе де ра ци ји на ро да,  “у срп ској со ци-
ја ли стич кој пар ти ји се ве ро ва ло да је за ла га ње за бал кан ску 
фе де ра ци ју је дан од ње них нај бли жих за да та ка”. 16

12 V. Stru gar, So ci jal na de mo kra ti ja o na ci o nal nom pi ta nju ju go slo ven skih na ro da, Be-
o grad, 1956, str. 188.

13 Д. Ту цо вић, Иза бра ни спи си, књ. 2., Бе о град, 1950, стр. 22.
14 Исто, стр. 23.
15 Исто, стр. 23-25.
16 V. Stru gar, So ci jal de mo kra ti ja o stva ra nju Ju go sla vi je, Be o grad, 1965, стр. 28.
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Иде ја о Бал кан ској фе де ра ци ји код срп ских со ци ја ли ста 
ис ти ца на је и уочи Пр вог свет ског ра та ка да се рас пра вља ло 
у На род ној скуп шти ни о одо бра ва њу вла ди вој них кре ди та и 
про ду же њу вој ног ро ка. Том при ли ком је Дра ги ша Лап че вић, 
со ци ја ли стич ки по сла ник,  твр дио да ће се, уко ли ко се одо-
бре вој ни кре ди ти, бит но оте жа ти жи вот рад ног све та, и да 
уме сто то га, тре ба да се ме ња др жав на по ли ти ка, те да “тре-
ба до ћи у до дир са су се ди ма, с њи ма се сје ди ни ти, ство ри ти 
фе де ра ци ју бал кан ских ре пу бли ка и та ко из бе ћи све опа сно-
сти пред ко ји ма и Ср би ја и Бал кан не пре кид но тра ју сво је да-
не”.17 Слич ни ста во ви из не ти су и на кон рас пу шта ња На род не 
скуп шти не (1914) у из бор ном про гла су Срп ске со ци јал де мо-
крат ске стран ке за пре вре ме не пар ла мен тар не из бо ре, где је 
она “об ја ви ла да је гла са ње за вла ду и бур жо а ске стран ке, у 
ства ри, гла са ње за рат, за мо нар хи ју и не сло гу бал кан ских на-
ро да” и да ће она аги то ва ти “за де мо кра ти ју и ре пу бли кан ску 
фе де ра ци ју на Бал ка ну”.18

И на кон об ја ве ра та Аустро у гар ске Ср би ји, на ван ред ној 
сед ни ци На род не скуп шти не (31. 7. 1914), Лап че вић је, у име 
Со ци јал де мо крат ске стран ке, про чи тао Де кла ра ци ју у ко јој 
се ис ти че за ла га ње за Бал кан ску фе де ра ци ју. Том при ли ком, 
Па шић је оце нио да је та де кла ра ци ја “упе ре на про тив ин-
те ре са Ср би је, а иде ју о фе де ра ци ји не ин те ре сант ном за ма 
ко ји од бал кан ских на ро да”.19 Иде ја о Бал кан ској фе де ра ци ји 
ис ти ца на је и то ком Пр вог свет ског ра та у ра зним при ли ка-
ма, а на Ин тер на ци о нал ној со ци ја ли стич кој кон фе рен ци ји 
у Сток хол му (1917) Ду шан По по вић и Три ша Кац ле ро вић, 
пред став ни ци срп ских со ци ја ли ста, под не ли су Ме мо ран
дум о ста њу у оку пи ра ној Ср би ји. По ред за ла га ња за хит но 
за кљу че ње ми ра, у овом ме мо ран ду му се ис ти че: “срп ска на-
ци ја оче ку је да се ре ши ње но на ци о нал но пи та ње, а то би би-
ло да се Ср би ја об но ви и ује ди ни са Цр ном Го ром, Дал ма ци-
јом, Бо сном и Хер це го ви ном и пре ко до ли не Вар да ра спо ји са 
Егеј ским мо рем”. За тим, по де ла Ма ке до ни је би мо гла оста ти 
17 «Про ти ву по ве ћа ња ро ка у вој сци», Рад нич ке но ви не, 30. мај 1914; пре ма: В. 

Стру га ру, Исто, стр. 31.
18 «Из бор ни ма ни фест», Рад нич ке но ви не, 24. јун 1914; пре ма: В. Стру га ру, 

Исто, стр. 31.
19 В. Стру гар; Исто, стр. 30.
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са мо као при вре ме но ста ње, “јер се је ди но трај но и пра вед но 
ре ше ње ма ке дон ског пи та ња (...) на ла зи у фе де ра тив ној бал-
кан ској ре пу бли ци, у ко јој ће Ма ке до ни ја би ти ауто ном на је-
ди ни ца”.20 

И на кра ју, за Бал кан ску фе де ра ци ју, од но сно “за брат ство 
на ро да и фе де ра ци ју бал кан ских ре пу бли ка”, за ла же се за-
кључ ни кон грес Срп ске со ци јал де мо крат ске пар ти је (1919) и 
из ја вљу је “да пру жа брат ску ру ку про ле та ри ја ту свих бал кан-
ских зе ма ља у бор би за оства ре ње тог ци ља”.21 Да кле, срп ски 
со ци ја ли сти су оста ли до след ни у то ме да се срп ско на ци о-
нал но пи та ње мо же трај но ре ши ти у спо ра зу му с дру гим бал-
кан ским на ро ди ма ства ра њем бал кан ске фе де ра ци је.

Ује ди ње ње ју го сло ве на

У про гра ми ма срп ских по ли тич ких стра на ка све до Пр вог 
свет ског ра та не мо же се за па зи ти опре де ље ње за ства ра ње 
Ју го сла ви је, осим у Про гра му Са мо стал не ра ди кал не стран ке 
од 1905. го ди не, у ко ме се на зи ре као мо гућ ност да се и у том 
прав цу мо же усме ри ти ре ша ва ње срп ског на ци о нал ног пи та-
ња. У том про гра му сто ји: “Са мо стал на Ра ди кал на Стран ка 
тра жи: да се спољ на по ли ти ка во ди стро го у ду ху и те жња ма 
на род ним (...) да се га ји дух ју го сло вен ске за јед ни це”.22 Та иде-
ја се ви ше не раз ра ђу је ни у дру гим до ку мен ти ма ове стран ке, 
али се за па жа ак тив ност у прав цу раз во ја иде је о ју го сло вен-
ству код не ких ње них чла но ва оку пље них око клу ба и ли ста 
Сло вен ски југ, по пут Јо ва на Скер ли ћа, Љу бе Сто ја но ви ћа, 
Љу бе Да ви до ви ћа, Ја ше Про да но ви ћа и дру гих. Већ у свом 
пр вом бро ју (20.11.1903) Сло вен ски југ се огла сио с па ро ла ма: 
“Ју жни Сло ве ни, ује ди ни те се!” “Ре во лу ци ја у нео сло бо ђе ним 
кра је ви ма!” и сл. Та ко ђе, у пр вом бро ју овог ли ста ис так нут 
је и на ци о нал ни циљ за ко ји се тре ба бо ри ти: “Од мах са вез 
Ср би је, Бу гар ске и Цр не Го ре, а за тим свих Ју жних Сло ве на”.23

20 Исто, стр. 38.
21 Исто, стр. 41.
22 «Са мо стал на ра ди кал на стран ка - На че ла, Про грам, Ста тут», На ша реч, Бе о-

град, 1905; пре ма: В. Кре стић, Р. Љу шић, Исто, 317-330, стр. 322.
23 Сло вен ски југ, бр. 1, 20. XI 1903; пре ма: Д. Јан ко вић, Исто, стр. 36-37.
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Иде ја о ује ди ње њу Ју го сло ве на у Срп ској со ци јал де мо-
крат ској стран ци ис так ну та је на Пр вој бал кан ској со ци јал-
де мо крат ској кон фе рен ци ји (1910), где је Ју рај Де ме тро вић, 
пред став ник хр ват ских со ци ја ли ста, при ли ком рас пра ве о 
Бал кан ској фе де ра ци ји, ука зи вао да су Ср би и Хр ва ти је дан 
на род, као и да су сви Ју го сло ве ни је дан на род, те да на тој 
осно ви тре ба ства ра ти по ли тич ки про грам; за тим, да се бал-
кан ско пи та ње не под ва ја од ју го сло вен ског и да про јек то ва на 
ре зо лу ци ја об у хва ти и же ље аустриј ских Ју го сло ве на.24 Ови, 
као и дру ги ста во ви ко је је из нео Де ме тро вић, иза зва ли су 
од ре ђе ну по ле ми ку на по ме ну тој кон фе рен ци ји. Ипак, при-
ли ком усва ја ња Ре зо лу ци је, Ту цо вић је из ра зио за до вољ ство 
што је из ме ђу ју го сло вен ских и дру гих бал кан ских со ци ја ли-
ста по стиг ну та са гла сност у по гле ду на ци о нал ног пи та ња у 
Аустро у гар ској ис та кав ши да “гле ди ште со ци јал де мо крат-
ских пар ти ја у Хр ват ској, Сла во ни ји, Бо сни и Сло ве нач кој је-
сте гле ди ште и со ци јал-де мо кра та у Ср би ји”.25 

Ра ди кал ски при ступ иде ји о ства ра њу Ју го сла ви је за па жа 
се нај пре код Ни ко ле Па ши ћа у ње го вом спи су “Сло га Ср бо-
Хр ва та” (1890).26 Па шић је пер спек ти ву Ср ба и Хр ва та ви део 
у ства ра њу јед не ве ли ке за јед нич ке др жа ве, па је за то одр жа-
вао ве зе са по је ди ним хр ват ским по ли ти ча ри ма, на ро чи то са 
Фра ном Су пи лом и по ли ти ча ри ма из хр ват ско - срп ске ко а ли-
ци је.27 То су чи ни ли и не ки ра ди кал ски по ли ти ча ри, осо би то 

24 Д. Ту цо вић, Исто, стр. 23.
25 Исто, стр. 25.
26 По ла зна тач ка у ње го вом схва та њу од но са из ме ђу Ср ба и Хр ва та је сте да су 

они ет нич ки је дин ствен на род, али по ли тич ки по де љен. Основ ни про блем 
на пу ту ује ди ње ња Ср ба и Хр ва та био је на чин на ко ји ће се то из вр ши ти.
ашић је сма трао да глав на уло га у то ме мо ра при па сти срп ском на ро ду за то 
што он већ има две са мо стал не и не за ви сне др жа ве и за то што је са чу вао 
мно го ви ше осо би на сло вен ских на ро да од Хр ва та ду го из ло же них ути ца-
ји ма стра не кул ту ре. По ред то га, Па шић ука зу је и на ме ђу на род ни аспект, 
ис ти чу ћи да би Ру си ја би ла про тив на да Аустро у гар ска ја ча и да се пре тва ра 
у сло вен ску др жа ву, има ју ћи у ви ду и ути цај ко ји би на њу има ле Не мач ка и 
Ва ти кан. Ује ди ње ње Ср ба и Хр ва та сма трао је ег зи стен ци јал ном по тре бом, 
јер би они та да жи ве ли за јед но и сло бод но у ве ли кој др жа ви спо соб ној да 
са мо стал но уре ди свој жи вот и из др жи еко ном ску, по ли тич ку и кул тур ну 
утак ми цу с дру гим на ро ди ма и др жа ва ма (Н. Па шић, Сло га Ср боХр ва та; 
пре ма: Ђ. Стан ко ви ћу, Исто).

27 М. Gross, Vla da vi na Hr vat skosrp ske ko a li ci je 19061907, Be o grad, 1960, стр. 17-18.
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они из Са мо стал не ра ди кал не стран ке, по пут Љу бе Сто ја но-
ви ћа и дру гих. Иде је о ју го сло вен ству и ства ра њу Ју го сла ви је, 
све су се ви ше ши ри ле у ра ди кал ској штам пи и по ли тич ким 
на сту пи ма ра ди кал ских пр ва ка. Од луч ни ји за о крет у ра ди-
кал ској на ци о нал ној по ли ти ци ка опре де ље њу за ује ди ње ње 
ју жно сло вен ских на ро да до го дио се на сед ни ци По сла нич ког 
клу ба На род не ра ди кал не стран ке (27. 06. 1913). Та да су, при-
ли ком рас пра ве о при хва та њу ар би тра же ру ског ца ра у спо ру 
са Бу гар ском око раз гра ни че ња, Па шић, Ла за Па чу и Сто јан 
Про тић ис ти ца ли да се она при хва ти, јер Ср би ја не мо же ви-
ше да се ис цр пљу је са Бу га ри ма по што њу че ка ју но ви на ци-
о нал ни за да ци. Па чу је го во рио “да се тек по сле осло бо ђе ња 
Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је по ста вља ју пр ви и круп ни за да ци 
на ци о нал ног ује ди ње ња Ср ба са сво јом бра ћом Ср би ма и Хр-
ва ти ма, као и са Сло вен ци ма”.28 И оста ла из ла га ња су би ла у 
слич ном то ну, та ко да је “ова сед ни ца ра ди кал ног по сла нич-
ког клу ба би ла пр ва ма ни фе ста ци ја за про ши ре ње на ци о нал-
но га про гра ма ра ди кал не стран ке и за по ста вља ње јед не ју го-
сло вен ске по ли ти ке”.29 Та ко је у по ли тич ки жи вот Ср би је унет 
ју го сло вен ски на ци о нал ни про грам. О то ме је Па шић раз го-
ва рао и с ру ским ца рем Ни ко ла јем II у Пе тро гра ду, 2. фе бру а-
ра 1914. го ди не, чи ме је опре де ље ње за Ју го сла ви ју та да пр ви 
пут про мо ви са но на ме ђу на род ној по ли тич кој сце ни.30 

У то вре ме, сли чан од нос пре ма ра ди кал ском кон цеп ту 
ује ди ње ња ју жно сло вен ских на ро да има ли су и при пад ни ци 
ор га ни за ци је Ује ди ње ње или смрт (по зна ти као Цр но рук ци). 
Они су у свом про гра му ис та кли као “основ ни циљ: Ује ди-
ње ње срп ства, чи ји је Пи је монт-Ср би ја”.31 У њи хо вом про гра-
му се ука зу је на срп ске те ри то ри је, од но сно срп ске по кра ји не 
ко је би, на кон ује ди ње ња, има ле за јед нич ку власт оли че ну у 
вр хов ној цен трал ној упра ви са се ди штем у Бе о гра ду. Ка сни је 
је овај про грам до гра ђи ван па су ује ди ње њем об у хва ће ни и 
Сло вен ци.32

28 L. Mar ko vić, Ju go slo ven ska dr ža va i hr vat sko pi ta nje (19141929), Za greb, Be o-
grad, 1935, стр. 9.

29 Исто.
30 Ђ. Стан ко вић, Исто, стр. 31.
31 Д. Јан ко вић, Исто, стр. 84.
32 Пи је монт, бр. 1, 21.VI II. 1911; пре ма: Д. Јан ко вић, Исто, стр. 85.
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По чет ком Пр вог свет ског ра та пред ра ди ка ле, ко ји су у то 
вре ме би ли на вла сти у Ср би ји, а на ро чи то пред Па ши ћа, као 
пред сед ни ка вла де, по ста вље на су два те шка за дат ка: пр ви, 
ка ко од бра ни ти Ср би ју; и дру ги, ка ко опре де ли ти на ци о нал-
не ци ље ве и за њих се из бо ри ти у ра ту. И је дан и дру ги циљ 
мо гли су се по сти ћи са мо са са ве зни ци ма по што су и они 
кре ну ли у рат не са мо ра ди за у ста вља ња Аустро у гар ске и ње-
них са ве зни ка већ и ра ди то га да се “из вр ши пот пу на ис прав-
ка европ ске кар те на ет нич кој осно ви” ка ко би се обез бе дио 
“ду го тра јан мир у Евро пи”.33 У скла ду с тим, Ср би ја је мо ра ла 
да ускла ди сво је рат не и на ци о нал не пла но ве с ин те ре си ма 
сво јих ве ли ких са ве зни ка, те да их о то ме што пре оба ве сти. 
У та квој си ту а ци ји, Па шић је већ 21. сеп тем бра 1914. го ди не 
упу тио пи смо срп ском по сла ни ку у Пе тро гра ду (М. Спа лај-
ко ви ћу) у ко ме му да је ин струк ци је за ту ма че ње срп ских ин-
те ре са код са ве зни ка и пре ли ми нар но пре до ча ва на ци о нал-
не ци ље ве ко је Ср би ја же ли да по стиг не у слу ча ју по бе де.34 
Па шић се ту де фи ни тив но за ла же за ства ра ње ју го сло вен ске 
др жа ве и о то ме на по сре дан на чин оба ве шта ва са ве зни ке. А 
у ин струк ци ја ма по сла ни ци ма (4. 09. 1914), Па шић го во ри да 
се од но си ме ђу на ро ди ма на Бал ка ну ви ше не мо гу ре гу ли са ти 
об на вља њем Бал кан ског са ве за и ус по ста вља њем на че ла рав-
но те же, већ да “осно ва за ре гу ли са ње но вог ста ња на Бал ка ну 
мо ра би ти дру га, на Бал ка ну се мо ра ство ри ти јед на што ве ћа 
и што ја ча на ци о нал на др жа ва (...) а та ква др жа ва мо же се 
ство ри ти, ако се од Ср би је ство ри јед на ја ка ју го за пад но-сло-
вен ска др жа ва у чи ји би са став ушли сви Ср би и сви Хр ва ти 
и сви Сло вен ци”.35 Исто вре ме но, Па шић спре ма те рен и код 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца ко ји жи ве у са ста ву Аустро у гар-
ске. Он да је упут ства про та го ни сти ма иде је ју го сло вен ства 
за ства ра ње за јед нич ког ор га на (Ју го сло вен ског од бо ра) ко ји 
ће пред ста вља ти Ср бе, Хр ва те и Сло вен це из Аустро у гар ске 
и за сту па ти њи хо ве ин те ре се у про це су ства ра ња за јед нич ке 
др жа ве.36 
33 Ђ. Стан ко вић, Исто, стр. 53.
34 N. Pa šić  М. Spa laj ko vi ću, 21 (8). 09. 1914. (А. Man dić, Frag men ti za hi sto ri ju uje

di nje nja, Za greb, 1956, str. 107).
35 Ђ. Стан ко вић, Исто, стр. 133.
36 N. Sto ja no vić, Ju go sla ven ski od bor (član ci i do ku men ti), Za greb 1927, str. 10.
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Убр зо, под при ти ском са ве зни ка, али и због уну тра шњих 
при ли ка, Ср би ја је мо ра ла мно го од ре ђе ни је да се из ја сни 
о сво јим рат ним ци ље ви ма. За то је Па шић, уз по моћ Јо ва-
на Цви ји ћа и Сто ја на Но ва ко ви ћа, “оба ве стио са ве знич ке 
по сла ни ке у Ни шу о ка рак те ру срп ских рат них ци ље ва и о 
са др жа ју ју го сло вен ског про гра ма, не по сред но по сле сед ни-
це вла де, пред став ни ка свих по ли тич ких пар ти ја и пред сед-
ни штва На род не скуп шти не, 20. но вем бра 1914. го ди не”.37 А 
по том, Ср би ја се о сво јим рат ним ци ље ви ма и зва нич но из-
ја сни ла, што је учи ње но Из ја вом Вла де Кра ље ви не Ср би је ко ју 
је усво ји ла На род на скуп шти на на свом за се да њу у Ни шу, 7. 
де цем бра 1914. го ди не. Ова из ја ва, по зна та као Ни шка де кла
ра ци ја, озна чи ла је ве ли ку пре крет ни цу у срп ској на ци о нал ној 
по ли ти ци. Њо ме је зва нич но са оп ште но да је циљ Ср би је да се 
рат успе шно за вр ши,  као и бор ба за осло бо ђе ње и ује ди ње ње 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Иде ја о ује ди ње њу ју го сло ве на по-
ста је др жав ни циљ Ср би је и она се овом де кла ра ци јом опре-
де ли ла да ће ра ди ти на оку пља њу ју жно сло вен ских на ро да и 
зе ма ља, од но сно да ће ра ди ти на ства ра њу за јед нич ке др жа ве 
- Ју го сла ви је. Ти ме је на пу ште на на ци о нал на по ли ти ка ко ја је 
би ла окре ну та осло бо ђе њу и ује ди ње њу де ло ва су сед них зе ма-
ља у ко ји ма Ср би жи ве и ства ра њу на ци о нал не др жа ве. Исто-
вре ме но, на пу штен је кон цепт Бал кан ског са ве за због ис ку ства 
у бал кан ским ра то ви ма и до га ђа ја ко ји су усле ди ли при ли ком 
по де ле те ри то ри је осло бо ђе не од Ту ра ка. На хо ри зон ту се на-
зи ра ла Ју го сла ви ја као ствар ност мно гих ју го сло вен ских иде а-
ли ста ко ји су Ср бе и Хр ва те ви де ли као је дан на род.

На кон про гла ше ња Ни шке де кла ра ци је, у Срп ској со ци-
јал де мо крат ској стран ци по чи њу да се раз бук та ва ју по ле-
ми ке о ује ди ње њу Ју го сло ве на. По том пи та њу до шло је и до 
по де ле ме ђу со ци ја ли сти ма. Јед на гру па срп ских со ци ја ли ста, 
оку пље них око ли ста Бу дућ ност у Па ри зу сма тра ла је “да се 
срп ско на ци о нал но пи та ње не мо же успе шно ре ши ти ми мо 
ује ди ње ња свих Ју го сло ве на”.38 А дру га гру па је сма тра ла да се 
ти ме на ру ша ва пар тиј ска ли ни ја ука зу ју ћи и на то “да се со-
ци ја ли стич ки срп ски ко ми тет пре тва ра у дру ги Ју го сло вен-

37 Ђ. Стан ко вић, Исто, стр. 59.
38 V. Stru gar, So ci jal de mo kra ti ja o stva ra nju Ju go sla vi je, isto, str. 45.
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ски од бор (...) ко хо ће да ра ди са Ју го сло вен ским од бо ром не 
мо же ра ди ти са со ци ја ли сти ма по што се ми у све му раз ли ку-
је мо”.39 Очи то се ов де ин си сти ра на ис ти ца њу раз ли ке из ме-
ђу стра нач ке на ци о нал не по ли ти ке и по ли ти ке срп ске вла де 
ко ја је та да ишла у прав цу оства ре ња иде је о ју го сло вен ском 
ује ди ње њу. Пре вла да ва њем ути ца ја Ду ша на По по ви ћа у Ко-
ми те ту Срп ске со ци јал де мо крат ске стран ке да гру пу вра ти 
на ра ни је пар тиј ско гле ди ште у по гле ду на ци о нал ног пи та-
ња, пре ста ла је да из ла зи Бу дућ ност. Уме сто за ла га ња за иде-
ју о ју го сло вен ском ује ди ње њу, пар тиј ска по ли ти ка је по но во 
окре ну та ка иде ји о Бал кан ској фе де ра ци ји ра ди при пре ма 
“за још ве ћи за да так - ин тер на ци о нал ну бор бу про ле те ри ја та 
ра ди оп ште тран сфор ма ци је дру штва”.40

С дру ге стра не, и за са ве зни ке ју го сло вен ска др жа ва у то 
вре ме ни је би ла при хва тљи ва. До ла зи ло је у об зир са мо ства-
ра ње јед не ве ће срп ске др жа ве.41 За Ју го сла ви ју у то вре ме ни-
су би ле ни во де ће хр ват ске по ли тич ке стран ке - Хр ват ска 
стран ка пра ва и Хр ват ска се љач ка пуч ка стран ка с Стје-
па ном Ра ди ћем на че лу. Оне су се опре де љи ва ле за оста ја ње 
Хр ват ске у Аустро у гар ској или за евен ту ал но ства ра ње са мо-
стал не Хр ват ске.

Са ста но ви шта раз во ја ју го сло вен ског кон цеп та у ра ди-
кал ској по ли ти ци ре ша ва ња срп ског на ци о нал ног пи та ња у 
Пр вом свет ском ра ту, од лу чу ју ћи до га ђај је до но ше ње Крф ске 
де кла ра ци је, из ја ве ко ју су пот пи са ли Ан те Трум бић, пред-
став ник Ју го сло вен ског од бо ра и пред сед ник срп ске вла де 
Ни ко ла Па шић (20. /7/ јул 1917).42 У су шти ни, овом де кла-
ра ци јом се пре до ча ва опре де ље ње за ства ра ње не за ви сне, 
сло бод не и за јед нич ке др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца са 
је дин стве ном те ри то ри јом и др жа вљан ством, ко ја ће би ти 
устав на и пар ла мен тар на мо нар хи ја с ди на сти јом Ка ра ђор-

39 Ко ста Но ва ко вић Ду ша ну По по ви ћу, Па риз, 13. ав густ, 1918; пре ма: В. Стру-
га ру, Исто, стр. 45.

40 В. Стру гар, Исто, стр. 51.
41 В. Ка зи ми ро вић, Ср би ја и Ју го сла ви ја 19141945, Кра гу је вац, 1995, књ. I, стр. 

36.
42 F. Ši šić, Do ku men ti o po stan ku Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca 19141919, Za-

greb, 1920, str. 96-99.
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ђе ви ћа на че лу. За тим, да ће но ва др жа ва би ти уре ђе на на 
прин ци пу пу не на ци о нал не и гра ђан ске рав но прав но сти, 
на ро чи то се ис ти че рав но прав ност је зи ка, пи сма, ве ро и спо-
ве сти, јед на кост гра ђа на пред за ко ном, оп ште пра во гла са и 
по осно ву из бо ра уре ђи ва ње це ло куп ног др жав ног жи во та.43 
Овом де кла ра ци јом, по ред осло бо ђе ња ју го сло вен ских на-
ро да од Аустро у гар ске и њи хо вог ује ди ње ња са Ср би јом, као 
циљ утвр ђу је се и ује ди ње ње Цр не Го ре са Ср би јом у јед ну 
др жа ву. На кра ју се ка же да би та ква др жа ва “би ла га ран ти ја 
на род не не за ви сно сти и све стра ног на род ног ку лу тур ног на-
прет ка, јак бе дем про тив гер ман ског на ди ра ња, не раз луч ни 
са ве зник свих оних кул тур них на ро да и прин цип ме ђу на род-
не прав де, до сто јан члан но ве ме ђу на род не за јед ни це”.44

У при пре ми Крф ске де кла ра ци је нај спор ни је пи та ње би ло 
је пи та ње др жав ног уре ђе ња - уни тар на или фе де рал на др-
жа ва. То ће се пи та ње и ка сни је че сто по ста вља ти, та ко да ће 
про блем др жав ног уре ђе ња Ју го сла ви је и раз гра ни че ња из-
ме ђу Ср ба и Хр ва та оста ти ак ту е лан то ком XX ве ка. По сле 
об ја ве Крф ске де кла ра ци је, све је би ло из ве сни је да ће, на кон 
окон ча ња ра та, до ћи до ства ра ња Ју го сла ви је. На то ме су све 
ин тен зив ни је ра ди ли на Кр фу Па шић, срп ска вла да и краљ, а 
у Лон до ну Ан те Трум бић и Ју го сло вен ски од бор. Про тив ни-
ка ства ра њу Ју го сла ви је би ло је и да ље, ка ко ме ђу са ве зни ци-
ма, на ро чи то у Ита ли ји, та ко и од стра не ути цај них по ли тич-
ких кру го ва из Хр ват ске (Стје пан Ра дић и Хр ват ска се љач ка 
стран ка, као и Хр ват ска стран ка пра ва), Сло ве ни је (Иван 
Шу штер чич и Сло вен ска људ ска стран ка) и Цр не Го ре (краљ 
Ни ко ла).

У дру гој по ло ви ни 1918. го ди не Пр ви свет ски рат се при-
во дио кра ју. Исто вре ме но с осло бо ђе њем, убр за ва ју се ак-
тив но сти на ства ра њу Ју го сла ви је, та ко да је Пр вог де цем бра 
1918. го ди не у Бе о гра ду про гла ше но ује ди ње ње и ства ра ње 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Овим чи ном оства-
рен је ра ди кал ски кон цепт ује ди ње ња ју го сло ве на, од но сно 
ства ра ња Ју го сла ви је. На кон про гла ше ња Кра ље ви не СХС, 
Срп ска со ци јал де мо крат ска стран ка је, тим по во дом, из да-
43 Крф ска де кла ра ци ја од 20. (7) ју ла 1917. го ди не; пре ма: Ф. Ши ши ћу, Исто, 

стр. 97.
44 Ф. Ши шић, Исто, стр. 99.
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ла де кла ра ци ју у ко јој се ка же да је на ци о нал но ује ди ње ње 
не знат на це на пре ма ве ли ким жр тва ма и пат ња ма ко је је рат 
про у зро ко вао; да су Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци је дан на род по 
ет нич ким осо би на ма и осе ћа њи ма, те да је њи хо во ује ди ње-
ње у јед ну др жа ву ве ли ка по ли тич ка, еко ном ска и кул тур на 
по тре ба, али се исто вре ме но ис ти че да ће ује ди ње ње Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца до би ти сво ју пу ну вред ност тек “ка да 
се ује ди не сви бал кан ски на ро ди у фе де ра ци ји ре пу бли ка и 
ство ре мо гућ но сти за спо ра зу ме и фе де ра ци ју са дру гим су-
сед ним на ро ди ма”.45

У ства ра њу Ју го сла ви је ви ђе ни су раз ли чи ти на ци о нал ни 
ин те ре си и ци ље ви. Ср би су Ју го сла ви ју ви де ли као др жа ву у 
ко јој ће жи ве ти срп ски на род на оку пу за јед но с дру гим на-
ро ди ма и да њу тре ба ја ча ти ка ко би она по ста ла ста бил ни и 
ре ле вант ни по ли тич ки чи ни лац на Бал ка ну и у Евро пи. Хр-
ва ти и Сло вен ци су Ју го сла ви ју до жи ве ли као при вре ме но и 
спа со но сно ре ше ње за без бо лан из ла зак из Аустро у гар ске и 
Пр вог свет ског ра та, а по том да кре ну у ства ра ње соп стве них 
на ци о нал них др жа ва. То се по ка за ло још од пр вих да на Кра-
ље ви не СХС, при ли ком рас пра ва о устав ном уре ђе њу зе мље, 
а по том, и то ком це ло куп ног по сто ја ња Ју го сла ви је (1918-
1991). За то су у Ју го сла ви ји стал но би ла ак ту ел на пи та ња ње-
ног дру штве но-по ли тич ког пре у ре ђе ња.

За кључ ци

Основ не на ци о нал не иде је по ли тич ких стра на ка у Ср би ји 
из ра же не уочи и за вре ме Пр вог свет ског ра та по ти чу још с 
кра ја XIX ве ка. То су иде је о Бал кан ском са ве зу, Бал кан ској 
фе де ра ци ји и о Ује ди ње њу ју го сло ве на. Иде ја о Бал кан ском 
са ве зу по ста ла је ре ал ност Ни ко ли Па ши ћу и На род ној ра-
ди кал ној стран ци уочи Бал кан ских ра то ва ка да су они, као 
вла да ју ћа стран ка, уче ство ва ли у скла па њу и ре а ли за ци ји 
спо ра зу ма из ме ђу ба ла кан ских др жа ва, о уче шћу у ра ту про-
тив Тур ске и де о би осло бо ђе них те ри то ри ја по сле ра та. Ме-
ђу тим, на кон успе шног во је ва ња, бал кан ске зе мље су по шле 
дру гим пу тем, у прав цу утвр ђи ва ња на ци о нал них др жа ва, а 
не ства ра ње не ког за јед нич ког др жав ног окви ра ко ји би трај-
45 В.Стру гар, Исто,стр.59. 
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ни је учвр стио Бал кан ски са вез. То исто је учи ни ла и Ср би ја, 
та ко да се опре де ље ње за Бал кан ски са вез и код ра ди ка ла вр-
ло бр зо на пу сти ло. 

У Срп ској со ци јал де мо крат ској стран ци би ла је из ра же на 
иде ја о Бал кан ској фе де ра ци ји, ко ју су со ци ја ли сти ви де ли 
као за јед нич ки от пор бал кан ских на ро да европ ском им пе ри-
ја ли зму, али исто вре ме но и као др жав ни оквир у ко ме ће се 
ре ши ти срп ско на ци о нал но пи та ње. О чла ни ца ма ове фе де-
ра ци је ни је се од ре ђе ни је го во ри ло, али је ис ти ца но да ће она 
би ти ре пу бли кан ска и де мо крат ска. Бал кан ска фе де ра ци ја је 
оста ла глав ни циљ срп ских со ци ја ли ста у Бал кан ским ра то-
ви ма и у Пр вом свет ском ра ту. 

Иде је о ује ди ње њу ју го сло ве на углав ном су ис ти ца ли ра-
ди ка ли, као и по ли ти ча ри оку пље ни око ли ста Сло вен ски југ. 
Па ши ћев кон цепт о ства ра њу Ју го сла ви је, ко ји је ујед но био 
и са став ни део срп ске зва нич не по ли ти ке, де фи ни сан је и ко-
нач но оства рен то ком Пр вог свет ског ра та. Основ но по ла зи-
ште у ње му је сте по тре ба ства ра ња што ја че и ве ће др жа ве на 
Бал ка ну ко ја мо же би ти га ран ци ја за ду го трај ни ји мир. Па-
ши ћу то не мо же би ти Бал кан ски са вез ко јим би се од но си ре-
гу ли са ли ус по ста вља њем на че ла рав но те же, већ би то мо ра ла 
би ти др жа ва у чи ји са став би ушли Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци. 
И срп ски со ци ја ли сти су на чел но при хва ти ли иде ју о ује ди-
ње њу ју го сло ве на на Бал кан ској кон фе рен ци ји со ци ја ли ста 
у Бе о гра ду, али на та квом про гра му ни су ра ди ли. Па шић и 
срп ска вла да су још у по чет ку Пр вог свет ског ра та, Ни шком 
де кла ра ци јом, по ста ви ли као циљ у Пр вом свет ском ра ту 
ује ди ње ње ју го сло ве на. По сле об ја вљи ва ња срп ских рат них 
ци ље ва ка да се срп ска вла да из ја сни ла за Ју го сла ви ју (1914), 
гру па срп ских со ци ја ли ста, оку пље них у Па ри зу око ли-
ста Бу дућ ност, ви ди мо гућ ност ре ша ва ња срп ског пи та ња и 
ства ра њем Ју го сла ви је, због че га до ла зи и до по де ла у Срп-
ској со ци јал де мо крат ској стран ци. Ка сни је, у са рад њи с Ју го-
сло вен ским од бо ром, кон цепт ју го сло вен ске др жа ве се све ја-
сни је про фи ли ше и ње га при хва та ју срп ска вла да и На род на 
скуп шти на, та ко да је он де фи ни сан Крф ском де кла ра ци јом 
(1917).У вре ме про гла ше ња Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца (1918), срп ски со ци ја ли сти по здра вља ју ује ди ње ње и 
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ис ти чу да ће оно до би ти сво ју пу ну вред ност тек кад се ује ди-
не и сви бал кан ски на ро ди у фе де ра ци ји ре пу бли ка.

Ли те ра ту ра

Ба зић, Јо ван Срп ско пи та ње  по ли тич ке кон цеп ци је ре ша ва ња 
срп ског на ци о нал ног пи та ња, Слу жбе ни лист Ср би је и 
Цр не Го ре; Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003.

Bal kan ski ugo vor ni od no si 18761996, Tom I-III, JP Slu žbe ni list SRJ; 
SJU, Me đu na rod na po li ti ka, Be o grad, 1998.

Gross, Mir ja na Vla da vi na hr vat skosrp ske ko a li ci je 19061907., In sti tut 
dru štve nih na u ka Be o grad, 1960.

Јан ко вић, Дра го слав Ср би ја и ју го сло вен ско пи та ње 19141915. 
го ди не, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју; НИП Екс порт-
прес, Бе о град, 1973.

Ка зи ми ро вић, Ва са Ср би ја и Ју го сла ви ја 19141945, (I-II) При зма, 
Кра гу је вац; Цен тар-филм, Бе о град 1995.

Кре стић, Ва си ли је; Љу шић, Ра дош Про гра ми и ста ту ти срп ских 
по ли тич ких стра на ка до 1918. го ди не, Књи жев не но ви не, 
Бе о град 1991.

Kri zman, Bog dan Ras pad austrougar ske i stva ra nje ju go sla ven ske dr ža
ve, Škol ska knji ga, Za greb, 1977.

Man dić, Аnte Frag men ti za hi sto ri ju uje di nje nja, Ju go sla ven ska aka de-
mi ja zna no sti i umjet no sti, Za greb, 1956.

Mar ko vić, La zar Ju go slo ven ska dr ža va i hr vat sko pi ta nje (19141929), S. 
Ku gli, Za greb; Gre go rić, Be o grad, 1935.

На до ве за, Бран ко Исто ри ја срп ског ра ди ка ли зма 19031990, За пис, 
Бе о град, 1998.

По по вић, Ду шан Са бра на де ла, књ. 2. Рад, Бе о град, 1985.
Стан ко вић, Ђор ђе Ни ко ла Па шић, са ве зни ци и ства ра ње Ју го сла

ви је, За ду жби на Ни ко ла Па шић, За је чар, 1995.
Stan ko vić, Đor đe Sr bi ja i stva ra nje Ju go sla vi je, Slu žbe ni gla snik, Be o-

grad, 2009.
Sto ja no vić, Ni ko la Ju go sla ven ski od bor (član ci i do ku men ti), No va Evro-

pa, Za greb, 1927.
Сто јан че вић, Вла ди мир Ср би ја 19081918., Срп ска књи жев на за-

дру га, Бе о град, 1995.



Јован Базић

367

ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ ...

Stru gar, Vla do So ci jal de mo kra ti ja o stva ra nju Ju go sla vi je, Rad, Be o grad, 
1965.

Stru gar, Vla do So ci jal na de mo kra ti ja o na ci o nal nom pi ta nju ju go slo ven
skih na ro da, Rad, Be o grad, 1956.

Ту цо вић, Ди ми три је Иза бра ни спи си, књ. II, Про све та, Бе о град, 
1950.

Ši šić, Fer do Do ku men ti o po stan ku Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca 
19141919, Ma ti ca Hr vat ska, Za greb, 1920.

Йован Базич 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ СЕРБИИ О 
НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ 
 

Резюме

В данной статье анализируются позиции 
политических партий в Сербии по национальном 
вопросе в течение Первой мировой войны в контексте 
политикоисторических процессов в Сербии, а 
также доминирующих международных влияний. 
Решение сербского национального вопроса в военных 
обстоятельствах доминировало в основном в 
политике сербского правительства, которое состояло 
из радикалов во главе с Николой Пашичем. Через борьбу 
за защиту страны правительство одновременно 
предпринимало ряд дипломатических шагов в целях 
создания нового государства, которое объединило 
бы сербский народ и другие славянские народы на 
Балканах. Однако, такая политика была ограничена 
интересами великих держав, союзниками Сербии в 
войне, и их отношением к сербским национальным 
целям. У большинства политических партий в это 
время не было выраженной деятельности изза военной 
обстановки и поэтому не выразилась их позиция по 
национальному вопросу. Исключение представляют 
Народная радикальная партия, поддерживающая 



национальную политику своего Правительства и в 
начале выступавшая за Балканский союз, а потом и за 
Югославию, а также Сербская социалдемократическая 
партия, выступавшая в основном за Балканскую 
федерацию, кроме определённого числа её проюгославски 
ориентиранных политков, собравшихся вокруг 
журнала Будущее в Париже. В этом контексте весьма 
значимыми являются позиций сербских политических 
партий о национальном вопросе ещё на рубеже XIXXX 
веков, когда были определены ключевые идеи, которые 
в основном были реализованы в течение Балканских 
войн (19121913 гг.) и в течение Первой мировой войны 
во время создания Королевства сербов, хорватов и 
словинцев.
Ключевые слова: Сербия, политические партии, 
сербский национальный вопрос, Первая мировая война

Jovan Bazic 
 

POLITICAL PARTIES IN SERBIA ON NATIONAL ISSUE  
IN THE FIRST WORLD WAR 

 
Resume

In this paper author analyzed opinions of political parties in 
Serbia regarding national issues during the First World War 
in the context of politicalhistorical processes and circum
stances in Serbia, as well as international influences. Solving 
of Serbian national issues in the war circumstances domi
nated in the politics of the Serbian government  which had 
been consisted of Radicals led by Nikola Pasic. Along with 
the battle for defense of the state, the government simulta
neously took over many diplomatic activities for purpose of 
creation of a new state which would unify the Serbian nation 
and other Slavic nations in Balkan. However, such politics 
was limited by interests of great powers who were allies of 



Serbia in teh war and also bz their attitude toward 
Serbian national objectives. In that period majority of 
political parties did not opt for significant activity due 
to the war circumstances and therefore their opinions 
regarding the national issues were not considerably ex
pressed. The only exceptions are People’s Radical Party 
which supported national politics of its government 
and which supported the idea of the Balkan Union 
from the beginning and then the idea of Yugoslavia, as 
well as Serbian SocialDemocratic Party which mainly 
used to express its support for the Balkan federation, 
excluding a number of its politicians who were pro
Yugoslav oriented and used to gather around the jour
nal Buducnost (Future) in Paris. In this context there 
are very important opinions of political parties in Ser
bia regarding the national issue starting with the end 
of 19th century and the beginning of 20the century, 
when the key ideas regarding the Serbian national is
sues were defined and mainly implemented during the 
Balkan wars (19121913) and during the First World 
War in the period of creation of the Kingdom of the 
Serbs, Croats and Slovenians.
Key Words:  Serbia, political parties, Serbian national 
issue, First World War 
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Сажетак

Фран цу ско-ру ски спо ра зум (1894), Ма ро кан ске кри зе 
(1905, 1911), Анек си о на кри за (1908) и Бал кан ски ра-
то ви (1912–1913) усме ра ва ли су ин те ре со ва ња срп ских 
и европ ских ин те лек ту а ла ца ка ана ли зи по ли ти ке 
Аустро у гар ске, Ру си је, Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је 
пре ма Бал ка ну. Овај рад ука зу је на уло гу и ме сто ин те-
лек ту а ла ца у пе ри о ду сло же них од но са из ме ђу ве ли ких 
си ла, њи хо вих им пе ри ја ли стич ких пла но ва и су ко ба 
ко ји су во ди ли ка Ве ли ком ра ту (1914–1918). Циљ је да 
се осве тле на чи ни на ко је су срп ски ин те лек ту ал ци ре-
ша ва ли и афир ми са ли срп ско пи та ње у европ ској јав-
но сти. Кроз бро шу ре, књи ге, тек сто ве и ак тив но сти 
срп ских, као и фран цу ских ин те лек ту ал ца, по сма-
тра ће се од нос ве ли ких си ла пре ма Ср би ји и Ср би ма у 
пред ве чер је Пр вог свет ског ра та. У за вр шном де лу ра-
да раз ма тра ће се ути цај  ин те лек ту ал ца на осно ве на 
ко ји ма су по ста вље ни од но си из ме ђу Ср би је и са ве зни-
ка у Пр вом свет ском ра ту. 
Кључ не ре чи: ин те лек ту ал ци, срп ско пи та ње, Ср би-
ја, ве ли ке си ле, Бал кан, крај 19. и по че так 20. ве ка, Ве-
ли ки рат (1914–1918).

УДК 316.344.32(=163.41):327(4)“1894/1918“
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Ин те ре со ва ње ин те лек ту а ла ца за ме ђу на род не од но се и 
про бле ме епо хе им пе ри ја ли зам, као и моћ ути ца ја ин те лек
ту а ла ца у дру штву, уве ћа ли су се по чет ком 20. ве ка.1 Фран
цу скору ски спо ра зум (1894), Ма ро кан ске кри зе (1905, 1911), 
Анек си о на кри за (1908) и Бал кан ски ра то ви (1912–1913) 
усме ра ва ли су па жњу др жав ни ка, по ли ти ча ра, на уч ни ка, но
ви на ра ка не ре ше ним пи та њи ма и су прот но сти ма у ме ђу на
род ним од но си ма. Ши ре њу иде ја и иде о ло ги ја (ли бе ра ли зма, 
по зи ти ви зма, на ци о на ли зма, ра си зма, шо ви ни зма, па ци фи
зма и др) допринeо је раз вој афе ре Драј фус у Фран цу ској, као 
и сна жан раз вој штам пе у Евро пи.2 У пе ри о ду кра ја 19. и по
чет ка 20. ве ка, ко ји се на зи ва и ле пом епо хом (La Bel le Épo que),  
штам па до жи вља ва про цват, а пи сци по ста ју но ви на ри број
них ли сто ва и ча со пи са. За крат ко вре ме штам па је сво јим 
ви со ким ти ра жи ма и тек сто ви ма углед них пи са ца, на уч ни ка 
и пу бли ци ста, по ста ла моћ но сред ство ути ца ја на по ли ти ку 
и ши ро ке на род не ма се.3 На уч на ми сао кра јем 19. и по чет ком 
20. ве ка на чи ни ла је пре врат у по гле ди ма на свет, о ње го вим 
осо би на ма и мо гућ но сти ма са зна ва ња, а по сред но је пре у зе
ла зна чај ну уло гу у фор ми ра њу др жав них по ли ти ка и об ли
ко ва њу од но са ме ђу др жа ва ма.

Ге 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 сте че не не за ви сно сти Ср би је, 
по тра ге за си гур ним спољ но по ли тич ким ослон цем, ин те гра
ци јом на ци је и да љим при вред ним, дру штве ним и кул тур
1  Ž. Ben da, Iz da ja in te lek tu a la ca, Be o grad 1996, 140; T. Bo to mor, Eli te i dru štvo, 

No vi Sad 2008, 75.
2 Ве ли ка штам па или тзв. но ви не за два суа кра јем 19. ве ка до жи вља ва ју про

ца ват нај ви ше за хва љу ју ћи успе ху аме рич ке ком па ни је В.Р. Херст и ли ста 
Mor ning Post, ко ји је у свом ми ли он ском ти ра жу ну дио чи та о ци ма „аме рич ке 
вред но сти“. Слич ним пу тем су по шли и европ ски ли сто ви: Ber li ner Mor gen-
post у Не мач кој, Deily Ex pres, Deily Mail и тра ди ци о нал ни Deily Mi ror у Бри
та ни ји. (C. Bel lan ger, J. Go dec hot, P. Gu i ral, F. Ter rou (dir.), Hi sto i re généra le 
de la pres se française, t. 3–4, Pa ris 1969–1972; Ј. Re i nach, Hi sto i re de l’af fa i re 
Dreyfus, I–VII, Pa ris 1901–1911; E. Cahm, L’Af fa i re Dreyfus, Pa ris 1994; V. Duc
lerc, L’Af fa i re Dreyfus, Pa ris 1994; М. Wi nock, La fiè vre he xa go na le Les gran des 
cri ses po li ti qu es 1871–1968, Pa ris 1999, 141–191).

3 D. Le je u ne, La Fran ce de la Bel le Épo que 1896–1914, Pa ris 1997, 131; М. Wi
nock, La Bel le Épo que La Fran ce de 1900 à 1914, Pa ris 2003, 316–318.
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ним раз во јем.4 Нај зна чај ни ји слој обра зо ва них Ср ба чи ни ли 
су при пад ни ци ге не ра ци је ко ја је сво је обра зо ва ње сти ца ла 
или уса вр ша ва ла у европ ским кул тур ним сре ди шти ма.5 Ве
ћи на нај зна чај ни јих срп ских по ли ти ча ра и др жав ни ка обра
зо ва ње је сте кла у Фран цу ској и Швај цар ској.6 Беч и не мач
ка уни вер зи тет ска сре ди шта (Ха ле, Лај пциг, Је на, Бер лин и 
Мин хен) има ли су пред ност при ли ком ода би ра ме ста сту ди
ра ња, док је Фран цу ској као зе мљи сту ди ја да ва на пред ност 
од 1913/14. го ди не.7 Ипак, у дру гој по ло ви ни 19. ве ка уста ли ло 
се фи на ли зо ва ње обра зо ва ња у Па ри зу, ко ји је био „да ље од 
ап со лу ти стич ког ре жи ма Аустри је“, што је омо гу ћи ло да Па
риз по ста не нај зна чај ни ји уни вер зи тет ски цен тар за Ср бе.8 
Ср би шко ло ва ни у европ ским уни вер зи тет ским и кул тур
ним цен три ма за у зма ли су кључ не по зи ци је у свим срп ским 
стран ка ма и ак тив но уче ство ва ли у по ли тич ком и дру штве
ном жи во ту Ср би је. Ве зе ко је су ус по ста ви ли то ком сту ди ја 
омо гу ћи ле су срп ском дру штву да из гра ди др жав ни апа рат, 
осна жи др жа ву и по ве де бор бу за на ци о нал не ци ље ве. 

По ред ак тив но сти срп ских ин те лек ту ал ца, укљу чи ва ње 
фран цу ских ин те лек ту а ла ца у ана ли зу по ло жа ја Ср би је и 
Ср ба и до га ђа ја на Бал ка ну кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, 
има ло је зна чај ну уло гу у об ли ко ва њу не са мо фран цу ско
срп ских од но са, већ и ме ђу на род них од но са и фор ми ра ња 
оче ки ва ња Ср ба. Фран цу ски на ци о нал ни учи тељ Ер нест Ла
вис усме ра вао је сво је уче ни ке и дру ге фран цу ске ин те лек ту
ал це, фор ми ра не на осно ва ма ње го вог па три от ског школ ског 
си сте ма на ста лог на кон по ра за на ци је у Фран цу скопру ском 
ра ту (1870/71), да пре ва зи ђу по де ле на ста ле афе ром Драј фус 
4  М. Грол, Из пред рат не Ср би је, Бе о град 1939, 9–15; М. Ра до је вић, Љ. Ди мић, 

Ср би ја у Ве ли ком ра ту 1914–1918, Бе о град 2014, 29–30.
5 Љ.Тр гов че вић, Пла ни ра на ели та, Бе о град 2003, 44.
6 К. Ст. Па вло вић, Јо ван Ду чић, Бе о град 2001, 159.
7 Д. Т. Ба та ко вић, „Фран цу ски ути ца ји у Ср би ји 1835–1914. Че ти ри ге не ра ци је Па ри зли-

ја“, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 57 (1997), 73–95; Исти, “La mod èle français en 
Ser bie avant 1914”, у: D. T. Ba ta ko vic (di rig.), Une al li an ce atypi que Les re la ti ons fran co-ser bes 
1878–1940, Bel gra de 2010, 13–99.

8 В. Па вло вић, „Срп ски сту ден ти у Па ри зу 1839–1856“, Исто риј ски ча со-
пис, XXXI II (1987), 189; Lj. Tr gov če vić, «Sa vants ser beséle ves français 1880–
1914», у: Les réla ti ons en tre la Fran ce et les Pays yougo slves  du 18e au 20e 
siè cle, Lju blja na 1987, 84; Љ. Тр гов че вић, Пла ни ра на ели та, 60.
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и усме ра вао их је ка пи та њи ма спољ не по ли ти ке.9 Сту па ње 
са ве за Фран цу ске и Ру си је на сна гу (1894), та ко ђе је, об ли ко
ва ла ло ин те лек ту ал ну кли му Фран цу ске и по сред но је усме
ри ло ин те ре со ва ња фран цу ских ин те лек ту ал ца ка Бал ка ну, 
Ср би ји и Ср би ма. Су коб ду ха фран цу ског ре ван ши зма и ве
ли ко не мач ке на ци о нал не иде о ло ги је бу ди ли су се код фран
цу ских ин те лек ту ал ца на пи та њи ма: ре фор ми у Ма ке до ни ји, 
еко ном ских ин те ре са Фран цу ске и Не мач ке на Бал ка ну и у 
Ср би ји, зај мо ва, на бав ки на о ру жа ња („то пов ско пи та ње“), 
из град њи же ле зни це, Анек си о не кри зе и Бал кан ских ра то ва. 
Срп ски ин те лек ту ал ци кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка за го
ва ра ли су про ме ну срп ског спољ но по ли тич ког осла ња ња на 
Аустро у гар ску и на сто ја ли су да се што ви ше еко ном ски, кул
тур но и по ли тич ки при бли же Ру си ји и Фран цу ској.10 Тек сто
ви фран цу ских ин те лек ту ал ца и моћ ути ца ја њи хо ве ре чи, 
слу жи ли су као спе ци фич но по моћ но са ве то дав но сред ство 
у ди пло мат скопро па гад ним ак ци ја ма и афир ма ци ји срп ског 
пи та ња у Евро пи. 

1. Ин те лек ту ал ци о до ме ти ма  
Фран цу ско-ру ског спо ра зу ма (1894)

Од 1894. го ди не и зва нич ног сту па ња на сна гу спо ра зу ма 
из ме ђу Фран цу ске и Ру си је, ста во ви ин те лек ту ал ца о Бал
ка ну до би ја ју но ве ди мен зи је. Ра ди кал ски кру го ви, ве за ни 
за Ру си ју и по ве за ни са фран цу ским ра ди ка ли ма, до че ка ли 
су са ве ли ким оду ше вље њем ин фор ма ци ју о фран цу скору
9 Ла вис је за сту пао став да афе ра Драј фус во ди це па њу фран цу ске на ци је и 

свој апел за „по ми ре ње на ци је“ упу тио је пре ко члан ка пу бли ко ва ног у La 
Re vue de Pa ris. Циљ је би ло пре ва зи ла же ње иде о ло шког и по ли тич ког рас
це па иза зва ног афе ром Драј фус. (P. No ra, “La vis se, in sti tu te ur na ti o nal”, у: P. 
No ra (dir.), Les li e ux de mémo i re, vol. 1, Pa ris 1997, 239–275; S. Sre te no vić, 
Fran cu ska i Kra lje vi na Sr ba Hr va ta i Slo ve na ca 1918–1929, Be o grad 2008, 36; 
С. Сре те но вић, „Ср би ја Вик то ра Бе ра ра: је дан по глед на до при нос Ср би је 
са ве зни ка 1915. го ди не“, у: И. Пан те лић, Ј. Ми ла но вић и М. Га та ло вић (ур.), 
Пр ви свет ски рат и бал кан ски чвор, Бе о град 2014, 579; C. Proc has son, A. 
Ra smus sen, Au nom de la pa trie les in tel lec tu els et la pre miè te gu er re mon di a le 
1910–1919, Pa ris 1996, 195). 

10  М. Вој во дић, Ср би ја у ме ђу на род ним од но си ма кра јем XIX и по чет ком XX 
ве ка, Бе о град 1988; Исти, „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: Пу те ви срп ске ди пло ма ти је, Бе о
град 1999, 217–218.
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ском при бли жа ва њу.11 Срп ски ин те лек ту ал ци су пр по зна ли 
зна чај ну про ме ну на пла ну ме ђу на род них одо но са ко ју је до
не ло при бли жа ва ње Фран цу ске и Ру си је.12 Ве ли ка оче ки ва ња 
од Фран цу скору ског спо ра зу ма ис ка за на на стра ни ца ма ра
ди кал ског Де ла, про пра ће на су са за кључ ком да је европ ска 
рав но те жа по вра ће на скла па њем по ме ну тог савз ни штва, а 
исто вре ме но су ана ли зи ра ни и ста во ви фран цу ских пу бли
ци ста о овом пи та њу.13 По себ на па жња по кло ње на је Шар лу 
Ло а зоу ко ји је 1898. го ди не у књи зи La Bal kan Sla ve et la cri se 
autric hi en ne (Бал кан ски Сло ве ни и аустриј ска кри за) по ли ти
ци са ве за пре ба цио да за не ма ру је европ ски Ис ток и на ње
му сло вен ске на ро де, ко је би тре ба ло да „по ма же у њи хо вим 
пра вед ним, на ци о нал ним аспи ра ци ја ма“.14 Ње го во ства ра ла
штво до дат но је бу ди ло иде а ли стич ку пред ста ву и оче ки ва ња 
у Ср би ји да се из но ше ње срп ског пи та ња на европ ску сце ну и 
ње го во ре ша ва ње мо же ре а ли зо ва ти по мо ћу Фран цу скору
ског са ве за. 

Кра јем 19. ве ка Ср би ја је на сто ја ла да се при бли жи дру гим 
европ ским зе мља ма, што је озна чи ло и ра ди кал ну спољ но по
ли тич ку пре о ри јен та ци ју. Све до до ла ска Сто ја на Но ва ко ви
ћа на че ло вла де 1895. го ди не пре о вла ђи ва ла је аустро фил ска 
стру ја на вла сти.15 Од кра ја 19. ве ка срп ски ин те лек ту ал ци 
(Сто јан Но ва ко вић, Ми лу тин Га ра ша нин, Ми ло ван Ми ло ва
но вић, Јо ван Скер лић), по ред ја че по ве зи ва ња Ср би је са Ру
си јом, на сто је да оства ре ве зу и са за пад но е вроп ским си ла ма, 
а пре све га Фран цу ском.16 Фи нан сиј ско окре та ње Фран цу

11 А. Ма ле, Днев ник са срп ског дво ра, Бе о град 1999, 119; М. Ст. Про тић, Ра ди-
ка ли у Ср би ји. Иде је и по крет 1881–1903, Бе о град  1990.

12 A. Dž. P. Tej lor, Bor ba za pre vlast u Evro pi 1848–1918, Sa ra je vo 1968, 306–323; А. 
Мом ба у ер, Узро ци Пр вог свет ског ра та, Бе о град 2013, 10–11.

13 Де ло, књ. 1, Бе о град 1894, 183.
14 Ch. Lo i se au, Le Bal kan Sla ve et la cri se Autric hi en ne, Pa ris 1898; Де ло, књ. 24. 

Бе о град 1902, 145.
15 „Је дан срп ски ми ни стар ски про грам (1895)“, Не дељ ни пре глед, бр. 6 (43), 

8. фе бру ар 1909, 84–87; Г. Јак шић, „Тај на кон вен ци ја (1881–1889), 132; М. 
Вој во дић, Ср би ја у ме ђу на род ним од но си ма кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, 
Бе о град 1988; Д. Ми лић, „Сто јан Но ва ко вић и фи нан сиј ски про бле ми Ср би
је“, у: Сто јан Но ва ко вић – лич ност и де ло, Бе о град 1995, 103–112.

16 А. Ма ле, Днев ник са срп ског дво ра, 78–79, 88. 
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ској, по Но ва ко ви ће вој за ми сли во ди ло је и при до би ја њу 
ње не ди пло мат ске по др шке. Исто вре ме но срп ски ин те лек
ту ал ци ис ти ца ли су и по тре бу спо ра зу ме ва ња с бал кан ским 
др жа ва ма, као кључ да љег де ло ва ња и раз вит ка.17 Иако је до 
за чет ка при бли жа ва ња до шло, ни Ру си ја ни Фран цу ска, сва ка 
из сво јих раз ло га ни су же ле ле по кре та ње Ис точ ног пи та ња, 
чу ва ју ћи су ве ре ни тет сул та но ве вла сти чак и он да ка да су се 
за ла га ле за ре фор ме.18

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 на на 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 на на сиј ског по ло жа ја Ср би је по мо ћу Фран цу
ске.19 Ср би ја је од по чет ка 20. ве ка кре ну ла у про це се узи ма ња 
зај мо ва у Фран цу ској, као и про цес на о ру жа ва ња код  фран
цу ских про из во ђа ча. Од сме не ди на сти ја 1903. го ди не про
цес по ли тич ког и при вред ног уда ља ва ња од Аустро у гар ске је 
био де фи ни ти ван, што је иза зи ва ло не за до вољ ство аустро
у гар ских по ли тич ких и при вред них кру го ва пре ма Ср би ји. 
На бав ке то по ва у Фран цу ској 1905. го ди не, до дат но је до при
не ла на ру ше ним од но си ма Аустро у гар ске и Ср би је и от по чи
ња њу Ца рин ског ра та (1906–1911).20 Срп ски ин те лек ту ал ци 
укљу че ни у др жав не по сло ве од овог пе ри о да у ди пло мат
ским ак тив но сти ма на сто је да срп ске зах те ве пред ста ве и као 
европ ски ин те рес об у зда ва ња Аустро у гар ске.21 У кру го ви ма 
срп ских ин те лек ту ал ца оче ки ва ла се по моћ од са ве зни ца Ру
17 М. Ми ло ва но вић, „Ис точ но Пи та ње“, Де ло, књ. 3, Бе о град 1894, 427–429.
18 АС, МИД, ПО, 1900, фасц. III, дос. I, пов. бр. 1046, С. Но ва ко вић – В. Ђор

ђе ви ћу, 11. април 1900; АС,  Лич ни фонд Љу бо мир Ко ва че вић, бр. 705, С. 
Но ва ко вић – Љ. Ко ва че ви ћу, Па риз 16. април 1900; М. Вој во дић, „Сто јан 
Но ва ко вић као срп ски по сла ник у Па ри зу 1900.“, у:  Иза зо ви срп ске спољ не 
по ли ти ке, Бе о град 2007, 176.

19 М. 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.

20  Одејк, 29. де цем бар 1906; Д. Ђор ђе вић, Ца рин ски рат Аустро-Угар-
ске и Ср би је 1906–1911, Бе о град 1962, 210–248; Љ. Алек сићПеј ко
вић, Од но си Ср би је са Фран цу ском и Ен гле ском 190 –1914, Бе о град 
1965, 223.

21 Још у то ку 1907. го ди не при ли ком Ве сни ће вог при је ма код пред сед ни ка Ре
пу бли ке Ар ма на Фа ли је ра, срп ска ди пло ма ти ја је по ку ша ла да за ин те ре су је 
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си је и Фран цу ске у од у пи ра њу аустро у гар ским при ти сци ма, 
ко ји су пред ста вља ни и као спу та ва ње про до ра гер ма ни зма 
на Ис ток. 

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 по ку ша ла је де ло ва ти 
и у дру гим прав ци ма. Ми ло ван Ми ло ва но вић и дру ги во де ћи 
срп ски по ли ти ча ри об и шли су Бер лин, Лон дон, Па риз и Рим 
у на ди да ће из деј ство ва ти по вољ но ре ша ва ње срп ског пи
та ња.22 За Ср би ју је од нос Фран цу ске и Не мач ке био ва жан, 
у скло пу да љег од но са Ср би је са цен трал но е вроп ским си ла
ма. Ми ло ва но вић је на по чет ку Анек си о не кри зе ис ти цао да 
сна га не мач коаустриј ског са ве за има те жи ну за раз ре ше ње 
еле мен тар них европ ских пи та ња. Срп ски ин те лек ту а лац  ис
ти цао је Не мач ку по др шку Аустро у гар ској, као и да ће са вез 
Не мач ке и Аустро у гар ске, би ти јак све док се Ру си ја и Фран
цу ска за јед но са Ен гле ском не су про ста ве од луч но овом са
ве зу.23 Ка ко је Аустро у гар ска у Па ри зу ор га ни зо ва ла ве ли ку 
де лат ност про тив Ср би је ко ри сте ћи ка то лич ку стру ју, Ми
лен ко Ве снић, срп ски по сла ник у Па ри зу, пред ло жио је да се 
за по че так бор бе за срп ске ин те ре се узме Лон дон, уз по моћ 
ру ске ди пло ма ти је.24 Ве снић је ве ро вао да се пре ко ен гле ског 
ути ца ја мо же при мо ра ти вла да Жор жа Кле ман соа да ипак 
по др жи Ру си ју и Ср би ју на Бал ка ну. 

Во ђа срп ске ди пло ма ти је Ми ло ва но вић се сла гао са уве
ре њем ко је је би ло оп ште у кру го ви ма европ ске ди пло ма ти је 
да Фран цу ска, Ру си ја и Ита ли ја не мо гу да се ком про ми ту ју 
пре ма Не мач кој и Аустро у гар ској јер ни су спрем не за рат.25 
Ипак, Ми ло ва но вић на гла ша ва зна чај ко на та ка та ко је је Ср

Фран цу зе. (Р. Ве снић мла ђи, Др Ми лен ко Ве снић гран се њер срп ске ди пло ма-
ти је, Бе о град 2008, 226–227.

22 CADN, Léga tion de Bel gra de, 168, Le Re port, Pa ris 8. jan vi er 1909; АС, Лич ни 
фонд Ми ло ван Ми ло ва но вић, бр. 32, Мо ја по ли ти ка у бо сан ској кри зи, 29. 
но вем бар 1909; АС, Лич ни фонд Ми ло ван Ми ло ва но вић, бр. 32, Бе ле шке, 
30. но вем бар 1908.

23 АС, Лич ни фонд Ми ло ван Ми ло ва но вић, бр. 32, Бе ле шке, 28. ок то бар 1908; 
АС, Лич ни фонд Ми ло ван Ми ло ва но вић, Бе ле шке, 21. ју ни 1909.

24 Р. Ве снић мла ђи, нав. де ло, 242.
25 АС, Лич ни фонд Ми ло ван Ми ло ва но вић, бр. 32, 6. март 1909; Исто, Ре тро

спек ти ва, 20. март 1909.
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би ја има ла са „при ја тељ ским си ла ма“, као и да је по треб но 
ис та ћи срп ски про блем на европ ској по ли тич кој сце ни и уса
гла си ти „сво је ци ље ве са њи хо вим“, тј. про на ћи за јед нич ке 
ин те ре се.26 Иако фран ко фил Ми ло ва но вић је је ди ну вој ну по
моћ оче ки вао од Ру си је, а ако би до шло до ра та ве ли ких си ла 
сма трао је да би тек укљу чи ва ње Ве ли ке Бри та ни је мо гло спа
си ти Бал кан.27 Ми ло ва но вић је ис ти цао зна чај Тро је цар ског 
са ве за (спо ра зум Ру си је са за пад ним си ла ма – Фран цу скору
ски са вез и Ру скоен гле ски спо ра зум) у ре ша ва њу при ли ка 
на Бал ка ну и ве ро вао да се мо ра ју оја ча ти од но си бал кан ских 
др жа ва.28 Од су ство од луч ни је ак ци је пре ма Аустро у гар ској, 
од стра не Фран цу ске и дру гих си ла, ути ца ло је да Ми ло ва но
вић са вез са Бу гар ском ви ди као кључ спре ча ва ња про до ра 
Аустри је на Бал ка ну.29 Да љи ток раз во ја ме ђу на род них од но
са уда ља ва ли су Ср би ју од гер ман ског све та и још чвр шће ве
зи ва ли за Ру си ју, Фран цу ску и Ве ли ку Бри та ни ју. 

Про гла ше ње анек си је Бо сне и Хер це го ви не 1908. го ди не, 
ко јим је Аустро у гар ска пре кр ши ла од ред бе Бер лин ског уго
во ра, по ре ме ти ло је рав но те жу сна га у Евро пи и  озна чи ло 
де фи ни тив ну опа сност по европ ски мир.30 Срп ски ин те лек
ту ал ци су пре по зна ли опа сност, сто га је По ли ти ка пи са ла: 
„Де мо клов мач спу сти ће се ни же но што је до са да ста јао из
над гла ве на шег пле ме на“.31 Од јек је ис ти цао да про је кат но
во па зар ске же ле зни це пред ста вља „ма те ма тич ку фор му лу 
аустриј ког Drang nach Osten“.32 Срп ски ин те лек ту а ла ци су на
26 Исто, 28. ок то бар 1908.
27 Исто.
28 АС, Лич ни фонд Ми ло ван Ми ло ва но вић, бр. 6, Бе ле шке, 3. ја ну ар 1911.
29 АС, Лич ни фонд Ми ло ван Ми ло ва но вић, бр. 17, Бе ле шке  Аугар ска , Ср би ја 

и Бу гар ска, Бе о град 30. мај 1909.
30 Ди ми три је Ђор ђе вић иден ти фи ку је тро ја ко ма ни фе сто ва ње офан зив не по

ли ти ке аустро у гар ских вла да ју ћих кру го ва пре ма Ср би ји у пе ри о ду од 1903. 
до 1908. го ди не. Ца рин ски рат, но во па зар ска же ле зни ца и анак си ја Бо сне и 
Хер це го ви не (1908) кључ ни су еле мен ти офан зив не по ли ти ке вој не стран ке 
и кле ри кал нока пи та ли стич ки кру го ва, ко је је пред во дио ми ни стар спољ них 
по сло ва Ерен та ла. (Д. Ђор ђе вић, Аустросрп ски су коб око про јек та Но во па
зар ске же ле зни це“, Ис то ри ски ча со пис, књ. VII (1957), 215).

31 По ли ти ка, бр. 1453, 2. фе бру ар 1908.
32 На сед ни ци Ми ни стар ског са ве та од 19. ав гу ста 1908. го ди не до не та је по ли

тич ка од лу ка о уни ште њу Ср би је, али на кон анек си је Бо сне и Хер це го ви не, 
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сто ја ли да тек сто ви ма на стра ним је зи ци ма по ста ве срп ско 
пи та ње на при о ри тет но ме сто ме ђу на род них од но са. Да ље 
спре ча ва ње про до ра Аустро у гар ске на Бал кан био је при о ри
те тан и за јед нич ки за да так свих си ла про тив них цен трал ним 
си ла ма. Јо ван Цви јић у бро шу ри Анек си ја Бо сне и Хер це го ви-
не и срп ски про блем пи ше: „Ако се да кле Бо сна и Хер це го ви на 
не мо гу при сје ди ни ти Ср би ји и Цр ној Го ри што би је ди но би
ло пра вил но, и то због про ти вље ња АустроУгар ске, он да им 
тре ба да ти та кав ме ђу на род ни по ло жај, да се мо гу сло бод но у 
на ци о нал ном сми слу раз ви ја ти“.33 Срп ских ин те лек ту а лац су 
ре ше ње срп ског пи та ња по ве за ли са им пе ри јал ним пла но ви
ма ве ли ких си ла и у ком пли ко ва ним ме ђу на род ним од но си
ма за по че ли бор бу за оп ста нак и  да љи раз вој Ср би је.  

2. Па риз као цен тар ди пло мат ско-про па гад не ак ци је

Кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка срп ски ин те лек ту ал ци су 
већ ак тив но са ра ђи ва ли са европ ским на уч ни ци ма (Ми ха
и ло Пе тро вић Алас, Јо ван Жу јо вић, Ми ха и ло Га ври ло вић и 
Јо ван Цви јић) и по сти за ли су ре зул та те на ви со ком ни воу 
на уч них до при но са.34 По тре ба да љег раз во ја срп ског дру

Аустро у гар ска је из уну тар по ли тич ких раз ло га при вре ме но од у ста ла од ра та 
са Ср би јом. Од овог пе ри о да за по че ли су мон ти ра ни про це си и су ђе ња Ср
би ма. (Ве ле и здај нич ки про цес у За гре бу, Фри дјун гов про цес у Бе чу).  (Од-
јек, бр 34. 8. 2. 1908; Од јек, бр. 35, 9. ја ну ар 1908; А. Ми тро вић, Про дор на 
Бал кан Ср би ја у пла но ви ма Аустро-Угар ске и Не мач ке 1908 – 1918, Бе о град 
1981, 75 – 76; М. Ра до је вић, Љ. Ди мић, нав. де ло, 62.

33 Ј. Цви јић, Анек си ја Бо сне и Хер це го ви не и срп ско пи та ње, Бе о град 1908, 47. 
(ре принт из да ње)

34  A. De man geon, “Nécro lo ge – Ga ston Gra vi er», An na les de Géograp hie, vol. 
23, № 132 (1915), 456; Д. Три фу но вић, Ле то пис Жи во та и ра да Ми ха и ла 
Пе тро ви ћа, Бе о град 1996; „Ср бин док тор па ри ског фа кул те та des let tres“, 
Про свет ни гла сник, 1899, 115; Т. Р. Ђор ђе вић, „Др. Ми ха и ло Га ври ло вић, 
кра љев ски по сла ник у Лон до ну“, По ли ти ка, 3. но вем бар 1924; Г. Ко ви ја нић, 
„Шко ло ва ње Ми ха и ла Га ври ло ви ћа и осврт на ње гов рад“, Ар хив ски пре глед, 
1–2 (1968), 28; Р. Са мар џић, „Ми ха и ло Га ври ло вић“, у: Пи сци срп ске исто-
ри је, 2, Бе о град 1981, 157–191; Иста, „По ли тич ки по гле ди Јо ва на Цви ји ћа“, 
Фло ги стон, бр. 2 (1995), 77–89; А. Сто ја но вић, „Ми ха и ло Га ври ло вић – на
уч ник, ди пло ма та и пр ви др жав ни ар хи вар“, Ка ра џић, бр. 1 (2009), 40–51; А. 
Гру бић, „Јо ва ан М. Жу јо вић – жи вот и де ло“, у: В. Јо вић (ур.), Јо ван Жу јо вић 
– жи вот и де ло, Бе о град 2010, 11–12; Д. То до ро вић, „По ли тич ки лик Јо ва на 
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штва и др жа ве, а по себ но кри зе од по чет ка 20. ве ка: не ми ри 
у Ста рој Ср би ји, Ца рин ски рат Ср би је са Аустро у гар ском и 
анек си ја Бо сне и Хер це го ви не, а ка сни је и Бал кан ски ра то
ви, срп ске на уч ни ке во ди ла су укљу чи ва њу у јав ни жи вот и 
бри са њу гра ни ца из ме ђу на у ке и по ли ти ке.35 Пла си ра ње те ма 
зна чај них за Ср би ју и Ср бе у европ ској јав но сти по ка за ла се 
као зна чај на по тре ба срп ске спољ не по ли ти ке на по чет ку 20. 
ве ка. Ве зе ко је су ус по ста вље не шко ло ва њем и на уч ном са
рад њом про ши ри ва не су на афир ма ци ју срп ских на ци о нал
них ин те ре са. Кључ ну уло гу и стра те ги ју срп ске про па гад не 
ак ци је об ли ко ва ли су срп ски ин те лек ту ал ци оку пље ни око 
тзв. Про свет ног оде ље ња Ми ни стар ства спољ них по сло ва 
(Све ти слав Си мић, Јо ван М. Јо ва но вић, Сло бо дан Јо ва но вић 
и др) као и срп ско по слан ство у Па ри зу. Срп ски ин те лек ту ал
ци шко ло ва ни у Фран цу ској (Ми ло ван Ми ло ва но вић, Јо ван 
М. Јо ва но вић, Ми лен ко Ве снић) и они са кон так ти ма и ве за
ма у Па ри зу (Ан дра Ни ко лић, Сто јан Но ва ко вић, Ми ха и ло 
Ву јућ), пре у зе ли су по чет ком 20. ве ка од го вор не по ло жа је у 
ди пло мат ској слу жби Ср би је, што се од ра зи ло на да ље пу те
ве де ло ва ња срп ске ди пло ма ти је. 

Ак ту е ли зо ва ње пи та ња кра ја осман ске вла сти над европ
ским по се ди ма, све ве ћи при ти сак Аустро у гар ске и ја ча ње 
по кре та ује ди ње ња Ју жних Сло ве на мо ти ви са ли су срп ску 
ели ту да пре ко пред ста вља ња срп ских ин те ре са у европ ској 
јав но сти стек не са ве зни ке и по др шку ве ли ких си ла. Ка ко од 
афе ре Драј фус до Пр вог свет ског ра та сна га јав не ре чи из не те 
пре ко пи са них ме ди ја ра сла, а иза ли сто ва и ча со пи са ста ја
ли од ре ђе ни по ли тич ки, еко ном ски или кул тур ни ин те ре си 
и цен три мо ћи, срп ски ин те лек ту ал ци су на сто ја ли да пу тем 
тек сто ва у европ ској штам пи афир ми шу Ср би ју и про на ђу 
са ве зни ке у оства ри ва њу на ци о нал них ци ље ва и од у пи ра њу 
при ти сци ма Аустро у гар ске. Фран цу ска штам па, а пре све га 
днев ни ли сто ви: Le Pe tit Jo ur nal,  Le Jo ur nal, Le Ma tin и Le Pe-
tit Pa ri sien од „бу лан жи зма“ и афе ре Драј фус до сти жу ти ра же 

Жу јо ви ћа“, Ге о ло шки ана ли Бал кан ског по лу о стр ва,  књ. LI (1988), 138; Đ. 
Đu rić, Srp ski in te lek tu a lac u po li ti ci: po li tič ka bi o gra fi ja Jo va na Žu jo vi ća, Be o
grad 2003. 

35 М. Ра до је вић, „Ин те лек ту ал ци у по ли ти ци“, На ша про шлост, бр. 8 (2007), 
122.
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ко ји су се у про се ку днев но кре та ли око 4 ми ли о на при ме ра
ка.36 Штам па њем не дељ них до да та ка у ко ло ру, као што је Sup-
plément il lu stré du Pe tit Jo ur nal, фран цу ски ли сто ви су по че ли 
да ко ри сте фо то гра фи је, цр те же и ка ри ка ту ре као до пу ну или 
за ме ну тек сту и овим по зи ци о ни ра ли Па риз као не за о би ла
зан цен тар по ли тич ке про па ган де и ути ца ја на европ ску ди
пло ма ти ју и ме ђу на род не од но се. Уз про ме ну ори јен та ци је 
срп ске спољ не по ли ти ке, ве зе и са рад ње ко ја је ус по ста вље на 
из ме ђу фран цу ских и срп ских ин те лек ту ал ца, ви со ки ти ра
жи, но ви при сту пи у пре зен то ва њу ин фор ма ци ја, огла ша ва
ње и по ли тич ки ути цај фран цу ских ча со пи са ко ји је био у по
ра сту, опре де ли ли су срп ске ин те лек ту ал це да Па риз по ста не 
цен тар ди пло мат скопро па ганд не ак ци је. 

На по зи ци је срп ског по сла ни ка у Па ри зу, од кра ја 19. ве
ка сла те су лич но сти од ауто ри те та и ути ца ја, ко је су има ле 
по знан ства са ис так ну тим Фран цу зи ма. Од срп ских ди пло
ма та у Па ри зу оче ки ва ло се да по сред ством ве за и ди пло мат
скопро па гад них ак ци ја ути чу на фран цу ске по ли ти ча ре и 
др жав ни ке да по др же срп ске ин те ре се, као и да за ин те ре су ју 
дру ге ве ли ке си ле за Ср би ју и Ср бе. Сто јан Но ва ко вић, Ан
дра Ни ко лић и Ми лен ко Ве снић сво јим за ла га њем на ме сту 
по сла ни ка Ср би је у Фран цу ској, у ци љу по ди за ња од но са две 
др жа ве на ви ши но во, да ли су лич ну но ту ак тив но сти ма По
слан ства Кра ље ви не Ср би је у Па ри зу. Свет ска из ло жба у Па
ри зу би ла је при ли ка да се срп ска кул ту ра, тра ди ци ја и др
жа ва пред ста ве „по ро ди ци раз ви је них европ ских на ро да“. На 
ор га ни зо ва ње и пре зен то ва ње Ср би је 1900. го ди не у Па ри зу, 
срп ска вла да, Ми ни стар ство ино стра них по сло ва и срп ске 
ди пло ма те уло жи ли су зна чај на сред ства. Срп ски па ви љон је 
на осно ву за ми сли пред став ни ке срп ске ди пло ма ти је и по ли
ти ке са цен трал ног ме ста свет ске ма ни фе ста ци је слао по ру ку 
да је Ср би ја, као др жа ва са ду гом исто ри јом и тра ди ци јом у 
убр за ном раз во ју и да је са њом по треб но ус по ста ви ти ве
ћи сте пен са рад ње.37 Обра зо ва не и лич но сти од ини ци ја ти ве 
36 V. Duc lert, La Répu bli que ima giné 1870–1914, Pa ris 2010, 668.
37 Па ви љон Ср би је са гра ђен је по про јек ти ма ар хи тек те Ми ла на Ка пе та но ви

ћа, про фе со ра на црт не ге о ме три је на Тех нич ком фа кул те ту Ве ли ке шко ле у 
Бе о гра ду. Ка пе та но ви ћу и фран цу ског ар хи тек те Ам бро аз Бо дри ја (Am bro i se 
Ba u dry). (АС, МИД, По слан ство у Па ри зу, ф. 1,  пов. бр. 2709, Ми ни стар ство 
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на ме сту срп ског по сла ни ка у Па ри зу, уз сли ку Ср би је, ко ју 
је ство ри ла Свет ска из ло жба 1900. го ди не, до при не ли но вој 
пред ста ви о Ср би ји у Фран цу ској и ме ђу ве ли ким си ла ма. 

Сто јан Но ва ко вић је то ком свог бо рав ка у Па ри зу (1900) 
по ку шао да у фран цу ској штам пи, ко ја по чет ком 20. ве ка ни
је би ла на кло ње на Ср би ји, пла си ра ин фор ма ци је од зна ча ја 
за Ср би ју. Да би оја чао срп ски ути ца ја на фран цу ску јав ност 
Но ва ко вић је пред ло жио да се уки ну сва до та да шња „ула га
ња“ у фран цу ску штам пу, осим да ва ња два на ест хи ља да го ди
шње аген ци ји L’Ha vas, ка ко би у јав но сти ши ри ла „по вољ на“ 
са оп ште ња о Ср би ји, а из бе га ва ла „су ви ше не при ја тељ ска.38 
Ан дра Ни ко лић је као срп ски по сла ник у Па ри зу (1902) за по
чео но ву про па ганд ну ак ци ју. Опре де лио се за пу бли ко ва ње 
бро шу ра о Ср би ји и Ср би ма на фран цу ском је зи ку, а нај зна
чај ни ја је би ла Пи та ње о Ст. Ср би ји.39 Ти раж по ме ну те бро
шу ре је из но сио 1000 при ме ра ка и пла ни ра но је сла ње ове 
бро шу ре „свим ви ђе ни јим по ли тич ким днев ним ли сто ви
ма и ча со пи си ма у Фран цу ској, Ен гле ској, Ру си ји, Не мач кој, 
Аустри ји и Ита ли ји“.40 Аутор бро шу ре био је Па вле Ор ло вић, 
што је био псе у до ним пу бли ци сте и по ли ти ча ра Све ти сла ва 
Си ми ћа, ко ји се ду ги низ го ди на по све тио про у ча ва њу исто
ри је и ак ту ел ног ста ња на про сто ру Ста ре Ср би је.41 

ино стра них де ла – По слан ству у Па ри зу, Бе о град 2. ок то бар 1900; АС, МИД, 
ПО, 1900, фасц. VII, дос. VI II,  пов. бр. 917, С. Но ва ко вић – В. Ђор ђе ви ћу, 
Па риз 27. март 1900).

38 АС, МИД, ПО, 1900, фасц. X, дос. VI II, пов. бр. 125, С. Но ва ко вић – А. Јо
ва но ви ћу, Па риз 24. јул 1900; М. Вој во дић, „Сто јан Но ва ко вић као срп ски 
по сла ник у Па ри зу 1900“, 176–177.

39 АС, МИД, По слан ство у Па ри зу, ф.2, бр. 4491, Ми ни стар ство ино стра них 
де ла – А. Ни ко ли ћу, Бе о град 14. но вем бар 1902.

40 Бро шу ра је де ље на у то ку 1903. го ди не, а око 300 при ме ра ка је оти шло за Не
мач ку, Аустри ју, Ен гле ску, Ру си ју и Ита ли ју. (АС, МИД, По слан ство у Па ри
зу, ф. 2, пов. 16, По слан ство у Па ри зу – С. Ло за ни ћу, ми ни стру ино стра них 
де ла, 23. ја ну ар 1903).

41  Све ти слав Си мић је имао кон так те са фран цу ским но ви на ри ма и по се тио 
је Па риз у вре ме Свет ске из ло жбе 1900. го ди не, ка да је срп ски по сла ник 
у Фран цу ској био ње гов при ја тељ Сто јан Но ва ко вић. Ве ро ват но је већ та
да до го ва ра но пу бли ко ва ње ове или слич не бро шу ре на фран цу ском је зи ку. 
Нај по зна ти ја Си ми ће ва де ла су: Ма ке дон ско пи та ње, Ра ди ка ли и на ша на ци
о нал на по ли ти ка, Ср би и Ар ба на си, Ста ра Ср би ја и Ар ба на си. На кон на став
нич ке слу жбе, од 1894. го ди не је се кре тар Ми ни стар ства спољ них по сло ва, 
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На ци о нал ни пла но ви Ср би је до ла ском Ка ра ђор ђе ви ћа 
(1903) во ди ли су за о штра ва њу од но са са Аустро у гар ском и 
Осман ским цар ством. Пре кид ди пло мат ских од но са са Ве
ли ком Бри та ни јом на кон уби ста ва кра љев ског па ра Обре но
вић, до дат но је оте жа ва ло  спро во ђе ње на ци о нал них пла но ва 
Ср би је на Бал ка ну.42 Фран цу ска и Ита ли ја по ста ле су две мо
гу ће тач ке ослон ца, а срп ска ели та је би ла уве ре на да иако су 
на ве де не др жа ве одр жа ва ле до бар од нос са Аустро у гар ском, 
ипак ни су би ле спрем не да до зво ле да за го спо да ри Ко со вом и 
Ме то хи јом, Ма ке до ни јом и Ал ба ни јом. Гле да но из фран цу ске 
пер спек ти ве, од Анек си о не кри зе (1908) ни је би ло по жељ но 
до зво ли ти да гер ма ни зам про дре на Ис ток и сто га се ство рио 
про стор да Ми лен ко Ве снић, као срп ски по сла ник у Па ри зу 
уз по моћ Ал бе ра Ма леа, Шар ла Ло а зоа, Оги ста Го ве на, Ан
дреа Ше ра да ма, Ер не ста Де ни ја, Еми ла Ома на и дру гих фран
цу ских ин те лек ту ал ца из не се срп ско пи та ње пред европ ску 
јав ност.43 Зна чај на је и ак тив ност Гр гу ра Јак ши ћа, док то ра 
Сор бо не (1907), ко ји је од анек си је Бо сне и Хер це го ви не, 
био по себ на спо на срп ских ин те ре са и фран цу ске пу бли ци
сти ке.44 У вре ме Бал кан ских ра то ва (1912–1913) Јак шић је у 
Па ри зу имао за да так да фран цу ске но ви на ре оба ве шта ва о 
до га ђа ји ма на Бал ка ну и да у фран цу ској јав но сти за сту па и 
бра ни срп ске на ци о нал не ин те ре се.45 Овим су ин те лек ту ал ци 
оства ри ли пр ве срп ске по бе де у афир ма ци ји срп ских ин те ре

за тим кон зул у При шти ни, а ју ла 1904. го ди не ди пло мат ски агент, а од 1908. 
го ди не по сла ник у Со фи ји. (М. Ђ. Ми ло је вић, „Све ти слав Си мић“, Сло вен-
ски југ, бр. 10, 5. март 1911, 73–74).

42 А. Ра сто вић, „Ве ли ка Бри та ни ја о Ср би ји за вре ме ди пло мат ског штрај ка 
1903–1906“, На ста ва и исто ри ја, бр. 1 (2003), 7–22.

43 Р. Ве снић мла ђи, нав. де ло, 201.
44 НБС, Хар ти је Гр гу ра Јак ши ћа, Р558/X/172, Char lesBe no ist – Г.Јак ши ћу, Pa

ris 8 mai 1908; НБС, Хар ти је Гр гу ра Јак ши ћа, Р558/X/230, Jean Her bet te – Г. 
Јак ши ћу, Па риз 4. де цем бар 1911.

45 Ра ди бо љег „ефек та“ у јав но сти Јак шић је при ку пље не ин фор ма ци је об ја
вљи вао у свој ству „спе ци јал ног до пи сни ка“ из Бе о гра да, Со фи је, Лон до на и 
Пе тро гра да или их је про сле ђи вао фран цу ским но ви на ри ма. (НБС, Хар ти је 
Гр гу ра Јак ши ћа, Р558/IX/1619, Г.Јак шић – Н. Па ши ћу, не да ти ра но; Le Temps, 
№ 18977, 18 juin 1913, 7 ; E. Mal colm Car roll, French pu blic opi nion and Fo re-
ing af fa i res1870–1914, Ame ri can Hi sto ri cal As so ci a tionLon don 1931; Ј. B. Du
ro sel le, La Fran ce de la “Bel le épo qes”, Pa ris 1992).
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са и ство ри ли те ме ље на ко ји ма је Фран цу ска у вре ме Пр вог 
свет ског ра та пре у зе ла кљу чу уло гу за Ср би ју. 

3. Ин те лек ту ал ци као по сред ни ци  
из ме ђу ве ли ких си ла и Ср би је

Ср би ја је на кон Бал кан ских ра то ва (1912–1913) би ла те ри
то ри јал но про ши ре на, а уве ћан је и њен углед ме ђу Ју жним 
Сло ве ни ма. Ис ход Бал кан ских ра то ва и бри тан ски став да не 
до зво ли гер ман ску пре власт, по сте пе но су опре де љи ва ли и 
Не мач ку за по др шку Аустро у гар ској.46 Ства ра ње Ал ба ни је и 
став Аустро у гар ске у вре ме Ска дар ске кри зе и Кон фе рен ци ја 
у Лон до ну ука зи ва ли су ин те лек ту ал ци ма на аустро у гар ске 
на ме ре да за го спо да ри Бал ка ном.47 О ста ву Аустро у гар ске 
по во дом Ска дар ске кри зе Де ло је пи сао: „По зна та је ствар, а 
то се са да ни у Бе чу не кри је, да се ауто ном на Ал ба ни ја ства ра 
ис кљу чи во ра ди по ли тич ких ин те ре са и ци ље ва аустриј ске 
по ли ти ке“.48 Од јек срп ских по бе да у Бал кан ским ра то ви ма 
у по кра ји на ма Аустро у гар ске ути цао је да иде ја ју го сло вен
ства до би је на зна ча ју.49 Овим су се укр шта ли ин те ре си очу
ва ња не за ви сно сти и ре а ли зо ва ња ју го сло вен ске иде је што 
је при хва тла ве ћи на срп ских ин те лек ту а ла ца. У по тра зи за 
од го во ром на аустриј ске им пе ри јал не ам би ци је, срп ски ин
те лек ту ал ци су кон сул то ва ли стра не ауто ре, а пре свих са
рад ни ке La Re vue des De ux Mon des, La Re vue de Pa ris, Le Jo ur nal 
46 М. Ра до је вић, Љ. Ди мић, нав. де ло, 63.
47 Јо ван М. Јо ва но вић (Ино стра ни) у „По ли тич ком пре гле ду“ Срп ског књи-

жев ног гла сни ка оце њу је да је 1912. го ди на „јед на од нај ва жни јих го ди на за 
исто ри ју бал кан ских на ро да“, али и зна чај на за исто ри ју Евро пе. По ред зна
ча ја и успе ха ба ла кан ских са ве зни ца, ис ти че и успех Аустро у гар ске у ства
ра њу но ве бал кан ске др жа ве – Ал ба ни је. Ми шље ња је да су оста ле европ ске 
си ле при хва ти ле аустро у гар ски пред лог услед вој них при пре ма Аустро у
гар ске „да би за са да из бе гле је дан рат ко ји је по ре зул та ти ма мо гао би ти 
од те шких по сле ди ца за мно ге др жа ве у Евро пи“. (Ино стра ни, „По ли тич ки 
пре глед 1912. го ди на“, Срп ски књи жев ни гла сник, књ. XXX, св. 1 (1913), 65, 
67–68; Ино стра ни, „По ли тил ки пре глед – Бу гар ска, Ср би ја и Цр на Го ра и 
бал кан ска по ли ти ка“, Срп ски књи жев ни гла сник, књ. 28, св. 12, 1912, 951).

48 „По ли тич ки пре глед, Са ве знич ке по бе де Ин тер вен цја Евро пе у Бал кан ском 
ра ту, Не ло јал ност европ ске ди пло ма ти је“, Де ло, књ.66 (1913), 476.

49 Д. Ђор ђе вић, „На по чет ку раз до бља ра то ва“, 197.



Александра Колаковић

385

ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ...

des De bats.50 По ја ча на ак тив ност ју го сло вен ски ор јен ти са них 
срп ских ин те лек ту а ла ца оку пље них око Срп ског књи жев ног 
гла сни ка, Де ла и Сло вен ског ју га у пред ве чер је Пр вог свет ског 
ра та (1914–1918) осли ка на је пре ко те ма и ру бри ка ча со пи
са, ко ји су по чет ком 20. ве ка из ве шта ва ли о но вим књи га
ма ме ђу Ју жним Сло ве ни ма, пу бли ко ва ли тек сто ве и де ло
ве књи га фран цу ских на уч ни ка и пу бли ци ста (Емил Оман, 
Ан дре Ше ра дам и др) ко ји су по др жа ва ли иде ју ује ди ње ња.51 
Фран цу ски ин те лек ту ал ци има ли су ути цај на ста во ве срп
ских ин те лек ту а ла ца, као и на фран цу ску јав ност, а по сред
но и по ли ти ку. Ка ко су фран цу ски ча со пи си у ко ји ма су они 
пу бли ко ва ли сво је тек сто ве чи та ни и ван гра ни ца Фран цу
ске, не при стра сно и на уч но ар гу мен то ва но ис ти ца ни су про
бле ми Бал ка на ши ром Евро пе. Срп ски књи жев ни гла сник и 
Де ло, као два нај чи та ни ја и нај у ти цај ни ја ча со пи са срп ских 
ин те лек ту ал них кру го ва, иако ни су има ли исти про грам, на 
сли чан на чин су ви де ли аустро у гар ске им пе ри јал не пла но ве 
и “ци ви ли за тор ску ми си ју” на Бал ка ну и по ло жај Ср би је.52 

50 Ино стра ни, „По ли тич ки пре глед 1912. го ди на“, 80; Ино стра ни, „По ли тич
ки пре глед Не ре ше на пи та ња“, Срп ски књи жев ни гла сник, књ. XXX, св. 
2 (1913), 151–152; „Бе ле шке“, Срп ски књи жев ни гла сник, књ. XXX, св. 3 
(1913), 239.

51 У то ку 1914. го ди не на стра ни ца ма Срп ског књи жев ног гла сни ка по ја ви ла се 
и „Ан ке та о ју жном или ис точ ном на реч ју у срп скохр ват ској књи жев но сти“ 
на ко ју су од го ва ра ли ис так ну ти пи сци и пе сни ци из Ср би је, као и са те ри
то ри ја Аустро у гар ске, а 1914. го ди не Срп ски књи жев ни гла сник штам пао је 
пре вод ра да „Срп скохр ват ска на род ност“ Еми ла Ома на и при каз Бал кан
ског ра та и аустриј ске ин тер вен ци је Ан дре Ше ра да ма. (Е. Оман, „Срп ско
хр ват ска на род ност“, Срп ски књи жев ни гла сник, књ. бр. Бр. 5, 1. март 1914; 
А. Ше ра дам,  Бал кан ски рат и аустриј ска ин тер вен ци ја, Ниш 1913). 

52 М. Ко вић, „Ис точ но пи та ње као кул тур ни про блем: Све ти слав Си мић и Срп-
ски књи жев ни гла сник (1901 – 1911)“, у: С. Тер зић (ур.), Евро па и Ис точ но 
пи та ње 1878 – 1923. По ли тич ке и ци ви ли за циј ске про ме не, Бе о град 2001, 
595–628; Исти, „По ли тич ка уло га “Срп ског књи жев ног гла сни ка” 1901–
1914“, у: С. Тут ње вић, М. Не дић (ур.), Сто го ди на “Срп ског књи жев ног 
гла сни ка”. Ак си о ло шки аспект тра ди ци је у срп ској књи жев ној пе ри о ди ци, 
Бе о град 2003, 363–378; Исти, „На ци о нал ни иден ти тет у Срп ском књи жев-
ном гла сни ку (1901–1914)“, у: С. Тер зић (ур.), На ци о нал ни иден ти тет и су-
ве ре ни тет у Ју го и сточ ној Евро пи, Бе о град 2003, 404–418; Исти, «From Vi
en na to Pa ris: Ser bian Eli te ber we en Cen tral and We stern Euro pe (1878–1914)“, 
у: For schun gen zu Südo ste u ro pa, Ser bia in Euro pe Le it bil der der Mo der ne in der 
Di skus sion, He ra us ge ge ben von Ga bri el la Shu bert, Band 3, Har ras so witz Ver lag, 
Wi es ba den 2008, 53–60; Исти, “Pro tec tor, Ne ig hbo ur, Enemy: the Hab sburg Em
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Тек сто ви пу бли ко ва ни у ча со пи си ма слу жи ли су као јав не 
три би не и про стор за раз ме ну ми шље ња, ко ји је усме ра вао 
ди пло мат ске од но се. 

На кон Са ра јев ског атен та та и об ја ве аустро у гар ског ул ти
ма ту ма Ср би ја је оче ки ва ла по моћ, пре све га, Ру си је.53 По др
шка Ру си је, Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је оја ча ла је ве ру Ср
би ма у по во љан ис ход су ко ба са Аустро у гар ском. Већ у пр вој 
по ло ви ни 1915. го ди не на стра ни ца ма Де ла ис пи са не су ми
сли ко је нај бо ље осли ка ва ју оче ки ва ња срп ских ин те лек ту ал
ца: „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 Фрн 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“.54 Ху ма ни
тар на и вој на по моћ, вој не и ме ди цин ске ми си је у Ср би ји, као 
и 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 на фор ми ра њу Со лун ског 
фрон та, шко ло ва ње срп ских ђа ка и сту де на та у Фран цу ској 
од ре ђи ва ли су и ста во ве срп ских ин те лек ту а ла ца, као и це ло
куп не јав но сти, пре ма са ве зни ца ма.55 

pi re and the Serbs (1780–1914)”, Stu di es in Et hni city and Na ti o na lism, Spe cial 
Is sue 2005: Na tion and Em pi re, Lon don, 2005, 81–102; Исти, “La Révo lu tion 
française et l’éli te ser be (1889–1935)”, у: La Ser bie et Fran ce Une al li an ce ati-
pi que, Bel gra de 2010, 187–204; М. Ко вић, „Ци ви ли за тор ска ми си ја Аустро у
гар ске на Бал ка ну: по глед из Бе о гра да (1901–1914), Ис тра жи ва ња, (2011), 
365–689; 

53 В. Штранд ман, Бал кан ске успо ме не, књ. 1, 1 – 2. Бе о град 2009, 301; Л. Пе тро
вич Ре шет ни ков, „Ула зак Ру си је у Ве ли ки рат – мо рал нооби чај ни аспект“, 
у: И. Пан те лић, Ј. Ми ла но вић, М. Га та ло вић (ур.), Пр ви свет ски рат и бал-
кан ски чвор, Бе о град 2014, 63–70; С. Жи ва нов, „Ни ко лај II у по ку ша ји ма 
да за у ста ви Ве ли ки рат“, у: И. Пан те лић, Ј. Ми ла но вић, М. Га та ло вић (ур.), 
Пр ви свет ски рат и бал кан ски чвор, Бе о град 2014, 387–394. 

54 Л. Мар ко вић, „Но во Де ло“, Де ло, књ. 73 (1915), 6.
55 С. А. Ђор ђе вић, Кроз рат не ви хо ре: Пр ви свет ски рат и срп ска ави ја ти ка, 

Бе о град 1967; До бро вољ ци у ра то ви ма 1912–1918: до жи вља ји и се ћа ња 1, 
Бе о град 1971; Љ. 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“, Збор ник ма ти це срп ске за исто ри ју 41 (1990), 
83–97; В. Ан тић, Ж. Ву ко вић, А. Не док, Б. По по вић, Стра не вој не и до бро-
твор не ме ди цин ске ми си је у Ср би ји 1914–1915, у: А. С. Не док, Б. По по вић, 
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Ка ко је Ср би ја на по чет ку Пр вог свет ског ра та 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 ин те лек ту а ла ца, ова иде ја је по ста ла и 
око сни ца срп ских од но са са са ве зни ца ма.56 При ли ком здру
же ног на па да не мач ке, аустриј ске и бу гар ске вој ске на Ср би ју 
у је сен 1915. го ди не до шло је до из ра жа ја пр во срп ско не за
до вољ ство са ве зни ци ма. „Вла да је не пре ста но у Ни шу, ода
кле пре кли ње Са ве зни ке за по моћ; Ско пље је већ у ру ка ма 
Бу га ра ко ји, с дру ге стра не, на па да ју на Кња же вац; са мо би 
брз опо ра вак ен гле скофран цу ских тру па мо гао по пра ви ти 
ста ње. По не ко ли ко пу та днев но г. Па шић обра ћа се из Ни ша 
са ве знич ким пред став ни ци ма, пре кли ње да се од мах по ша ље 
120 до 150 хи ља да љу ди“ све до чи Огист Боп, фран цу ски по
сла ник у Ср би ји.57 У истом пе ри о ду на ста ло је и све до чан ство 
фран цу ског но ви на ра Бар би ја: „Срп ска вој ска је зна ла за на
пор ко га су под но си ли Фран цу зи на свом бо ји шту. Окре та ла 
је свој бри жни по глед пре ма Ру си ма и Ен гле зи ма, од ко јих је 
оче ки ва ла по моћ. На да ла се до по след њег тре нут ка! Ве ро ва ла 
је до по след њег тре нут ка да ће са ве зни ци уме ти да је рас те
ре те сла њем до вољ но ја ке по мо ћи“.58 Пи та ње ула ска Ита ли је 
и Ру му ни је у рат и при вла че ње Бу гар ске до дат но су ком пли
ко ва ли на сто ја ња срп ских ин те лек ту а ла ца и иза зи ва ли не за
до вољ ства пре ма са ве зни ци ма, ко ји су „мир не ду ше тр го ва ли 
срп ским ин те ре си ма“.59 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 ути ца ли су да се 
срп ски ин те лек ту ал ци де фи ни тив но опре де ла за осла ња ње 
на Фран цу ску у оства ри ва њу срп ских рат них ци ље ва.60 

Срп ски вој ни са ни тет 1914–1915. го ди не, Бе о град 2012, 265–306; А. Ми тро
вић, Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту, Бе о град 2004; М. Ра до је вић, Љ. Ди мић, 
нав. де ло, 114–191.

56 М. Ек ме чић, Рат ни ци ље ви Ср би је 1914, Бе о град 1973; Исти, “Spolj no po li tič
ki okvir ju go slo ven ske isto ri je no vog ve ka”, Ju go slo ven ski isto rij ski ča so pis, br. 
1–2 (1988), 31–42; Исти, „Ме сто Пр вог свет ског ра та у исто ри ји По ли тич ка 
ауто би о гра фи ја ге не ра ци је“, Књи жев ност, св. 9–10 (1996), 1043–1068; Д. 
Жи во ји но вић, Не вољ ни са ве зни ци 1914–1918, Бе о град 2000.  

57 О. Боп, За срп ском Вла дом од Ни ша до Кр фа, Бе о град 2014, 18. (ре принт)
58 A. Bar bi, Srp ska epo pe ja Ago ni ja jed nog na ro da, 11.
59 М. Ра до је вић, Љ. Ди мић, нав. де ло, 122. 
60 Г. Н. Тру бец ки, Рат на Бал ка ну 1914–1917 и ру ска ди пло ма ти ја, Бе о град 

1994, 29, 157; О. Ру дол фо вич Ај ра пе тов, „Ру си ја из ме ђу Ср би је и Бу гар ске 
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Ка да је Јо ван Цви јић 1914. го ди не за по тре бе срп ске вла де 
из ра 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“, Ср би ја се укљу чи ла у бор бу на уч
них ар гу ме на та, ко ји је био је дан сег мент фрон та про па ган де 
у Пр вом свет ском ра ту.61 При хав та њем иде је на уч ног при сту
па про у ча ва њу ра та, ис тра жи ва њи ма ци ље ва ра та, узро ка и 
по сле ди ца, срп ски ин те лек ту ал ци су на рав но прав ним осно
ва ма ко му ни ци ра ли са сво јим ко ле га ма у европ ским цен три ма 
мо ћи, а пре све га Па ри зу и Лон до ну. Ар гу мен то ва но и на уч но 
за сно ва но из но си ли су срп ске про бле ме, ци ље ве, ути ца ли на 
нај ви ше кру го ве у Па ри зу и Лон до ну и на сто ја ли да ре а ли
зу ју иде ју ује ди ње ња.62 У окви ру Étu des et do cu ments sur la 
gu er re. Co mité du pu bli ca tion (Про у ча ва ње и до ку мен то ва ње 
ра та. Од бор за пу бли ко ва ње) уста но ве ко ја од 1914. го ди не 
осно ва на с ци љем да ис тра жу је ци ље ве ра та, ме ђу чла но ви ма 
је био Ер нест Де ни, про фе сор Сор бо не, ауто ри тет за по зна
ва ње Хаб збур шке мо нар хи је и је дан од ин те лек ту ал ца, ко ји 
су још од Анек си о не кри зе по др жа ва ли срп ске ин те ре се.63 У 
Па ри зу је био и цен тар срп ске на уч не про па ган де, а зна чај ну 
уло гу по ред Гр гу ра Јак ши ћа имао је и не ка да шњи фран цу ски 
ђак Јо ван Жу јо вић, ко ји је по стао спе ци јал ни иза сла ник срп
ске вла де у Па ри зу са за дат ком да  ор га ни зу је шко ло ва ње из
бе глих ђа ка и ску пља по моћ.64  Ве ли ка Бри та ни ја је упо ре до 
са Фран цу ском би ла зна чај на за по др шку Ср би ји, као и иде ји 
ује ди ње ња, а по себ но од пе ри о да ка да је Од бор ју го сло вен

у Пр вом свет ском ра ту“, Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју, год. 10, св. 1–3 
(2003), 66.

61 Јо ван 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, Јед нин ство Ју го сло ве на, 
пр ва по ло ви на (са јед ном кар том), Ниш 1915; Љ. Тр гов че вић, „По ли тич ки 
по гле ди Јо ва на Цви ји ћа“, Фло ги стон, бр. 2 (1995), 77–79, 88).

62 О уло зи срп ских на уч ни ка у пе ри о ду Пр вог свет ског ра та вид: Љ. Тр гов че
вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве 1914–1920, Бе о град 
1986.

63  Ј. Жу јо вић, „Ер нест Де ни“, Го ди шњак СКА, XXIX (1920), 206209; М. Вој во
дић, „Фран цу ски на уч ни ци и ју го сло вен ско пи та ње“, у: Иза зо ви срп ске спољ-
не по ли ти ке (1791-1918) огле ди и рас пра ве, Бе о град 2007, 409.

64  М. Ибро вац, „Срп ски ђа ци у Фран цу ској“, Књи га о Фран цу ској, Бе
о град 1940, 207–214.
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ске еми гра ци је из Ри ма, пре ко Па ри за пре шао у Лон дон и ка
да је Јо ва ну Цви ји ћу, Бог да ну и Па влу По по ви ћу, а ка сни је 
и Јо ва ну Жу јо ви ћу, по ве ре но да бу ду у ве зи са овим те лом.65

Зна чај но је да се са рад ња срп ских са фран цу ским ин те лек
ту ал ци ма и њи хо ва по др шка ује ди ње њу, са ни воа са рад ње у 
пе ри о ду пре 1914. го ди не и из сфе ре на у ке пре ли ла на по ли
тич коди пло мат ске ак ци је.66 Гру па углед них фран цу ских на
уч ни ка: Ер нест Де ни, Вик тор Бе рар, Емил Оман, Шарл Ло а зо 
и Огист Го вен са ра ђи ва ли су 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 фран цу ски ђак 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, као и 
исто ри је Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.67 Ста но је Ста но је вић и 
Ко ста Ку ма ну ди 1917. го ди не по кре ћу би бли о те ку по пу лар
них при руч ни ка Qu e sti ons bal ka ni que con tem po ra i nes, 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.68 
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 Co mité d’étu des, у ко јој су из ме ђу оста
лих би ли Ер нест Де ни и Шарл Дил.69

65 Љ. Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве 1914–1920, 
Бе о град 1986, 163–167.

66 О са рад њи срп ских и фран цу ских ин те лек ту ал ца вид: М. Па вло вић, Од 
Ескла во ни је ка Ју го сла ви ји, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад 1994; М. Па вло
вић, У дво стру ком огле да лу фран цу ско–срп ске кул тур не и књи жев не ве зе, 
Бе о град 1996; М. Ек ме чић, „Фран цу ска на у ка и Ср би 1914“, Ле то пис Ма-
ти це срп ске, књ. 460, св. 5 (1997), 665–674;А. Ko la ko vić, “L’Éli te Ser be et le 
modéle cul tu rel frnaçais dans la Re vue De lo 1894–1915”, D. T. Ba ta ko vić (dir.), 
Une al li an ce atypi que Les re la ti ons fran co-ser bes 1878–1940, Bel gra de 2010, 
205–217.

67 Љ. Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве: 1914–
1920, Бе о град 1987, 141.

68 Љ. Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве: 1914–
1920, 142. 

69 М. Ек ме чић, „Фран цу ска на у ка и Ср би 1914“, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 
460, св. 5 (1997), 667. 
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Фран цу ски ин те лек ту ал ци су пре по зна ли за јед нич ке ин
те ре се Фран цу ске и Ср би је у ра ту свет ских раз ме ра. При
ку пља ње ху ма ни тар не по мо ћи, обе ле жа ва ње Срп ског да на 
(1915, 1916) и пу бли ко ва ње тек сто ва о Ср би ји и Ср би ма део 
су за јед нич ких ак тив но сти срп ских и фран цу ских ин те лек
ту ал ца.70 Већ у вре ме ра та по ја ви ле су се књи ге: Ер не ста Де
ни ја La gran de Ser bie (Ве ли ка Ср би ја), Вик то ра Бе ра ра La Ser-
bie (Ср би ја), Ан ри ја Бар би ја L'Épopée Ser be L’Ago nie d’un Pe u ple 
(Срп ска епо пе ја. Аго ни ја јед ног на ро да), Оги ста Бо па A la su i te 
du Go u ver ment Ser be (За срп ском вој ском од Ни ша до Кр фа) и 
др, ко ји ма су фран цу ски ин те лек ту ал ци ства ра ли па не ги рик 
срп ској исто ри ји, хра бро сти и по бе да ма.71 Ис ти ца ње срп ске 
про шло сти, хе рој ства и па три о ти зма од стра не фран цу ских 
ин те лек ту ал ца би ло је у функ ци ји фран цу ске по ли ти ке „Све
тог је дин ства“ ко ју је из нео пред сед ник Ре мон По ен ка ре ка ко 
би из бри сао све по ли тич ке по де ле у Фран цу ској у пе ри о ду 
ра та. Огист Го вен ко га су на зи ва ли „го ро ста сни вој во да јав не 
ре чи“ био је ути ца јан ме ђу фран цу ским ди пло ма та ма и по
ли ти ча ри ма, а за хва љу ју ћи чи та но сти Le Jo ur nal des Débats, 
чи ји је био уред ник, ње го ве ре чи су има ле по сре дан ути цај и 
на др жав ни ке, ди пло ма те и по слов не љу де ши ром Евро пе.72 
Ње го ва са рад ња са срп ским ин те лек ту ал ци ма и по др шка Ср
би ји у вре ме Пр вог свет ског ра та при лог је афир ма ци ји ин
те ре са ма лих на ро да од стра не фран цу ских ин те лек ту а ла ца. 
Овим су на фрон ту про па ган де, ко ји се во дио иза ли ни ја рат
них опе ра ци ја, фран цу ски и срп ски ин те лек ту ал ци су уско 
по ве за ли сво је на ци о нал не ин те ре се. Сво јим тек сто ви ма, 
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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 су за јед но са срп
ским ин те лек ту ал ци ма ак тив но уче ство ва ли у про це су ју го
сло вен ског ује ди ње ња. 

4. За кљу чак:

На пре ла зу ве ко ва срп ски ин те ли ген ци на сто ја ли су да 
осна же и раз ви ју срп ску др жа ву, као и да омо гу ће њен оп ста
нак пред на ле том аустро у гар ског им пе ри јал ног по ду хав та на 
Бал ка ну. Пла но ви срп ских ин те лек ту а ла ца, од ко јих је ве ћи
на би ла  шко ло ва на у европ ским уни вер зи тет ским цен три ма 
и укљу че на у по ли тич ки и јав ни жи вот Ср би је, би ли су усме
ре ни на кул тур ни раз вој Ср ба, по ма га ње кул тур ног на прет ка 
Ср ба ван гра ни ца Ср би је, раз ви ја ње са рад ње ме ђу ин те лек
ту ал ци ма ју го сло вен ске ор јен та ци је, као и са рад њу са европ
ским, а пре све га фран цу ским ин те лек ту ал ци ма. Ди пло мат
ско по ље де ло ва ња под ра зу ме ва ло је по тра гу за по др шком 
Ру си је и Фран цу ске, а ка сни је и Ве ли ке Бри та ни је. Ак тив но
сти срп ских ин те лек ту ал ца на уну тра шњем пла ну (кул тур ни 
раз вој и по ма га ње кул тур ног раз во ја Ср ба ван Ср би је) и на 
пла ну спољ не по ли ти ке (ди пло мат ска и про па ганд на ак тив
ност у Фран цу ској) би ли су од го во ри срп ских ин те лек ту ал ца 
на крај осман ске вла сти у Евро пи и но ву ета пу аустро у гар
ског пла на кон тро ле чи та вог Бал ка на и за по се да ња ње го вих 
цен трал них де ло ва.

Јед ним де лом иде а ли стич ки обо јен став срп ске ели те о 
зна ча ју зва нич ног сту па ња на сна гу Ру скофран цу ског са ве за 
1894. го ди не за ре ша ва ње срп ског пи та ња, по сте пе но је пре
ко са рад ње срп ских и фран цу ских ин те лек ту ал ца, по себ но 
од пе ри о да Анек си о не кри зе и Бал кан ских ра то ва, уз Ру си ју, 
укљу чи вао и Фран цу ску у ве ли ке пла но ве но си ла ца срп ске 
по ли ти ке. Ка да је 1895. го ди не вла да Сто ја на Но ва ко ви ћа за
по че ла про ме ну спољ но по ли тич ке ори јен та ци је Ср би је, јед но 
од кључ них сре ди шта де ло ва ња срп ске ди пло ма ти је уз Ца ри
град, Беч и Пе тро град по стао је Па риз. Као сре ди ште шко ло
ва ња срп ских бла го де ја на ца (Ми ло ван Ми ло ва но вић, Јо ван 
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Жу јо вић и др) и ме сто по ли тич ких, еко ном ских и кул тур них 
до га ђа ја Па риз је по сте пе но по стао цен трал но ме сто срп ске 
ди пло мат скопро па ганд не ак ци је. Срп ски по сла ни ци Сто јан 
Но ва ко вић, Ан дра Ни ко лић и Ми лен ко Ве снић су то ком свог 
бо рав ка у Па ри зу по себ ну па жљу по све ти ли кон так ти ма са 
фран цу ским ин те лек ту ал ци ма, ко ји су по ста ли по себ на ве за 
не са мо са фран цу ском, већ и европ ском јав но шћу, као и са 
кре а то ри ма по ли ти ка ве ли ких си ла. 

На те мљи ма кул тур ног пре по ро да и раз во ја срп ског на ро
да из гра ђен је и при пре мљен про стор за ди пло мат ске ма не
вре и са ве зе у ра ту свет ских раз ме ра. У ци љу за шти те срп ских 
ин те ре са угро же них аустро у гар ским ам би ци ја ма да оства
ри ап со лут ну пре власт на Бал ка ну, као и ин те ре си ма ве ли
ких си ла, срп ски ин те лек ту ал ци су ди пло мат ско по ље де ло
ва ња чвр сто ве за ли за ис ти ца ње срп ског пи та ња у јав ном и 
ин те лек ту ал ном жи во ту за пад них зе ма ља. Сна гом на уч них 
ар гу ме на та Јо ва на Цви јић, ди пло мат ском ве шти ном Ми ло
ва на Ми ло ва но ви ћа и Ми лен ка Ве сни ћа и кон так ти ма у но
ви нар скопу бли ци стич ким цен три ма Па ри за ко ја је сте као 
Гр гур Јак шић, срп ски ин те лек ту ал ци су ус пе ли да за срп ско 
пи та ње за ин те ре су ју јав ност, а по сте пе но и ди пло ма те и др
жав ни ке ве ли ких си ла. За јед но са фран цу ским ин те лек ту ал
ци ма, срп ски ин те лек ту ал ци су об ли ко ва ли од но се Ср би је и 
ве ли ких си ла то ком Ве ли ког ра та. Ре а ли за ци ја ју го сло вен ске 
иде је, као јед на од нај зна чај ни јих по сле ди ца Пр вог свет ског 
ра та, по сле ди ца је ан га жа о ва ња ин те лек ту ал ца у по ли тич ком 
жи во ту и њи хо вог до сти за ња мо ћи ути ца ја. На уч ни ар гу мен
ти из не ти пре ко штам пе, бро шу ра и књи га у пе ри о ду Пр вог 
свет ског ра та би ли су “оруж је” дру гог фрон та – про па ган де, 
где су “рат не опе ра ци је” тра ја ле и на кон 1918. го ди не, што 
уве ћа ва по тре бу да љег про у ча ва ња уло ге ин те лек ту ал ца у ра
ту, као и њи хо вог ути ца ја на од но се Ср би је и ве ли ких си ла. 
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Алек сан дра Ко ла ко вич 
 

ИН ТЕЛ ЛИ ГЕН ТЫ, СЕРБ СКИЙ ВО ПРОС  
И ВЕ ЛИ КИЕ ДЕР ЖА ВЫ (1894-1918) 

 
Ре зю ме

Фран ко-рус ское со гла ше ние (1894), Тан жер ский кри зис 
(1905, 1911), Бо сни й ский кри зис (1919) и Бал кан ские 
во й ны (1912-1913) на пра ви ли за ин те ре со ван но сть 
серб ских и евро пе й ских ин тел ли ген тов к ана ли зу по-
ли ти ки Ав стро-Вен грии, Фран ции и Ве ли ко бри та нии 
на Бал ка нах. В дан ной ста тье ука зы ва ет ся на ро ль и 
ме сто ин тел ли ген тов в пе ри од сло жных от но ше ний 
ме жду ве ли ки ми дер жа ва ми, их им пе ри а ли сти че ских 
пла нов и столк но ве ний, ве ду щ их к Пер вой ми ро вой во-
й не (1914-1918). Це ль ста тьи - рас смо тре ть обра зы, с 
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по мо щ ью ко то рых серб ские ин тел ли ген ты ре ша ли и 
утвер жда ли серб ский во прос в евро пе й ской общ е ствен-
но сти. Че рез бро шю ры, кни ги, тек сты и де я те ль но-
сть как серб ских, так и фран цуз ских ин тел ли ген тов 
бу дет рас сма три ва ть ся от но ше ние ве ли ких дер жав 
к Сер бии и сер бам пе ред на ча лом Пер вой ми ро вой во-
й ны. В за клю чи те ль ной ча сти ра бо ты бу дет рас сма-
три ва ть ся вли я ние ин тел ли ген тов на фун да мент, на 
ко то ром стро и ли сь от но ше ния Сер бии и со ю зни ков в 
Пер вой ми ро вой во й не.
Клю че вые сло ва: ин тел ли ген ты, серб ский во прос, 
Сер бия, ве ли кие дер жа вы, Бал ка ны, ру беж XIX-XX ве-
ков, Пер вая ми ро вая во й на (1914-1918)

Alek san dra Ko la ko vic 
 

IN TEL LEC TU ALS, SER BIAN IS SUE  
AND THE GRE AT PO WERS (1894–1918) 

 
Re su me

As a con se qu en ce of the po li ti cal and eco no mic pres su re of 
Austria-Hun gary af er the Con gress of Ber lin, which af ec ted 
both its ad mi ni stra tion in Bo snia and Her ze go vi na, and the 
in flu en ce it had in Ser bia af er the sig ning of the Sec ret Con-
ven tion, the idea of aban do ning the re li an ce upon Austria-
Hun gary was con ce i ved among the Ser bian in tel lec tu als, 
mostly tho se in fa vo ur of the Ra di cal Party. The chan ge of fo-
re ign po licy was gra du ally ga i ning sup port among ot her po-
li ti cal gro ups as well, and it was espe ci ally en co u ra ged with 
the con clu ding of the Fran co-Rus sian Al li an ce (1894). The 
di plo ma tic fi eld of ac ti vi ti es in vol ved the se arch for sup port 
of Rus sia and Fran ce, and la ter that of the Gre at Bri tain. The 
plans of Ser bian in tel lec tu als in vol ved in the Ser bian po li ti-
cal and pu blic li fe we re di rec ted to wards the cul tu ral de ve-
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lop ment of Serbs, aiding the cul tu ral pro gress of Serbs out si-
de the Ser bian bor ders, de ve lop ment of co o pe ra tion among 
the Yugo slav-ori en ted in tel lec tu als, as well as the co o pe ra-
tion with French in tel lec tu als. For the pur po se of pro tec tion 
of Ser bian in te rests, af er the an ne xa ti on of Bo snia and Her-
ze go vi na, Ser bian in tel lec tu als firmly con cen tra ted the ir fi-
eld of di plo ma tic ac ti vi ti es aro und ac cen tu a ting the Ser bian 
is sue in the pu blic and in tel lec tual sphe res of the We stern 
co un tri es. Pa ris be ca me the cen tre of pro pa gan da ac ti vi ti es, 
and the first re sults of the col la bo ra tion bet we en the Ser bian 
and the French in tel lec tu als we re vi si ble in the ac ti vi ti es of a 
gro up of French in tel lec tu als, who al so re cog ni sed an in di-
rect in cur sion of pan-Ger ma nism in the Austro-Hun ga rian 
po licy in the Bal kans. The in ter nal ac ti vi ti es of Ser bian in-
tel lec tu als (cul tu ral de ve lop ment in Ser bia and aiding the 
cul tu ral de ve lop ment of the Serbs out si de Ser bia), as well as 
the ir fo re ign po licy ac ti vi ti es (di plo ma tic and pro pa gan da 
ac ti vi ti es) we re the re spon se to the Austro-Hun ga rian plan 
of con trol ling the Bal kans. On this ba sis was bu ilt up the in-
flu en ce of the in tel lec tu als on the re la ti on ship bet we en Ser-
bia and the gre at po wers du ring the First World War, as well 
as, the re a li za tion of of the Yugo slav idea.

Key words: in tel lec tu als, the Ser bian is sue, Ser bia, the gre at 
po wers, the Bal kans, la te 19th and early 20th cen tury, the 
Gre at War (1914–1918).
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Сажетак

У го ди ни ка да се обе ле жа ва је дан век од по чет ка Ве ли
ког ра та тре ба ло би се освр ну ти и на љу де на ко је је он 
ути цао, на њи хо ву ег зи стен ци ју, али и на уч ни и ства
ра лач ки рад. Јед ни од њих су и срп ски на уч ни ци то га 
до ба. У овом ра ду би ће опи са на дру штве нопо ли тич ка 
и на уч ноис тра жи вач ка уло га у пр вим ре до ви ма Ми
хај ла Пу пи на, Јо ва на Цви ји ћа, Ни ко ле Те сле и Ми лу ти
на Ми лан ко ви ћа. Сва ки од њих је, не ким сво јим ко мен
та ри ма или ди рект ним ан га жо ва њем, до при нео бо љој 
ди пло мат ској по зи ци ји Ср би је и угле ду у све ту. Рад и 
де ло ва ње ових на уч ни ка ни ка ко не ста вља у сен ку и не 
ба ца у за бо рав стра да ња „обич ног на ро да“ већ по ве зу је 
њи хо ве уло ге уну тар ,,је дин стве ног ор га ни зма“ срп ског 
би ћа. По ред вој ног ан га жма на срп ског на ро да би ла је 
по треб на и ак тив ност свих дру гих по ли тич ких и на
уч них де лат ни ка, из ме ђу оста лог и ових спо ме ну тих 
на уч ни ка, што до вољ но све до чи о сло же но сти овог ве
ли ког су ко ба и оби му на по ра по треб ног да би се он пре
ва зи шао.  Њи хо ва де лат ност је по де ље на на по гла вља, 
пре са мог Ве ли ког ра та (пр ва де це ни и ја XX ве ка и Бал
кан ски ра то ви), рат не го ди не и ми ров на кон фе рен ци ја 
у Вер са ју.
Кључ не ре чи: Ве ли ки рат, срп ски на уч ни ци, Пу пин, 
Цви јић, Те сла, Ми лан ко вић 
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Увод

Рат ни су коб, као и би ло ка кав дру штве ни до га ђај та квих 
раз ме ра, оста вља по сле ди це на ста нов ни штво, ка ко оно 
„обич но“, та ко и на ши ру ин те ли ген ци ју (на уч ни ке, умет ни-
ке, књи жев ни ке, итд). Број ни су при ме ри. Марк Блок, је дан 
од осни ва ча чу ве не „шко ле Ана ла“, свој на уч ни рад, али и жи-
вот, за вр шио је као жр тва на ци стич ке не мач ке вој ске.1 Под 
ути ца јем ве ли ких су ко ба, као и до га ђа ја ко ји су им прет хо ди-
ли, де ло вао је и жи вео је дан од во де ћих бри тан ских исто ри-
о гра фа 20. ве ка, Ерик Хоб сба ум2. Фи зи чар Ал берт Ајн штајн 
је из нео сво ја ми шље ња о ра то ви ма, из ме ђу оста лог: „Рат се 
са сто ји у то ме, да се љу ди, ма да јед ни дру ге не по зна ју, ме ђу-
соб но уби ја ју на за по ви јед љу ди ко ји се вр ло до бро по зна ју, а 
уза јам но се не уби ја ју“ и „Ра то ви ће пре ста ти ка да љу ди од-
би ју да се у њи ма бо ре“3. 

Као што је би ла део ак ту ел них по ли тич ких де ша ва ња уочи 
Ве ли ког ра та, Ср би ја је, па и цео Бал кан, би ла део на уч них 
де лат но сти ко је су ме ња ле ка ко пред рат но та ко и по сле рат но 
дру штво. Тур бу лен тан по ли тич ки пе ри од на Бал ка ну по чи ње 
већ пр вих го ди на 20. ве ка. Ср би ја, не опо ра вив ши се од ди на-
стич ке про ме не, по сле Мај ског пре вра та 1903. го ди не, и про-
ме не кур са по ли ти ке, би ва уву че на у Ца рин ски рат про тив 
Аустро-Угар ске. У је ку тих до га ђа ја, до ла зи до анек си је Бо сне 
и Хер це го ви не 1908. го ди не од стра не Аустро-Угар ске, чи ме 
су пре кр ше не од ред бе Бер лин ског кон гре са из 1878. го ди не. 
За вр шет ком Ца рин ског ра та Ср би ја ула зи у Бал кан ске ра то-
ве чи ји је циљ био осло ба ђа ње те ри то ри ја ко је су би ле под 
ви ше ве ков ном тур ском оку па ци јом и од бра на од бу гар ских 
пре тен зи ја на Ма ке до ни ју. Не до вољ но опо ра вље на, Ср би ја је 
би ла ви ђе на као лак плен за осва ја ње од стра не Аустро-Угар-
1 Марк Блок је стре љан 16. ју на 1944. го ди не, као је дан од во ђа По кре та от по-

ра. Сал, В. (2008), Исто ри ча ри, Clio, Су бо ти ца, стр. 109. 
2 До ла зак на ци ста и Хи тле ра на власт у Не мач кој, у вре ме Хоб сба у мо вог бо-

рав ка у Бер ли ну, на вео га је да се пре се ли у Лон дон и усло вио је ње гов да љи 
рад и усме рио ње го ва ис тра жи ва ња. Хоб сба ум, Е. (2005), Ин те ре сант на вре
ме на: је дан жи вот у два де се том ве ку, Под го ри ца – Бе о град, стр. 49-76.

3 Ca la pri ce, Ali ce (2005), The new qu o ta ble Ein stein, Prin ce ton Uni ver sity Press, 
p. 173, ISBN 0-691-12075-7
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ске, а као по вод за рат био је ис ко ри шћен атен тат на пре сто-
ло на след ни ка Фран ца Фер ди нан да, на Ви дов дан, 1914. го ди-
не у Са ра је ву. По сле успе шне рат не 1914. го ди не и две ве ли ке 
по бе де срп ске вој ске из во је ва не у бит ка ма на Це ру и Ко лу ба-
ри, до ла зи до сло ма те исте вој ске пред мно го стру ко ве ћом и 
вој но сна жни јом аустро-угар ском и не мач ком вој ском. До ла-
зи до по вла че ња ка ју гу, ко је је би ло до дат но оте жа но ула ском 
Бу гар ске у рат на стра ни Цен трал них си ла. Ово по вла че ње 
вој ске и де ла ста нов ни штва пре ко Ко со ва и Ме то хи је, Цр-
не Го ре и Ал ба ни је до ја дран ске и јон ске оба ле, исто риј ски 
је ока рак те ри са но као „гол го та Ср би је“. Оку па ци ја Ср би је 
тра ја ла је до 1918. го ди не, ка да до ла зи до про бо ја Со лун ског 
фрон та од стра не са ве зни ка пред во ђе них срп ском вој ском, и 
ка сни је ка пи ту ла ци је чла ни ца Цен трал них си ла. Ова кав раз-
вој до га ђа ја ути цао је на ства ра ње Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца, као и на ми ров ну кон фе рен ци ју у Вер са ју 1919. 
го ди не, на ко јој су до го во ре не но ве гра ни це по сле рат не Евро-
пе. Сви прет ход но спо ме ну ти до га ђа ји ути ца ли су на жи вот и 
де лат ност срп ских на уч ни ка, у пр вим ре до ви ма Јо ва на Цви-
ји ћа, Ми хај ла Пу пи на, Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, Ни ко ле Те-
сле и мно гих дру гих.4

Пред рат не го ди не

у пред рат ним го ди на ма ко је под ра зу ме ва ју пе ри од од по-
чет ка 20. ве ка до по чет ка ра та, по ме ну ти на уч ни ци има ју ин-
тен зи ван на уч но-ства ра лач ки рад. Из ме ђу оста лог, ба ве се и 
ре ша ва њем срп ског на ци о нал ног пи та ња, об ја шња ва ју ћи и 
ко мен та ри шу ћи про стор ко ји за у зи ма ју срп ске зе мље и од но-
се Ср би је са при ја тељ ским, али и не при ја тељ ским др жа ва ма. 
Јо ван Цви јић пи ше о ге о граф ско-по ли тич ким ка рак те ри сти-
ка ма Бал кан ског по лу о стр ва, ва жно сти Ца ри гра да и Со лу на 
у са о бра ћај ним и дру гим ко му ни ка ци ја ма из ме ђу Евро пе и 
Ма ле Ази је, ста вља ју ћи ак це нат на то да кроз Ма ке до ни ју и 
Ста ру Ср би ју про ла зе глав не тран свер зал не ко му ни ка ци је 

4 Да мја но вић Н. (1975), Пр ви свет ски рат; Ср би ја и Цр на Го ра, „Обод“- Це-
ти ње, стр. 5-392; Ка зи ми ро вић, В. (2013), Цр на ру ка, Про ме теј, Бе о град, стр. 
67-141.
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до ли на ма Мо ра ва и Вар да ра, као и Via Eg na tia и ска дар ско-
при зрен ски пут ко ји уну тра шњост по лу о стр ва по ве зу је са 
Ја дран ским мо рем и Ита ли јом.5 Цви јић се ба ви вр ло бит ним 
раз гра ни ча ва њем из ме ђу Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је, ко ри-
стив ши при том као по моћ на сред ства при про у ча ва њу ста-
ре кар те, у пр вом ре ду мле тач ке и фран цу ске. На осно ву тих 
ме то да, као и оних ет но гаф ских ко је је Цви јић на са мом те-
ре ну уочио, он пред ла же да гра ни ца Ста ре Ср би је иде ју жно 
од Ско пља, Кра то ва и Ов чег по ља. Ка ко Цви јић на во ди: „по-
јам Ста ре Ср би је ни је ство рен ра ди на ци о нал них пре тен зи-
ја, ју жне се гра ни це Ста ре Ср би је мо ра ју про ши ри ти и пре ко 
Шар пла ни не, углав но ме на област да на шњег ко сов ског ви-
ла је та“6. Цви јић се у овим го ди на ма ба ви ет но граф ским гра-
ни ца ма бал кан ских на ро да, и у тим ис тра жи ва њи ма се мо гу 
уочи ти ет нич ки из ра же но хе те ро ге ни про сто ри. Та кве обла-
сти су у Ал ба ни ји и Ма ке до ни ји, на се ље не Ар ба на си ма, Тур-
ци ма, Аро му ни ма и ма ке дон ским Сло ве ни ма. Цви јић се по-
себ но ба ви по ре клом ма ке дон ских Сло ве на на во де ћи „да они 
ни су не ка но ва на род на ма са, али ве ћим де лом чи не пре лаз 
од Ср ба Бу га ри ма“7. За дру гу област из ме ша ног ста нов ни-
штва, на во ди ју жну Угар ску, где су Ср би из ме ша ни са Ма-
ђа ри ма. Ис тра жи ва ња из овог пе ри о да ути ца ће и на ње го во 
по ли тич ко де ло ва ње за вре ме „по вла че ња“ но вих гра ни ца у 
Вер са ју. Цви јић при том на по ми ње да је „са свим те шко, го-
то во не мо гућ но, по ву ћи гра ни цу из ме ђу Ср ба и Бу га ра, јер 
су по мно гим осо би на ма го то во је дан исти на род; Осим то га 
се из ме ђу њи хо вих на род них је зга ра на ла зе ве ли ке обла сти 
пре ла зног ста нов ни штва“8. Ту пре ла зну зо ну Цви јић по ста-
вља из ме ђу до ли на ре ка Ти мок и Ис кар. Као још је дан до каз у 
5 Цви јић, Ј. (1987), Го во ри и члан ци, Са бра на де ла, Књи га 3 (том 1), СА НУ, 

НИ РО «Књи жев не но ви не», За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства (Јо ван 
Цви јић (1904), Глав не осо би не Цен трал них обла сти Бал кан ско га по лу о стр-
ва, Срп ски књи жев ни Гла сник), стр. 83-120.

6 Исто (7)
7 Цви јић, Ј. (1996), Ан тро по ге о граф ски и ет но граф ски спи си II, Са бра на де ла, 

Књи га 9, СА НУ, НИ РО «Књи жев не но ви не», За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства (Јо ван Цви јић (1902), Ан тро по ге о граф ски про бле ми Бал кан ског по
лу о стр ва, У На се ља срп ских зе ма ља, I из да ње Ака де ми је на у ка, Бе о град), стр. 
285-300.

8 Исто (9)
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при лог је дин ству ова два на ро да, Цви јић на во ди пра во слав ну 
ве ру. У ње го вим ис тра жи ва њи ма био је објек ти ван. на во де-
ћи да ет но граф ске ка рак те ри сти ке тре ба да бу ду ва жан чи ни-
лац при по вла че њу гра ни ца из ме ђу на ро да, али на во ди је дан 
из у зе так, ко ји на зи ва „Ан ти-ет но граф ска ну жност“, а ко ји се 
од но си на из ла зак Ср би је на Ја дран ско мо ре. За ово на во ди 
два раз ло га, да је на род се вер не Ал ба ни је „умно го ме про из-
вод ме ша ви не Ср ба и Ар ба на са“ и да је Ср би ји од су штин ске 
ва жно сти из ла зак на мо ре ка ко би се сма њи ла „за тво ре ност 
др жа ве“ и еко ном ска за ви сност од Аустро-Угар ске.9 У је ку 
аустро-угар ске анек си је Бо сне и Хер це го ви не, Цви јић је из-
нео низ ар гу ме на та о не ис прав но сти тог чи на. Он на во ди да 
су Бо сна и Хер це го ви на обла сти чи сто срп ске ра се и „не сје-
ди ни ти Бо сну и Хер це го ви ну са Ср би јом и Цр ном Го ром или 
бар не да ти ауто ном ну упра ву, већ их пре да ти Аустро-Угар-
ској, то зна чи ство ри ти ла бил ну рав но те жу, па кле но ста ње, 
ко је не да ми ра ни за во је ва чу ни на ци о нал ном пре те ден ту и 
про тив ко га су у стал ној уз бу ни све жи ве си ле јед но га на ро-
да“10. Он по ми ње да је го ди шњи при род ни при ра штај срп ског 
на ро да мно го ве ћи од аустриј ског и ма ђар ског и да се „од Ис-
тре па ду бо ко у Ма ке до ни ју се ља ци мо гу ме ђу со бом спо ра-
зу ме ва ти“11. Та ко ђе, на во ди да је ско ро це ло ста нов ни штво 
За пад не Ср би је по ре клом из Бо сне и Хер це го ви не и Ра шке 
обла сти, ко ју у то вре ме он на зи ва но во па зар ским сан џа ком. 
Аустро-Угар ска упра ва над ста нов ни штвом Бо сне и Хер це-
го ви не вр ши ла се и на сил но, па Цви јић сма тра „да се срп ски 
про блем мо ра ре ши ти си лом“12.

9 Цви јић, Ј. (1989), Ан ти ет но граф ске ду жно сти, Го во ри и члан ци, Са бра на де-
ла, Књи га 5, СА НУ, НИ РО «Књи жев не но ви не», За вод за уџ бе ни ке и на став-
на сред ства (том 2). (Пи смо уред ни ку ру мун ског ли ста L’In de pen dan ce ro u ma
i ne у Бу ку ре шту, иза шло у бр. 11.388 од 4.3.1913. го ди не) стр. 20.

10 Цви јић, Ј. (1987), Го во ри и члан ци, Са бра на де ла, Књи га 3 (том 1), СА НУ, НИ-
РО «Књи жев не но ви не», За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства (Јо ван Цви-
јић (1908), Зна чај Бо сне и Хер це го ви не за срп ски на род, У рас пра ви Анек си ја 
Бо сне и хер це го ви не и срп ско пи та ње, Бе о град), стр. 169-171.

11 Исто (12)
12 Цви јић, Ј. (1987), Го во ри и члан ци, Са бра на де ла, Књи га 3 (том 1), СА НУ, 

НИ РО «Књи жев не но ви не», За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства (Јо ван 
Цви јић (1908), Срп ски и ју го сло вен ски про блем, У рас пра ви Анек си ја Бо сне и 
хер це го ви не и срп ско пи та ње), Бе о град, стр. 178-182.
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То ком Бал кан ских ра то ва он на во ди раз ло ге Ср би је за рат 
са Тур ском, а то су на сил на упра ва над Ср би ма на оку пи ра-
ним те ри то ри ја ма, на си ље и зло чи ни над Ср би ма у Осман-
лиј ском цар ству на те ри то ри ји Ста ре Ср би је. Ду жност Ср би-
је и Цр не Го ре је да из ја ких ху ма них и на ци о нал них раз ло га и 
пра ва за у ста ве ове зло чи не, као и да је од пре суд не ва жно сти 
из ла зак Ср би је на мо ре, јер је она са да „без еко ном ског да ха, 
без плу ћа“13. Та ко ђе на во ди и мо гу ће ин те ре се Ве ли ких си ла 
ко је би мо гле ста ти уз Ср би ју. Кроз све ове члан ке пре о вла да-
ва па три от ски дух, али и по ку шај да се на објек ти ван на чин 
по ву ку гра ни це из ме ђу на ро да и ство ре хо мо ге ни ре ги о ни за-
рад бу ду ћег ми ра на овим про сто ри ма.

Чи тав пред рат ни и рат ни пе ри од Ми хај ло Пу пин про вео 
је у САД-у. По ку ша ва да на ци о нал ном пи та њу Ср ба и оста-
лих на ро да у ре ги о ну при ђе са два ста но ви штва. Пре све га 
об ја шња ва ју ћи уни вер зал ни про блем и кон фликт ме ђу на ро-
ди ма и при ме њу ју ћи га на срп ски про стор, а за тим и про блем 
осло ба ђа ња срп ских зе ма ља од тур ског роп ства и ства ра ња 
је дин стве не др жа ве ју жних Сло ве на.14 И пре 1908. го ди не био 
је ак ти ван у по ма га њу усе ље ни ци ма у САД са ових про сто ра, 
па је на по ме ну те го ди не по стао пред сед ник Сло вен ског усе ље
нич ког дру штва. На ње го ву ини ци ја ти ву са зван је Све срп ски 
са бор у Кли влен ду 15.9.1909. го ди не. На овој ма ни фе ста ци ји 
осно ва на је но ва срп ска ор га ни за ци ја на зва на Сло га, чи ји је 
Пу пин био пр ви пред сед ник. Осно ван је и лист Аме ри кан ски 
Ср бо бран, као слу жбе но гла си ло.15 У вре ме Бал кан ских ра то-
ва, ак ци ју по др шке Ср би ји усме ра ва у два прав ца: да аме рич-
ку јав ност упу ти и ин фор ми ше о до га ђа ји ма на Бал ка ну ка ко 
би из во је вао њи хо ву по др шку про тив Тур ске; и да оба ве сти 
исе ље ни ке из Ср би је и Цр не Го ре ка ко би по че ли са ску пља-
њем при хо да и сла њем до бро во ља ца.16 У свом члан ку у ча со-
13 Исто (14)
14 Ко ча Јон чић (1985), Ми хај ло Пу пин и на ци о нал но пи та ње, У Збор ни ку ра-

до ва са на уч ног ску па „Жи вот и де ло Ми хај ла Идвор ског Пу пи на“, Но ви Сад 
– Идвор, 4-7.10.1979. стр. 295.

15 Ха џи-Па вло вић, П. (1935), Ми хај ло Пу пин ме ђу Ср би ма у Аме ри ци, Тех нич-
ки лист, За греб, стр. 166-167. 

16 Чи змић, И. (1985), Уло га и рад Ми хај ла И. Пу пи на у ју го сла вен ском исе ље
нич ком по кре ту у САД за ства ра ње ју го сла вен ске др жа ве 1918, У Збор ни ку 



Р. Стојсављевић, С. Соларевић, В. Кржа

407

ВЕЛИКИ РАТ ...

пи су New York Ti mes од 4.11.1912. го ди не, го во ри ка ко би се 
срп ски кра је ви под тур ском оку па ци јом мо ра ли осло бо ди ти, 
и апе лу је на ве ли ки си ле да да ју по др шку Ср би ји и Цр ној Го-
ри на во де ћи ка ко је у овом ра ту су ви шно при ча ти о не ком 
ме ђу на род ном по сре до ва њу „јер не ма о че му да се по сре ду-
је“. У члан ку по ми ње тур ске зло чи не у овим кра је ви ма то ком 
ви ше ве ко ва, за кљу чив ши да не по сто ји дру ги на чин „до по-
ра зи ти тур ску вој ску“.17 У свом члан ку у ча со пи су New York 
Ti mes од 10.11.1912. го ди не, у од го во ру про фе со ру Ри чар ду 
Го теј лу, на во ди „да су топ и мач је ди на сред ства ко ји ма се 
Евро па мо же осло бо ди ти од вој ног фе у да ли зма ка кав да нас 
по сто ји у европ ској Тур ској“18. Још то ком Бал кан ских ра то ва 
Пу пин пи ше о те жња ма и на ме ра ма Аустри је на Бал ка ну и о 
ње ном мо гу ћем упли та њу у су ко бе и те жњом за те ри то ри јал-
ним про ши ре њем ка ју гу. Та ко ђе ка же да је „Аустри ја за вид на 
на ус пе си ма Ср би је и да се пла ши по сле ди ца ње ног на глог 
успо на на Ср бе у Двој ној мо нар хи ји“19. У Пр вом бал кан ском 
ра ту ни је слао по моћ са мо ор га ни за ци ја ма Цр ве ног кр ста у 
Бе о гра ду и Це ти њу, већ и Цр ве ном кр сту у Со фи ји.20 Члан ци 
Ми хај ла Пу пи на у пе ри о ду од анек си је Бо сне и Хер це го ви не, 
па кроз Бал кан ске ра то ве, оби лу ју па три от ским го во ри ма и 
стал ним по ку ша ји ма да се аме рич кој јав но сти скре не па жња 
на до га ђа је на Бал ка ну и да се она при до би је на срп ску стра-
ну.

Не по сред но пред Бал кан ске ра то ве Ми лу тин Ми лан ко вић 
до би ја др жа вљан ство Ср би је и три го ди не ра ди као уни вер-

ра до ва са на уч ног ску па „Жи вот и де ло Ми хај ла Идвор ског Пу пи на“, Но ви 
Сад – Идвор, 4-7.10.1979. стр. 345.

17 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе ни-
ке и на став на сред ства (Mi haj lo Pu pin, Bal kan’s co un tri es must de stroy tur skih 
army, New York Ti mes, 4.11.1912.), стр. 18-20.

18 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства (Mi haj lo Pu pin, Tur kish Fe us Ti rann yields just in front of 
the can non and sword, New York Ti mes, 10.11.1912.), стр. 22.

19 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства (Mi haj lo Pu pin, Austria was je a lo us of the suc cess of 
Ser bia. It was afraid of the con se qu en ces of its ri se among the Serbs in 
Austro-Hun ga rian Mo narchy, New York Ti mes, 5.1.1913.), стр. 37-42.

20 Ха џи-Па вло вић, П. (1935), Ми хај ло Пу пин ме ђу Ср би ма у Аме ри ци, Тех нич-
ки лист, За греб, стр. 169/2. 
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зи тет ски про фе сор у Бе о гра ду. Ипак, 17.9.1912. био је мо би-
ли сан у срп ску вој ску као ре фе рент за стра ну ко ре спо ден ци ју 
у шта бу ду нав ске ди ви зи је пр вог по зи ва, за јед но са Ста но јем 
Ста но је ви ћем. Био је у ре зер ви Пр ве ар ми је то ком Ку ма нов-
ске бит ке, бри жљи во во де ћи свој рат ни днев ник. За раз ли ку 
од Јо ва на Цви ји ћа и Ми хај ла Пу пи на, Ми лу тин Ми лан ко вић 
је био ди рек тан уче сник ра та, али ка ко он на во ди у сво јим 
ме мо а ри ма „вра тио се по сле дво ме сеч ног од су ства из кр ва-
вог ра та – не оми ри сав ши ба рут“21. За вре ме Дру гог бал кан-
ског ра та ни је био мо би ли сан, већ ве сти о бор ба ма срп ске 
про тив бу гар ске вој ске при ма бо ра ве ћи у Бе о гра ду.

Ни ко ла Те сла до Пр вог свет ског ра та ни је пи сао о сво јим 
са зна њи ма и ми шље њи ма ко ји се ти чу су ко ба на Бал ка ну. 
Осим сво јих на уч но-струч них чла на ка, он об ја вљу је и по-
пу лар не члан ке, о мо гућ но сти бе жич них ко му ни ка ци ја код 
же ле зни ца22, та ла си ма пли ме као из во ри ма енер ги је, ва зду-
шном са о бра ћа ју23, уло зи ди ри жа бла у ис тра жи ва њу по лар не 
обла сти24, итд. 

У пред рат ном пе ри о ду, на вој ном и ди пло мат ском по љу 
уче ство ва ли су и дру ги срп ски на уч ни ци. Ге о лог Јо ван М. Жу-
јо вић био је ми ни стар про све те и за ступ ник ми ни стра ино-
стра них де ла у Вла ди Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа. То ком 1905. го-
ди не у Лон до ну је ра дио на по бољ ша њу ди пло мат ских од но са 
са Ен гле ском. По сле аустро у гар ске анек си је Бо сне и Хер це го-
ви не и до ла ска до кри зе у Вла ди Ср би је, пред ла же че тво ро-
чла ну ко а ли ци ју за вр ше ње вла сти (Ра ди ка ли, Са мо стал ци, 
Ли бе ра ли и На род ња ци). Иако је био идеј ни тво рац ова ко 

21 Ми лан ко вић, М. (2009), Успо ме не, до жи вља ји и са зна ња, За вод за уџ бе ни ке, 
Бе о град, стр. 442.

22 Те сла, Н. (2006), Члан ци, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства (Ni ko la Te sla, 
Pos si bi li ti es of the „Wi re less of Ra il ro ads“, Vin cen nes Sun, 17.4.1907.), стр. 385-
386.

23 Те сла, Н. (2006), Члан ци, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства  (Ni ko la Te-
sla, Will the com ple te ma stery of the air be at ta i ned, Man sfi eld Shi eld, 7.10.1908.), 
стр. 389-390.

24 Те сла, Н. (2006), Члан ци, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства (Ni ko la Te-
sla, De ci des aga inst Ame ri ca’s cla im: Das hes po lar cup from  na tion’s lips – trip by 
di ri ga ble bal lon „easy“,  New York Tri bu ne, New York, 2.10.1909.), стр. 391-392.
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кон стру и са не Вла де, пре ми јер Сто јан Но ва ко вић га не укљу-
чу је у власт.25 

Од по зна тих ле ка ра тре ба ло би из дво ји ти др Во ји сла ва 
Суб бо ти ћа ко ји је то ком Бал кан ских ра то ва ле чио око 7000 
ра ње ни ка у бе о град ским бол ни ца ма.26 У рат ним опе ра ци ја ма 
уче ство вао је и је дан од на ших нај по зна ти јих ма те ма ти ча ра 
Ми ха и ло Пе тро вић Алас, ко ји је за вре ме Бал кан ских ра то-
ва имао чин ре зер вног ин же њер ског по руч ни ка и ре зер вног 
ин же њер ског ка пе та на I кла се.27 Ме ђу ак тив ним уче сни ци ма 
Бал кан ских ра то ва на шли су се и фи зи чар Је лен ко М. Ми ха и-
ло вић, Вла ди мир К. Пет ко вић и мно ги дру ги.

Рат на 1914. Го ди на

Са ра јев ски атен тат и об ја вљи ва ње ра та Ср би ји од стра-
не Аустро у гар ске и Не мач ке уга сио је и оно ма ло на де да се 
свет ски су коб мо же из бе ћи. Не тр пе љи вост из ме ђу ве ли ких 
европ ских си ла ти ња ла је још од по след њих де це ни ја XIX ве-
ка и по де ле ко ло ни ја. Срп ски на уч ни ци Ни ко ла Те сла и Ми-
хај ло Пу пин Ве ли ки рат до че ку ју жи ве ћи и ра де ћи у САД-у, 
Јо ван Цви јић у Не ша те лу Швај цар ској, док су Ми лу тин Ми-
лан ко вић и оста ли срп ски на уч ни ци углав ном у Ср би ји.  

Ни ко ла Те сла ни је мно го у јав но сти из но сио сво је ста во ве 
о Ве ли ком ра ту. Је ди ни ве ћи чла нак на пи сао је кра јем 1914. 
го ди не, у ко јем је дао сво ја раз ми шља ња о тра ја њу и мо гу ћем 
ис хо ду ра та ко ји је тек по чео. Он на во ди ка ко „са ма ци ви ли-
за ци ја ни је до вољ на да обез бе ди тра јан мир на Зе мљи“28. На 
ма те ма тич ки и ло гич ки на чин по ку шао је да об ја сни пе ри од 

25 Бе лић, А. (1936), Јо ван Жу јо вић, Срп ски књи жев ни гла сник, Књи га 48, Бр. 8, 
Бе о град, стр. 603-606.

26 Пе тро вић, М. (1924), О жи во ту и ра ду др Суб бо ти ћа, Срп ски Ар хив, Бр. 3, 
стр. 111-119.

27 Ми три но вић, Д.С. (1968), Жи вот Ми ха и ла Пе тро ви ћа, У књи зи Ми ха и ло 
Пе тро вић – Чо век, фи ло зоф, ма те ма ти чар, Ма те ма тич ка би бли о те ка 38, 
Бе о град, стр 7-32.

28 Те сла, Н. (2006), Члан ци, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства (Ni ko la Te sla, 
Sci en ce and di sco very are the gre at for ces which will lead to the con sump tion of 
the war, New York Sun, New York, 20.12.1914.), стр. 393-410.
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тра ја ња ору жа ног су ко ба на во де ћи да је он про пор ци о на лан 
ве ли чи ни ар ми ја или бро ју бо ра ца, под ра зу ме ва ју ћи да су ре-
сур си за рат до вољ ни. Он про це њу је да ће рат тра ја ти 5 го ди-
на и да не мо же ду го тра ја ти овим ин тен зи те том. Пред ви ђа 
да ће за тиш је у вој ним опе ра ци ја ма би ти ус по ста вље но пре 
зи ме 1915/16.29 Те сла та ко ђе на во ди три мо гу ћа ис хо да ра та, 
ко ја по том де таљ но обра зла же да ју ћи за сва ки до ка зе: а) слом 
Аустри је; б) не мач ко осва ја ње Ен гле ске; в) ис цр пље ност и по-
раз Не мач ке. Он за рат де ли мич но кри ви и на у ку, ко ја је ка-
ко на во ди „ство ри ла ма ши не ри ју, али она и мо же уни шти ти 
Фран кен штај нов ско чу до ви ште ко је је ство ри ла“30. У члан ку 
да ље обра зла же два глав на узро ка због ко јих ће Не мач ка из-
гу би ти рат: а) фран цу ска од бра на је би ла до вољ на ја ка да се 
не мач ки на пад не за хук та; б) по гре шне так ти ке у на па ду (на-
пад на не у трал ну Бел ги ју, за о би ла зан на пад на Фран цу ску 
уме сто ди рект ног, ју ри ша ње људ ством на фран цу ске од брам-
бе не твр ђа ве уме сто то по ви ма....) на во де ћи да је Не мач кој је-
ди ни пут ка по бе ди осво ја ње Ен гле ске. 

У на став ку, Те сла на во ди че ти ри на чи на на ко је би Не мач-
ка мо гла да по бе ди Ен гле ску: а) ору жа на ин ва зи ја; б) бит ка 
са бри тан ском фло том; в) по сте пе но уни шта ва ње и сла бље ње 
фло те по мо ћу под мор ни ца и тор пед них ча ма ца; г)  ва зду шни 
на па ди на коп ну и мо ру. Та ко ђе, Те сла опи су је ка ко би не ке 
но ве тех но ло ги је, са вр ше ни је под мор ни це, це пе ли ни, хе миј-
ски тур пи ни ти или те ле а у то ма ти ка мо гли да се ко ри сте у ра-
ту. Чла нак за кљу чу је ре чи ма да „до кле год има раз ли чи тих 
на ци о нал но сти, има и па три о ти зма. Он се мо ра из бри са ти из 
на ших ср ца пре не го што се ус по ста ви трај ни мир“31. По ње-
го вим ре чи ма, чо век би тре ба ло да се окре не пре ма при ро ди 
и на у ци ко ја би мо гла про те ра ти бе ду и оску ди цу. Као што 
се мо же уочи ти, иако све стан сво га по ре кла и на ро да ко ме 
при па да, Те сла се ни је мно го упли тао у рас пра ве око Ве ли-
ког ра та и до га ђа ја ко ји су га усло ви ли. Ни шта га ни је мо гло 
одво ји ти од на у ке, а ве сти о су ко би ма на Бал ка ну нај че шће је 
до би јао од род би не. 

29 Исто (30)
30 Исто (30)
31 Исто (30)
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Ми хај ло Пу пин, као и Те сла, бо ра ве ћи у САД-у кри ти ку је 
упли та ње Аустри је у уну тра шње ства ри Бо сне и Хер це го ви-
не, и сма тра да је Са ра јев ски атен тат са мо од го вор срп ског на-
ро да на „по ли ти ку ре пре си је ко ју је Аустри ја спро во ди ла“32. 
Са мо два да на пре зва нич не об ја ве ра та, 26.7.1914. го ди не, 
Пу пин у сво јој из ја ви за ча со пис New York Ti mes го во ри ка ко 
оче ку је ве ли ки рат, јер је Са ра јев ски ате нат од ли чан из го вор 
да Аустри ја до би је из лаз на Егеј ско мо ре. Пу пин сма тра да 
се „овај рат не мо же из бе ћи“33. Дан ка сни је, у но вој из ја ви за 
исти ча со пис Пу пин ис ка зу је оче ки ва ња да ће Ен гле ска спре-
чи ти рат.34 Рат не 1914. го ди не, он на ста вља и са ху ма ни тар-
ним ра дом ша љу ћи 20.000 до ла ра Цр ве ном кр сту у Ср би ји. 
Пу пин се до кра ја го ди не и отво ре но ан га жу је у ор га ни зо ва-
њу до бро во ља ца Ср ба и Цр но го ра ца ко ји би по шли да бра не 
сво ју отаџ би ну.35  

Јо ван Цви јић апри ла ме се ца 1914. го ди не об ја вљу је у Гла
сни ку срп ског ге о граф ског дру штва об ја вљу је чла нак о ге-
о граф ском и кул тур ном по ло жа ју Ср би је, опи су ју ћи ње не 
основ не при род не и дру штве не ка рак те ри сти ке освр ћу ћи се 
на ге о по ли тич ки по ло жај чи та вог Бал кан ског по лу о стр ва. 
Цви јић у члан ку опи су је до га ђа је и при ли ке у Ср би ји и ре ги-
о ну од Бер лин ског кон гре са 1878. го ди не.36 

Ми лу тин Ми лан ко вић, за раз ли ку од прет ход но по ме ну-
тих ис тра жи ва ча, Ве ли ки рат про во ди у за ро бље ни штву. Пр-

32 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства (Mi haj lo Pu pin, It’s Austria’s Fa ult, The In de pen dent, New 
York, 13.7.1914.), стр. 51-54.

33 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства (Pu pin ex pects the Gre at war, New York Ti mes, New York, 
26.7.1914.), стр. 58.

34 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства (Pu pin ex pects from En gland to pre vent the war, New York 
Ti mes, New York, 27.7.1914.), стр. 59-90.

35 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства (Ми ни стар ство ино стра них де ла Цр не Го ре, бр. 915, Ар-
хив Цр не Го ре, Це ти ње), стр. 67-69.

36 Цви јић, Ј. (1987), Ат но по ге о граф ски и ет но граф ски спи си, Са бра на де ла, 
Књи га 4 (том 1), СА НУ, НИ РО «Књи жев не но ви не», За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства (Јо ван Цви јић (1914), Ге о граф ски и кул тур ни по ло жај Ср-
би је, Гла сник Срп ског ге о граф ског Дру штва Бе о град), стр. 223-240.
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вих шест не де ља про вео је у Да љу, да би по том био пре ба чен 
у Оси јек, по том у Кар ло вац, па у За греб, да би на кра ју био 
за тво рен у Не жи де ру.37 У за тво ру, оста лим при тво ре ни ци ма 
кри шом чи та аустриј ске но ви не и та ко се ин фор ми ше о но-
во сти ма и ис хо ди ма су ко ба у Ср би ји. По чет ком 1915. го ди не 
га пре ба цу ју у Бу дим пе шту.38 

И дру ги срп ски на уч ни ци су би ли ди рект но на уда ру 
аустро у гар ских и не мач ких на па да на Ср би ју. Јо ван Жу јо-
вић у вре ме аустро у гар ског бом бар до ва ња Зе му на чи ни све 
да спа си би бли о те ку из оште ће ног Ге о ло шког за во да и чу ве-
ну збир ку ме те о ри та из При род њач ког му зе ја.39 Ма те ма ти чар 
Ми ха и ло Пе тро вић Алас Ве ли ки рат до че ку је као ађу тант 
кра ље ви ћа Ђор ђа40, док фи зи чар Је лен ко Ми ха и ло вић уче-
ству је у бор ба ма за јед но са Вла ди ми ром Пет ко ви ћем. 

Рат на 1915. Го ди на

На кон не у спе ха аустро-угар ске вој ске то ком 1914. го ди не 
и хра брог др жа ња срп ске вој ске, Цен трал не си ле за по чи њу 
но ве пла но ве за офан зи ву, у ко ји ма ће ди рект но уче шће узе-
ти и не мач ка вој ска. Да Ср би ја ни је про тив ник за пот це њи-
ва ње по ка зу је и чи ње ни ца да се кон стант но во ди ла бор ба око 
Бу гар ске, тач ни је, оба вој на бло ка су по ку ша ла да је при ву ку 
на сво ју стра ну. Од лу ку да се при кљу чи Цен трал ним си ла ма, 
Бу гар ска је до не ла 6. сеп тем бра 1915. го ди не. Ова чи ње ни-
ца је са мо до дат но оте жа ла ста ње срп ске вој ске и ком плет-
ног ста нов ни штва. Већ по чет ком ок то бра, не мач ке и аустро-
угар ске сна ге за по чи њу офан зи ву про тив Ср би је и 9. ок то бра 
осво јен је Бе о град. Бу гар ска је 14. ок то бра за по че ла ак ци је 

37 Ми лан ко вић, М. (2009), Пр ви свет ски рат, У књи зи Успо ме не, до жи вља ји и 
са зна ња, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, стр. 491-497.

38 Ми лан ко вић, М. (2009), Не жи дер, У књи зи Успо ме не, до жи вља ји и са зна ња, 
За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, стр. 498-505.

39 Ибро вац, М. (1936), Ве ли ки по бор ник ми ра, По ли ти ка, 22.7.1936, Бе о град, 
стр. 10

40 Ми три но вић, Д.С. (1968), Жи вот Ми ха и ла Пе тро ви ћа, У књи зи Ми ха и ло 
Пе тро вић – Чо век, фи ло зоф, ма те ма ти чар, Ма те ма тич ка би бли о те ка 38, 
Бе о град, стр 7-32.
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про тив срп ске вој ске, а по бе де ар ми ја Цен трал них си ла су се 
ни за ле. Са мим тим, не чу ди од лу ка срп ске Вр хов не ко ман де, 
од 25. но вем бра 1915. го ди не, да се за поч не по вла че ње пре ма 
Ја дран ском мо ру. Пред крај ове го ди не, срп ске тру пе су при-
сти за ле, пре ко Цр не Го ре, у Ска дар.41

Услед ових до га ђа ја, нај ак тив ни ји ме ђу по ме ну тим срп-
ским на уч ни ци ма је Ми хај ло Пу пин. Он ор га ни зу је, ју на 
ме се ца 1915. го ди не, гру пу од 25 аме рич кких сту де на та са 
Ко лум би ја уни вер зи те та да по мог ну Ср би ји. Са со бом су 
но си ли опре му и бол нич ке ле ко ве. Пу пин се исте го ди не са-
ста је са цр но гор ском де ле га ци јом ко јој обе ћа ва по моћ у до-
бро вољ ци ма, са ста вље ну од цр но гор ских исе ље ни ка у САД. 
Та ко ђе, пи ше уред ни ку ча со пи са New York Ti mes, о на чи ну на 
ко ји Ср би ја ра ту је, де ман ту ју ћи при том вест бер лин ског ча-
со пи са Lo kal un ze i ger, да Ср би ја спре ма 250 000 же на да се бо-
ре про тив Аустри је. У пи сму он да ље при ме ћу је, да Бу га ри 
по ку ша ва ју уна пред да оправ да ју сво је зло чи не над срп ским 
ста нов ни штвом, по ми њу ћи евен ту ал ну из да ју бу гар ских на-
ци о нал них ин те ре са.

Ни ко ла Те сла у сво јим члан ци ма ни је ви ше ко мен та ри сао 
Ве ли ки рат. Ме ђу тим, при ме ћу је се да по ред сво јих на уч но-
струч них чла на ка пи ше и оне по пу лар не у ко ји ма по сто је по-
гла вља ко ја се ба ве ра том и при ме ном про на ла за ка у свет-
ским су ко би ма.

Ми лу тин Ми лан ко вић вре ме од 1915. го ди не па до кра ја 
ра та про во ди у Бу дим пе шти. Ту на ста вља да се ба ви на уч-
ним ра дом, има ју ћи при том при ступ би бли о те ци Ма ђар ске 
ака де ми је на у ка. Сво је вре ме је, та ко ђе, про во дио у дру штву 
Све то за ра При би ће ви ћа, ба ве ћи се из ме ђу оста лог и пи та њи-
ма ју го сло вен ског ује ди ње ња. Ми лан ко вић на во ди, да је „го-
ди на 1915. би ла го ди на те шких ис ку ше ња и не да ћа по Ср би ју, 
ње них са ве зни ка, а и по ње га са мог“42. На Аран ђе лов дан, 21. 
но вем бра 1915. го ди не, по сле ду ге и те шке бо ле сти, пре ми-
ну ла му је мај ка, у Да љу, у 59. го ди ни жи во та. Тај до га ђај ба-
цио га је у оча ја ње. Ипак, „та стра шна го ди на 1915.“ има ла је 
41 Вој во дић, М., Жи во ји но вић, Д. (1970), Ве ли ки рат Ср би је 19141918, Срп ска 

књи жев на за дру га, Бе о град, стр. 492.
42 Исто (40).
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сре ћан крај, јер му се 25. де цем бра по ро ди ла же на, Тин ка, и 
ро дио син Ва са.

Го ди на 1915. би ла је те шка и за оста ле срп ске на уч ни ке. Јо-
ван Жу јо вић је по сле смр ти Сто ја на Но ва ко ви ћа по ста вљен 
за пред сед ни ка Срп ске кра љев ске ака де ми је, а исте го ди не 
пу ту је у Па риз као не зва нич ни по ве ре ник срп ске вла де, где 
оста је до 1919. го ди не. Ми ха и ло Пе тро вић Алас по чи ње да 
ра ди као крип то граф на си сте ми ма ши фро ва ња за по тре бе 
вој ске и ди пло ма ти је. Фи зи чар и астро ном  Ми лан Не дељ-
ко вић ра ди реч ник ши фа ра за вој ску, док кар то граф Сте ван 
Бо шко вић, по сле по вла че ња срп ске вој ске, се ли то по граф ско 
оде ље ње Вој но-ге о граф ског ин сти ту та из Бе о гра да пре ко Ал-
ба ни је на Крф. Исто ри чар Алек са Сто ја но вић, то ком 1915. 
го ди не, од ла зи у Фран цу ску, где у два де се так фран цу ских 
гра до ва збри ња ва око 1200 ђа ка из ра том по го ђе них срп ских 
кра је ва.

Рат на 1916. Го ди на

Срп ска вој ска се мо ра ла по ву ћи из Ска дра, по чет ком ја ну-
а ра 1916. го ди не, јер је аустро-угар ска ар ми ја вр ло бр зо ушла 
у град и за у зе ла исти. Од тог тре нут ка кре ће пут срп ске вој-
ске пре ко Ал ба ни је, ка Кр фу, Би зер ти, Брин ди зи ју и дру гим 
гра до ви ма ко ји су би ли пред ви ђе ни за ово по вла че ње. Вр ло 
бр зо, вој ска Ср би је се  по че ла пре ба ци ва ти са Кр фа на фронт, 
и кра јем ле та, а по чет ком је се ни, за по чи њу же сто ке бор бе са 
Бу гар ском вој ском, по сле ко јих су усле ди ле по бе де код Гор-
ни че ва, на Кај мак ча ла ну и дру гим стра те шки ва жним тач-
ка ма. Би тољ је осво јен 19. но вем бра 1916. го ди не, од стра не 
срп ских, фран цу ских и ру ских тру па. Кра јем ове го ди не, са-
ве знич ке тру пе на Со лун ском фрон ту пре ла зе у де фан зив ни, 
ро вов ски рат, па са мим тим и срп ска вој ска ми ру је и оста је да 
че ка по во љан тре ну так за офан зи ву и осло бо ђе ње сво је зе-
мље.43 

Све ове до га ђа је па жљи во пра ти Ми хај ло Пу пин из САД. 
Пре ко Срп ске на род не од бра не, ор га ни зу је сла ње па ке та срп-
43 Вој во дић, М., Жи во ји но вић, Д. (1970), Ве ли ки рат Ср би је 19141918, Срп ска 

књи жев на за дру га, Бе о град, стр. 492-493.
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ским вој ни ци ма на Со лун ском фрон ту. Та ко ђе, сту па у ве зу и 
са Ка над ском на род ном од бра ном.44 Ди пло мат ским пу тем по-
ма же рад иза сла ни ка Ју го сло вен ског од бо ра у Лон до ну. Овај 
Од бор имао је ве ли ке ди пло мат ске су ко бе са аустриј ским 
кон зу ли ма и њи хо вим аген ти ма, ко ји су у Ен гле ској по ку ша-
ва ли спре чи ти ши ре ње ју го сло вен ске иде је ме ђу Хр ва ти ма и 
Сло вен ци ма, па чак и Ср би ма.45

Јо ван Цви јић се то ком ове го ди не ба вио кри ти ком јед не 
ен гле ске пу бли ка ци је о бал кан ским про бле ми ма.46 Бо ра ве-
ћи у Не ша те лу, он у кри ти ци ове пу бли ка ци је, по ко зна ко ји 
пут, опи су је при род не и дру штве не ка рак те ри сти ке бал кан-
ског по лу о стр ва, да је исто риј ски пре глед до га ђа ја на Бал ка ну, 
по ве зу ју ћи са о бра ћај не пу те ве из рим ског пе ри о да ко ји да нас 
слу же истом ци љу: Аустро-гер ман ском про ди ра њу на ис ток 
(Drang nach osten).47

Ни ко ла Те сла то ком 1916. го ди не на ста вља свој рад у САД, 
пи шу ћи, из ме ђу оста лог, чла нак „о чу ди ма бу дућ но сти“48. 
Ми лу тин Ми лан ко вић и да ље жи ви и ра ди у Бу дим пе шти са 
же ном и си ном, пра те ћи де ша ва ња на европ ским фрон то ви-
ма, пре све га бит ке на Вер де ну и ис хо де аустриј ско-ру ских 
бор би на Кар па ти ма, и ру ско осва ја ње гра да Пше ми сла.49

44 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе-
ни ке и на став на сред ства  (Нор фолк, 15.6.19616. го ди не, Бал кан, Бе о град, 
25.3.1936. го ди не), стр. 79.

45 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства (Њу јорк, 22.9.1916. го ди не, Ар хив Ју го сло вен ске ака де-
ми је зна но сти и умет но сти, Ар хив др Ан та Трум би ћа, фасц. 97/50. За греб), 
стр. 80-81.

46 Цви јић, Ј. (1989), Ан ти ет но граф ске ду жно сти, Го во ри и члан ци, Са бра на де-
ла, Књи га 5, СА НУ, НИ РО «Књи жев не но ви не», За вод за уџ бе ни ке и на став-
на сред ства (том 2) (У пи та њу је Ma rion J. New bi gin D. Sc., Ge o grap hi cal Aspects 
of Bal kan Pro blems. Lon don, Con sta ble and Co. Ltd. 1915. P. X + 238). стр. 36-40.

47 Цви јић, Ј. (1989), Ан ти ет но граф ске ду жно сти, Го во ри и члан ци, Са бра на де-
ла, Књи га 5, СА НУ, НИ РО «Књи жев не но ви не», За вод за уџ бе ни ке и на став-
на сред ства (том 2) (Цви ји ће ва кри ти ка је штам па на у Qu e sti ons bal ka ni qu es. 
Pa ris et Ne uc ha tel 1916. Пре вод је ура дио др Па вле Ву је вић), стр. 28-35 . 

48 Те сла, Н. (2006), Члан ци, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства (Ni ko la Te sla, 
Won ders of the fu tu re, Col li er’s, 2.12.1916. p. 8, 38), стр. 427-431.

49 Ми лу тин Ми лан ко вић (2009), Бу дим пе шта, У Књи зи Успо ме не, до жи вља ји и 
са зна ња, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, стр. 506-517.
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Оста ли на уч ни ци углав ном сво је ак тив но сти ор га ни зу ју у 
ино стран ству. Хе ми чар Си ма Ло за нић, ав гу ста 1916. го ди не, 
ста је на че ло Од бо ра у Же не ви, са за дат ком да апе лу је на не-
у трал не и при ја тељ ске зе мље за по моћ Ср би ји.50 Ге о лог Јо ван 
Жу јо вић ви ше пу та у то ку ове го ди не, пу ту је за Лон дон као 
ди пло ма та, а у Па ри зу по ста је шеф ин сти ту ци је Про свет но 
оде ље ње, ко је ор га ни зу је шко ло ва ње пре ко 4000 ђа ка и сту де-
на та из бе глих из Ср би је, пре ко Ал ба ни је и Со лу на.

Рат на 1917. Го ди на

Ова го ди на је би ла ре ла тив но мир на го ди на за срп ску вој-
ску. „Де фан зив ни и ро вов ски рат“ је на ста вљен. По чет ком 
ма ја су за по че та деј ства срсп ке вој ске на по ло жа је код До брог 
по ља. Овај на пад је пре ки нут, као што је и од ба чен пред лог 
срп ске Вр хов не ко ман де, ок то бра ме се ца, о офан зи ви пре ко 
Ве тер ни ка и До брог по ља, ка Не го ти ну на Вар да ру и Ка ва да-
ру.51

Иако у ре ла тив но мир ној го ди ни, нај ви ше ху ма ни тар них 
и ди пло мат ских ак тив но сти имао је Ми хај ло Пу пин. Осим 
на ста вље ног ху ма ни тар ног ра да пре ко ор га ни за ци ја Цр ве-
ног кр ста у Ср би ји и Цр ној Го ри, Пу пин се за ла же, у пи сми ма 
упу ће ним аме рич ком пред сед ни ку Ву дро Вил со ну52, за ње го-
во по сре до ва ње, за по ми ло ва ње 16 Ср ба осу ђе них на смрт у 
по зна том „ба ња луч ком про це су“53. У Њу јор шкој ака де ми ји 
на у ка, 29. ма ја 1917. го ди не, из ра жа ва охра бре ње и уве ре-

50 Ми ћо вић, В. (1935), Си ма Ло за нић, Гла сник Хе миј ског дру штва. Бр. 6 (2), Бе-
о град, стр. 73-105.

51 Вој во дић, М., Жи во ји но вић, Д. (1970), Ве ли ки рат Ср би је 19141918, Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град, стр. 493.

52 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства (14.3.1917. Ми хај ло Пу пин, Ње го вој Ек се лен ци ји Ву дро ву 
Вил со ну, При лог пи сму Љу бо ми ру Ми ха и ло ви ћу по сла ни ку у Ва шинг то ну, 
По слан ство Ва шинг тон 1917. Фасц. I, дос. 1-38. АМИД, Кра ље ви не Ср би је, 
АС.), стр. 83.

53 Ба ња луч ки про цес у Ба ња лу ци (1915—1916) био је нај ве ћи од 17 та квих про-
це са у Бо сни и Хер це го ви ни, во ђе них у Пр вом свет ском ра ту. Ко нач ном пре-
су дом, из ре че ном 1916. го ди не; 16 ли ца је осу ђе но на смрт, 87 их је до би ло 
ка зну за тво ра од 2 до 20 го ди на. Пре о ста ле 53 осо бе су осло бо ђе не оп ту жбе.
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ње у ко нач ну са ве знич ку по бе ду у ра ту, ула ском САД у овај 
свет ски су коб.54 Пр ви пут од по чет ка ра та, на до ве зу ју ћи се на 
Крф ску де кла ра ци ју, пи ше о је дин стве ној Кра ље ви ни Ју жних 
Сло ве на или Ју го сла ви ји.55 По пр ви пут го во ри о пој му ју го-
сло вен ског на ро да у Аме ри ци.

У САД, у јед ном од ни за чла на ка са рат ном те ма ти ком, Ни-
ко ла Те сла пи ше „о елек трич ном по го ну рат них бро до ва“.56 
Ми лу тин Ми лан ко вић оста је сам у Бу дим пе шти, док се ње-
гов при ја тељ Све то зар При би ће вић вра ћа у За греб. Он још 
увек пра ти ве сти са фрон то ва, пре све га о ру ској бољ ше вич-
кој ре во лу ци ји и скла па њу се па рат ног ми ра но ве ру ске вла де 
са Цен трал ним си ла ма. За ти че га и вест о ула ску САД у рат на 
стра ни са ве зни ка. У то ку ове го ди не, Ми лан ко вић се ан га жу-
је на из ра ди „ар ми ра но-бе тон ских кон струк ци ја“ на про јек ту 
из град ње но вог са на то ри ју ма у Та три.57

Си ма Ло за нић, апри ла ове го ди не по ста је срп ски де ле гат 
у ан гло-фран ко-ру ској ко ми си ји за ис хра ну за ро бље ни ка. Ге-
о лог Све то лик Ра до ва но вић се при дру жу је Јо ва ну Жу јо ви ћу 
у по зи ва њу Ви со ког Ко ме са ра за из бе ги це у Па ри зу.58 Ме ћу 
за ро бље ним на уч ни ци ма, у то ку ове го ди не, од стра не вој ски 
Цен трал них си ла, ис ти че се и ле кар Вла дан Ђор ђе вић.

Рат на 1918. Го ди на 

По след ња го ди на Ве ли ког ра та, 1918. го ди на, би ла је го-
ди на у ко јој су са ве знич ке сна ге ло ми ле по след њу на ду Цен-

54 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе ни-
ке и на став на сред ства (New York Ti mes, 29.5.1917. го ди не, Пу пи нов го вор 
чла но ви ма Њу јор шке Ака де ми је на у ка, Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја у 
Ју го сла ви ји 1918-1941. / Бог дан Ле кић,  Ми хај ло Пу пин, Ју го сла ви ја или Кра-
ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Срп ски на род ни ка лен дар Ср би је 1919, 
Бе о град, стр. 35-47 ) стр. 90-91.

55 Исто (56)
56 Те сла, Н. (2006), Члан ци, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства (Ni ko la Te sla, 

Elec tric dri ve for bat tles hips si pe ri or to any ot her form od equ ip ment, N.Y. He rald. 
New York. 25.2.1917. pp. 1,2.), стр. 432-441.

57 Исто (51)
58 Ста но је вић, С. (1928), Др Све то лик Ра до ва но вић, По лим ка, стр. 8.
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трал них си ла. На Со лун ском фрон ту је за глав но ко ман ду ју-
ћег са ве знич ким сна га ма по ста вљен ге не рал Фран ше д’Епе ре, 
18. ју на 1918. го ди не. Овај ге не рал је до био ин струк ци је за 
при пре ма ње офан зив не ак ци је. План за офан зи ву је уса гла-
шен са срп ском Вр хов ном ко ман дом и за по че то је из ба ци ва-
ње бу гар ске вој ске из бор бе, сеп тем бра ме се ца. Срп ска вој ска 
кра јем овог ме се ца, из би ја на оба лу Вар да ра и овим је за по чет 
рас пад бу гар ске ар ми је. Го ње ње и на пре до ва ње срп ских вој-
ни ка се на ста ви ло и на кон пре ла ска Ва ра да ра, па вр ло бр зо 
са ве знич ке сна ге ула зе у При леп, Стру ми цу, Кру ше во. Срп-
ске тру пе су ус пе ле да за у зму Ско пље 29. сеп тем бра 1918. го-
ди не, на кон че га је на ста вље но на пре до ва ње на се вер. Већ 10. 
ок то бра су за по че те бор бе за Ниш, а сре ди ном ок то бра, не-
при ја тељ ске ар ми је Цен трал них си ла се по вла че пре ко Са ве 
и Ду на ва. Ши ром Ср би је и Цр не Го ре су осло ба ђа ни гра до-
ви. Бе о град је сво је осло бо ди о це до че као 1. но вем бра, чи ме је 
Ср би ја ко нач но угле да ла ду го че ка ну сло бо ду.59 

То ком при пре ма и офан зи ве срп ске вој ске, Ми хај ло Пу-
пин на ста вља сво ју ди пло мат ску де лат ност у Њу јор ку. Два 
да на по сле ка пи ту ла ци је Бу гар ске он ша ље пи смо пред сед-
ни ку САД, мо ле ћи га да у вре ме нај ве ћих на по ра за срп ску 
вој ску, по ша ље мо рал ну по др шку вла де САД.60 Ок то бра ме-
се ца исте го ди не, срп ска вла да сме њу је Ми хај ла Пу пи на са 
ме ста по ча сног кон зу ла у САД.61  У ча со пи су New York Ti mes, 
20. ок то бра 1918. го ди не, об ја вљен је Пу пи нов го вор у ко јем 
он де фи ни ше про сто ре Аустро-Угар ске, на ко јим жи ве Ср би 
Хр ва ти и Сло вен ци. У из ја ви истом ча со пи су, од 17. но вем бра 
1918. го ди не, Пу пин пред ла же да би Не мач ка тре ба ла да се 

59 Вој во дић, М., Жи во ји но вић, Д. (1970), Ве ли ки рат Ср би је 19141918, Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град, стр. 493 – 495. 

60 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе ни-
ке и на став на сред ства (Ми хај ло Пу пин, Ње го вој Ек се лен ци ји Пред сед ни-
ку САД, Њу јорк, 1.10.1918. Ар хив Стејт Де парт мен та, се ри ја 763.72119/2027. 
На ци о нал ни ар хив, Ва шинг тон), стр. 114-116.

61 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства (Пу пин Па ши ћу, Њу јорк, 6.10.1918. АМИД, Ју го сло вен-
ски од сек, фасц. 8, до си је 2. АС), стр. 117.
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ка зни, да по ста не „свет ски слу га“, као и да „мо ра по мо ћи да 
се об но ве зе мље ко је је она ра зо ри ла“.62

Ми лу тин Ми лан ко вић бо ра ви на Кар па ти ма, ра де ћи на 
про јек ту, да би се са је се ни вра тио у Бу дим пе шту ис пра тив ши 
ко нач ни по раз Цен трал них си ла. Кра јем ок то бра пре жи вео је 
у Бу дим пе шти „тро днев ну ре во лу ци ју“, ко ја је до ве ла до про-
ме не по сто је ћег ре жи ма. По чет ком 1919. го ди не, Ми лан ко-
вић се вра ћа у Бе о град „и за вр ши ти ме сво је пе то го ди шње 
бур но свад бе но пу то ва ње“63.

Си ма Ло за нић се у то ку ове го ди не пар пу та са стао са Пу-
пи ном у САД, као члан ми си је ра ди обез бе ћи ва ња ма те ри-
јал не по мо ћи и по ли тич ке по др шке у зе мљи. Јо ван Жу јо вић, 
у Па ри зу, на кра ју ра та, пре по врат ка у отаџ би ну, об ја вљу је 
искрен и леп про глас „По здрав Ср ба Фран цу ској“64. На Со-
лун ском фрон ту, ме ђу број ним срп ским ле ка ри ма, на ла зио се 
и др Во ји слав Суб бо тић, ко ји је био део бол ни це у Дра го ман-
ци ма. За сво је за слу ге у ле че њу ра ње ни ка по стао је члан Дру
шта ва рат них хи рур га САД и Ен гле ске.65

Ми ров на кон фе рен ци ја у Вер са ју

Вер сај је на кон Ве ли ког ра та био по при ште по ли тич ких 
раз ми ри ца и ме сто на ком се ре ор га ни зо ва ла по сле рат на 
Евро па. На са мој кон фе рен ци ји (тра ја ла од 18. ја ну а ра 1919. 
до 28. ју на 1919. го ди не) се нај ви ше во ди ла по ле ми ка о Не мач-
кој, као др жа ви ко ја би тре ба ло да пла ти рат ну од ште ту, али 
исто та ко и о по ли тич кој суд би ни др жа ва по ра же них у ра ту. 
У ра ду кон фе рен ци је се нај ви ше ис ти цао, са сво јим зах те ви-
ма, Ву дро Вил сон, ко ји је ути цао на мно ге од лу ке и мно ге др-
жав ни ке и по сла ни ке дру гих др жа ва. Упра во овај пред сед ник 
62 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе ни ке 

и на став на сред ства (Из ја ве у ча со пи су New York Ti mes.), стр. 120. 
63 Исто (51).
64 Жи вот и де ло срп ских на уч ни ка, (1996-2012), Књи ге I – XI II, књи га 

I СА НУ, Бе о град (Jo van Zu jo vic, Sa lut Ser be a la Fran ce, Of  ce Sco la i re Ser be. 
p.1. Im prim. Du, Pa la is. Pa ris) стр. 293-360

65 Ни ко лиш, Г. (1955), Про шлост и са да шњост рат не хи рур ги је, Рат на хи рур ги
ја, I део, Из да ње Са ни тет ске упра ве ЈНА, Бе о град, стр. 16.
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је са сво јих „че тр на ест та ча ка“66 у пр ви план ста вио пра во на-
ро да на са мо о пре де ље ње, као и пра во да са мо стал но од лу чу ју 
о сво јој суд би ни. На рав но, по ли тич ка до бит Ве ли ких си ла је 
би ла на пр вом ме сту, па се та ко и пи та ње „ма лих др жа ва“ ре-
ша ва ло у скла ду са од лу ка ма и по тре ба ма „ве ли ких“. Суд би на 
Кра ље ви не СХС је за ви си ла од суд би не Аустро-Угар ске, као и 
ин те ре са Ру му ни је и Ита ли је. На са мој кон фе рен ци ји се још 
увек оста вља ло про сто ра за очу ва ње Аустро-Угар ске, па та ко 
но ва др жа ва СХС ни је на и шла на при зна ва ње мно гих др жа-
ва. За себ ним ми ров ним уго во ри ма, Кра ље ви на СХС је ус пе ла 
да де фи ни ше сво је гра ни це, па и са мо по сто ја ње. Ипак, на ве-
ли ке про бле ме се на и ла зи ло у пи та њи ма са Ита ли јом, ко ја је 
из те ри то ри јал них пре тен зи ја, пре шла у отво ре ни ире ден ти-
зам и по тра жњу те ри то ри ја ко је ни ка ко не би мо гле би ти свр-
ста не под „ита ли јан ске про сто ре.“ Ру му ни ја је тек по сле ве-
ли ког по ли тич ког при ти ска, при ста ла да „пре пу сти“ Ср би ји 
део Ба на та. Пле би сци том се ус пе ло до ћи до ре ше ња за спор не 
те ри то ри је из ме ђу Сло ве ни је и Аустри је. Све ово је био до ста 
му ко тр пан пут за Кра ље ви ну СХС, ко ја ће до би ти сво ју те ри-
то ри ју, али не и при зна ње свих др жа ва, са мим тим, оста ло је 
до ста про сто ра за не ра зу ме ва ње и на ста вак не при ја тељ ског 
ста ва пре ма Ср би ји, пре све га, а по том и Кра ље ви ни СХС.67 

На ми ров ној кон фе рен ци ји у Вер са ју, из ме ђу оста лих, срп-
ске ин те ре се су за сту па ли и срп ски на уч ни ци, у пр вим ре-
до ви ма Ми хај ло Пу пин и Јо ван Цви јић. Због сво јих ве за са 
аме рич ким ди пло ма та ма и пред сед ни ком Вил со ном, по ја ва 
Ми хај ла Пу пи на у Па ри зу, би ла је, но во ство ре ној Кра ље ви-
ни СХС, из у зет но дра го це на. Из тог раз ло га, Ни ко ла Па шић 
мар та ме се ца по зи ва Ми хај ла Пу пи на на кон фе рен ци ју, на 
ко јој се овај по ја вио 10. апри ла 1919. го ди не.68 Оно што се че-
сто мо же про чи та ти у исто риј ским спи си ма је пре суд на уло-
га Пу пи на у по вла че њу гра ни це из ме ђу Ср би је и Ру му ни је. 
Ипак, ар хив ска гра ђа и тран скрип ти са кон фе рен ци је го во ре 
66 Ми тро вић, А. (2012), Вре ме не тр пе љи вих; По ли тич ка исто ри ја ве ли ких др

жа ва Евро пе 19191939, За вод за уџ бе ни ке,стр. 41-47. 
67 Да мја но вић Н. (1975), Пр ви свет ски рат; Ср би ја и Цр на Го ра, „Обод“- Це-

ти ње, стр. 389-392; Ми тро вић, А. (2012), Вре ме не тр пе љи вих; По ли тич ка 
исто ри ја ве ли ких др жа ва Евро пе 19191939, За вод за уџ бе ни ке,стр 48-58.

68 Пу пин, М. (1929), Од па шња ка до на у че ња ка, Зре ња нин.
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дру га чи је. Име Ми хај ла Пу пи на је са мо ис ко ри шће но у при-
лог срп ској стра ни, јер је он био ро дом из Ба на та. На ли сти 
тих ис ко ри шће них име на, би ло је име До си те ја Об ра до ви ћа, 
Па је Јо ва но ви ћа и дру гих.69 Пу пи но ва ди пло мат ска де лат ност 
би ла је окре ну та су зби ја њу ита ли јан ских пре тен зи ја на ис-
точ не оба ле Ја дран ског мо ра, де ло ве сло ве нач ког и хр ват ског 
при мор ја.70 За хва љу ју ћи ње го вим ди пло мат ским на по ри ма, 
пред сед ник Вил сон се сло жио и стао на стра ну те ри то ри јал-
них ци ље ва Кра ље ви не СХС, са мо гу ћим пре го во ри ма око 
из ја шња ва ња Сло ве на ца у Ко ру шкој, ко је је за вр ше но пле би-
сци том, у ко рист Аустри је.71 Нај зна чај ни ја Пу пи но ва ди пло-
мат ска де лат ност био је ње гов ме мо ран дум по ве зан са Вил со-
но вих „че тр на ест та ча ка“.

Јо ван Цви јић био је члан де ле га ци је Кра ље ви не СХС у 
Вер са ју. Пре са ме кон фе рен ци је, а и за вре ме ње ног тра ја ња, 
об ја вљи вао је члан ке у ко ји ма на во ди по гре шним ита ли јан-
ске пре тен зи је на Бал кан ско по лу о стр во72. Он се ви ше пу та 
са стао са Пу пи ном упо зна ва ју ћи га са ет но граф ским ка рак-
те ри сти ка ма ста нов ни ка спор них те ри то ри ја са Ита ли јом и 
Бу гар ском73, при том пот кре пљу ју ћи до ка зи ма Пу пи но во на-
сту па ње пред пред сед ни ком Вил со ном. У сво јим ме мо а ри ма 
са Па ри ске кон фе рен ци је, Цви јић из ра жа ва и не за до вољ ство 
у ве зи са на чи ном по вла че ња гра ни ца пре ма не ким су сед ним 
др жа ва ма. На и ме, он на во ди да ре ке па нон ског ба се на ни су 
до бре као по ли тич ке гра ни це. Пре ма ње го вим схва та њи ма, 

69 Ми тро вић, А. (1985), Ми хај ло Пу пин на кон фе рен ци ји ми ра у Па ри зу 1919. 
го ди не, У Збор ни ку ра до ва Жи вот и де ло Ми хај ла Идвор ског Пу пи на, Бе о-
град, стр. 400. 

70 Исто (70)
71 Да мја но вић Н. (1975), Пр ви свет ски рат; Ср би ја и Цр на Го ра, „Обод“- Це ти-

ње, стр. 390.
72 Цви јић, Ј. (1987), Го во ри и члан ци, Са бра на де ла, Књи га 5 (том 2), СА НУ, 

НИ РО «Књи жев не но ви не», За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства (Јо ван 
Цви јић (1919), Ис точ не гра ни це Ита ли је, Тhe Ge o grap hi cal Jo ur nal, Lon don, 
Vol. LIV. No. 1. p. 65; Joван Цви јић (1919). Ита ли ја и Ср би ја, The New Euro pe, 
Lon don), стр. 17.

73 Пу пин, М. (1998), На ци о нал нопо ли тич ки рад 19081935, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства (Ми хај ло Пу пин, Ме мо ран дум (од но сно срп ско – бу гар-
ске гра ни це), Фонд Ни ко ле Па ши ћа, Не сре ђе на гра ђа, Ар хив Ср би је), стр. 
132-133.
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гра ни ца Кр ље ви не СХС са Ма ђар ском и Ру му ни јом мо гла је 
би ти и дру га чи ја, јер Ти са ни је до бра при род на гра ни ца са 
Ру му ни јом. Пре ма по ву че ним гра ни ца ма у Вер са ју око 10 000 
Ср ба из око ли не Те ми шва ра оста ло је да жи ви у Ру му ни ји.74

За кљу чак

Из све га на ве де ног до ла зи се до за кључ ка да су срп ски на-
уч ни ци Ве ли ки рат про жи ве ли сва ко на свој на чин и да је 
рат ути цао на сва ког од њих раз ли чи то. Не ки су пре ста ли са 
на уч ним ра дом за вре ме тра ја ња ра та, уло жив ши сву енер-
ги ју по ма жу ћи свом на ро ду, док не ки свој на уч ни рад ни су 
ни пре ки да ли. Сти че се ути сак да је па три о ти зам ко ји их је 
те рао да по ма жу отаџ би ни био ми ни мум њи хо ве мо рал не и 
гра ђан ске ду жно сти. Сва ки од њих је по ма гао и уче ство вао 
на свој на чин и у скла ду са по тре ба ма др жа ве. Ми лу тин Ми-
лан ко вић је био уче сник Бал кан ских ра то ва, а Ве ли ки рат је 
про вео у за ро бље ни штву. Ње го ва суд би на у оба ова су ко ба 
нај бо љи је при мер дво ја ког ути ца ја ра та на чо ве ка, рат ни ка 
и на уч ни ка. Ми хај ло Пу пин у ино стран ству осе ћа по тре бу и 
ду жност да по мог не свом на ро ду, пр вен стве но ху ма ни тар-
ним при ку пља њем и сла њем нов ча них и ма те ри јал них сред-
ста ва, али и ди пло мат ски, сво јим ве за ма са нај и стак ну ти јим 
аме рич ким по ли ти ча ри ма и са мим пред сед ни ком Вил со ном. 
За јед но са Цви ји ћем био је уче сник ми ров не кон фе рен ци је 
у Вер са ју. Цви јић је то ком пр ве де це ни је XX ве ка, осе тив ши 
тур бу лен ци је Ср би је са су се ди ма, пре све га Аустри јом, сво-
јим ис тра жи вач ким ра дом до при нео при ку пља њу ве ли ког 
бор ја ин фор ма ци ја и до ка за (ет но граф ских, исто риј ских, 
ан тро по ге го раф ских, ге о ло шких, мор фо ло шких), ко ји су би-
ли од не про це њи вог зна ча ја за ар гу мен те на кон фе рен ци ји у 
Вер са ју, ко ја је би ла кључ на за по ли тич ки оп ста нак Ср би је. тј. 
Кра ље ви не СХС. 
74 Цви јић, Ј. (1987), Го во ри и члан ци, Са бра на де ла, Књи га 3 (том 1), СА НУ, 

НИ РО «Књи жев не но ви не», За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства (Јо ван 
Цви јић (1919), При мед бе о ге о граф ским гра ни ца ма – ре ке па нон ског ба се-
на као по ли тич ке гра ни це, У Се вер на гра ни ца Ју жних Сло ве на, La fron ti e re 
sep ten tri o na le des Ju go sla ves, Pa ris 1919. (Ин фор ма тив ни ме мо ар за па ри ску 
кон фе рен ци ју).) стр. 325.
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Не ки од њих, као што је Те сла, ни су до зво ља ва ли да их 
рат на де ша ва ња одво је од на уч ног ра да. Он је остао у сфе ри 
на у ке, не же ле ћи да пре у зме уло гу по ли тич ког де лат ни ка. За 
вре ме оку па ци је, мно ги на уч ни ци, као Јо ван Жу јо вић и Све-
то лик Ра до ва но вић, су у ино стран ству сво јим ху ма ни тар ним 
ра дом, кроз збрињ ва ње и шко ло ва ње ђа ка са оку пи ра них те-
ри то ри ја, по ма га ли на шем на ро ду. Исто та ко су и ди пло мат-
ским на по ри ма по ку ша ва ли да уз диг ну и учвр сте по зи ци ју 
Ср би је ме ђу Са ве зни ци ма. Не ки од њих, као што је Ми ха и ло 
Пе тро вић, по ма га ли су вој сци у крип то граф ским оде ље њи ма 
и пра ви ли или раз би ја ли ши фре у вој не свр хе.

Ве ли ки рат ути цао је на нај ве ће срп ске умо ве, на ви ше на-
чи на. Ма ко ли ко би ли слич ни и ба ви ли се истим по слом у 
мир но доп ским вре ме ни ма, Ве ли ки рат је од срп ских на уч ни-
ка на пра вио рат ни ке, ди пло ма те, ху ма ни тар це, за ро бље ни ке, 
али и жр тве.
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Рас ти слав Сто й са вле вич, Срд жан Со ла ре вич, Ва ня Кр жа 
 

ПЕР ВАЯ МИ РО ВАЯ ВО Й НА ЧЕ РЕЗ ПРИ ЗМУ ЖИ ЗНИ  
И ДЕ Я ТЕ ЛЬ НО СТИ СЕРБ СКИХ УЧЁ НЫХ 

 
Ре зю ме

В го ду, в ко то ром от ме ча ет ся сто ле тие на ча ла Пер
вой ми ро вой во й ны, нео б хо ди мо рас смо тре ть и че ло
ве че ские жи зни, на ко то рые во й на по вли я ла, их су щ
е ство ва ние, на уч ную и твор че скую де я те ль но сть. 
Од ни ми из та ких лю дей явля ют ся и серб ские учё ные 
этой эпо хи. В дан ной ста тье в пер вую оче ре дь бу дет 
опи са на общ е ствен нопо ли ти че ская и на уч ноис сле
до ва те ль ская ро ль Ми ха и ла Пу пи на, Йова на Цви й и
ча, Ни ко лы Те слы и Ми лу ти на Ми лан ко ви ча. Ка ждый 
из них сво и ми ком мен та ри я ми или пря мым уча сти ем 
внёс вклад в луч шее ди пло ма ти че ское по ло же ние Сер
бии и её ре пу та цию в ми ре. Это ни в ко ем слу чае не 
име ет це лью бро си ть те нь на стра да ния ,,обыч но го 
на ро да“ и пе ре да ть их заб ве нию, а це лью явля ет ся свя
зы ва ние их ро ли вну три ,,еди но го ор га ни зма“ серб ско го 
су щ е ства. Кро ме во ен но го уча стия серб ско го на ро да 
бы ла нео б хо ди ма де я те ль но сть и всех дру гих по ли
ти че ских и на уч ных де я те лей, ме жду про чим и вы ше 
пе ре чи слен ных учё ных, что в до ста тич ной сте пе ни 
сви де те ль ству ет о сло жен но сти это го бо ль шо го кон
флик та и объ ё ме уси лий, нео б хо ди мых для его пре о до
ле ния. Их де я те ль но сть раз де ле на на от де ль ные гла
вы: до на ча ла Ве ли кой во й ны (пер вое де ся ти ле тие XX 
ве ка и бал кан ские во й ны), во е ные го ды и Па риж ская 
мир ная кон фе рен ция.
Клю че вые сло ва: Пер вая ми ро вая во й на, серб ские учё
ные, Ми ха ил Пу пин, Йован Цви й ич, Ни ко ла Те сла, Ми
лу тин Ми лан ко вич
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Ras ti slav Sto i sa vlje vic, Sr djan So la re vic, Va nja Kr za 
 

A RE FLEC TION OF THE GRE AT WAR ON THE LI FE AND 
WORK OF SER BIAN SCI EN TISTS 

 
Re su me

In this year of mar king a pe riod of one cen tury sin ce the be
gin ning of the Gre at War it is ne ces sary to pay at ten tion to its 
in flu en ce on so me pe o ple, the ir exi sten ce and sci en ti fic and 
cre a ti ve work. So me of the se pe o ple are Ser bian sci en tists, 
first of all, Mi ha i lo Pu pin, Jo van Cvi jic, Ni ko la Te sla and Mi
lu tin Mi lan ko vic and in this pa per the re is pre sen ted both 
the ir so cialpo li ti cal ro le and sci en ti ficre se arch ro le du ring 
the Gre at War. Each of the se sci en tists con tri bu ted by the
ir com ments and di rect in vol ve ment in the af a irst to bet ter 
dim plo ma tic stan ding of Ser bia and its re spect in the world. 
The work and ac ti vity of the se sci en tists do es not ne glect and 
for get suf e ring of „com mon pe o ple“, but on the con trary it 
con nects the ro le of the se sci en tists wit hin „a uni que or ga
nism“ of Ser bian en tity. In ad di tion to mi li tary en ga ge ment 
of the Ser bian pe o ple it was ne ces sary that all po li ti ci ans and 
sci en tists as well be co me ac ti ve in that mat ter, and so among 
them the abo ve men ti o ned sci en tists be ca me ac ti ve as well. 
It suf  ci ently pro ves the com ple xity of this gre at con flict and 
the ran ge of ef orts that we re ne ces sary to over co me it. The 
ac ti vity of the se sci en tists is pre sen ted in the form of chap
ters, the pe riod pri or to emer gen ce of the Gre at War (first 
de ca de of 20th cen tury and Bal kan wars), the war years and 
the Pe a ce Con fe ren ce in Ver sa il les. 
Key words: Gre at War, Ser bian sci en tists, Pu pin, Cvi jic, Te
sla, Mi lan ko vic
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Сажетак

У ра ду ауто ри из но се ком па ра тив ну ана ли зу са др жа ја 
Ро сиј ске га зе те, Днев ног ава за, те два за пад на ме ди
ја – не мач ких но ви на Дој че  ве ле и бри тан ске ме диј ске 
ку ће BBC (из пр ве по ло ви не 2014. год.), као иза бра них 
узо ра ка ис тра жи ва ња ме диј ских до ку ме на та, ре ле
вант них ка ко у по гле ду њи хо вог ме диј ског ути ца ја, 
та ко и због са ме уло ге у Ве ли ком ра ту оних др жа ва из 
ко јих ти ме ди ји по ти чу и чи је ин те ре се не рет ко за
сту па ју, а ода кле до ла зе и да на шња (по нов на) ту ма
че ња тог ра та. Ана ли за и ева лу а ци ја ових ме диј ских 
до ку ме на та пред ста вља не сум њи во зна ча јан до при нос 
у са гле да ва њу раз ли чи тих ме диј ских пер спек ти ва у са
вре ме ном све ту, ка да је реч о ме диј ској те ма ти за ци
ји Пр вог свет ског ра та и из ве шта ва њу о до га ђа ји ма 
ко ји пра те обе ле жа ва ње сто го ди шњи це атен та та у 
Са ра је ву и по чет ка овог пр вог у исто ри ји то тал ног 
ра та. Ана ли за по ка зу је да, док не ки ме ди ји, по пут Ро
сиј ске га зе те, има ју про фе си о на лан и ге не рал но по зи
ти ван при ступ овој те ми, дру ге, пак, по пут Днев ног 
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ава за, ка рак те ри ше не га тив но оце њен при ступ, јер је 
њи хо во пи са ње при ми тив но, та бло ид но, про па ганд но, 
ре ла ти ви зу ју ће и у функ ци ји оства ри ва ња днев нопо
ли тич ких ци ље ва. По ред то га, ана ли зом је утвр ђе но 
да по сто је и они ме ди ји, као што су Дој че ве ле и BBC, 
чи ји су при сту пи и са др жа ји дво ја ког ка рак те ра, јер се 
у не ким аспек ти ма и слу ча је ви ма од ли ку ју ве о ма по
зи тив ним еле мен ти ма, али не про фе си о на ли зам, не е
тич ност и дру ге не га тив но сти ни су увек из бег ну те. 
Ауто ри за кљу чу ју да по у ке и лек ци је из та ко ве ли ких 
и тра гич них исто риј ских до га ђа ја ко ји су про ме ни ли 
свет, ка кав је био и Пр ви свет ски рат, са сво јим ка та
стро фал ним и ра зор ним по сле ди ца ма по чо ве чан ство, 
тре ба да из ву ку, на у че и при ме њу ју не са мо по ли тич ке 
ели те и вла да ју ће струк ту ре, не го и ши ре дру штве не 
ели те, а пре све га оне ин те лек ту ал не и, по себ но, са ми 
ме ди ји.
Кључ не ре чи: Пр ви свет ски рат, Евро па, БиХ, Ср би ја, 
Ру си ја, ме ди ји, исто ри ја, иден ти тет, по ли ти ка.

Ре ви зи ја оце на Пр вог свет ског ра та, по себ но од го вор
но сти за ње гов по че так, ја сно је из ра же на од стра не не ких 
европ ских др жа ва, по себ но оних ко је су упра во до при не ле 
ње го вом от по чи ња њу и раз бук та ва њу, али што је из не на ђе
ње, то ма ни фе сту ју и Ве ли ка Бри та ни ја и Фран цу ска, ко је су 
би ле на стра ни по бед ни ка. По што су да нас жр тве, тј. они ко
ји су пр во на пад ну ти по ли тич ки сла би, а по ра же ни у Пр вом 
свет ском ра ту ја ки (и еко ном ски и по ли тич ки), ја сно се ви ди 
же ља да се, опет пу тем упо тре бе мо ћи, али ово га пу та оне 
ме ке мо ћи (тзв. soft po wer) и њој ин хе рент не ме диј ске мо ћи,   
из вр ши за ме на те за, та ко да се жр тве про гла се кри ви ма и од
го вор ни ма за по че так Пр вог свет ског ра та. На тај на чин, ова 
по ли ти ка не ких за пад но е вроп ских вла да да ре ви ди ра ју утвр
ђе ну од го вор ност за от по чи ња ње Пр вог свет ског ра та до би ја 
свој од раз и у ме ди ји ма. Сто га смо се и опре де ли ли да на шу 
ис тра жи вач ку па жњу усме ри мо на по ку шај да, ана ли зом са
др жа ја не ких ме ди ја из пр ве по ло ви не 2014. го ди не, ука же мо 
на по је ди не зна чај не тен ден ци је.
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Ро сиј ска ја Га зе та и Пр ви свет ски рат

Ро сиј ска ја га зе та је днев на но ви на фор ма та А2, а из ла зи 
од 11. но вем бра 1990. го ди не као зва нич ни ор ган Вла де Ру ске 
Фе де ра ци је. Штам па се на ру ском је зи ку и днев ни про сеч ни 
ти раж јој је 185.445 при ме ра ка (по да так је из дру ге по ло ви
не 2010. го ди не), док се не дељ ни број РГНе де ля штам па у 3,5 
ми ли о на при ме ра ка. Штам па се у 44 гра да Ру си је и та из да
ња са др же и ре ги о нал ну про бла ми ти ку. Но ви на има и ста тус 
зва нич ног пу бли ка то ра до ку ме на та Вла де и Ду ме.

Да кле, Ро сиј ска га зе та је ор ган Вла де Ру ске фе де ра ци је и 
из ра жа ва ње не ста во ве. Ма те ри јал ко ји ана ли зи ра мо пре у зет 
је са ин тер нет пор та ла, а об у хва та пе ри од од ја ну а ра до ју на 
2014. го ди не. У ана ли зи ра ном пе ри о ду об ја ви ла је 25 при ло га 
о Пр вом свет ском ра ту. 

Од мах на по чет ку ја ну а ра Ро сиј ска га зе та је пи са ла о де лу 
Га ври ла Прин ци па. Ро сиј ска ја га зе та об ја ви ла је ве о ма објек
ти ван чла нак о Га ври лу Прин ци пу1 и по чет ку Пр вог свет ског 
ра та. Аутор је ишао хро но ло шким ре дом, ис та кав ши да је 
по вод за по че так Пр вог свет ског ра та био атен тат де вет на
е сто го ди шњег Прин ци па на Фран ца Фер ди нан да и ње го ву 
же ну – Со фи ју Хо ен берг (Sop hie von Höhenberg). Атен тат је 
из вр шен у Са ра је ву (Бо сни и Хер це го ви ни), та да у са ста ву 
Хаб збур шке мо нар хи је, али су за све оп ту же ни Ср би и др жа
ва Ср би ја. Усле дио је ул ти ма тум Аустро у гар ске Ср би ји, ко ји 
је то ли ко био по ни жа ва ју ћи да ни је мо гао би ти ис пу њен. На 
осно ву то га, Аустро у гар ска је об ја ви ла рат Ср би ји, да би, по
сле мо би ли за ци је ру ске вој ске, у ав гу сту 1914. го ди не Не мач
ка об ја ви ла рат Ру си ји. Пи та ње обес пра вље но сти Ср ба у БиХ 
и ка ко се ова срп ска те ри то ри ја на шла у са ста ву Аустро у гар
ске ма ло је раз ма тра но. 

 На По кло нич кој го ри у Мо скви, ка ко пи ше „Га зе та“ 19. 
фе бру а ра, пла ни ра но је от кри ва ње спо ме ни ка хе ро ји ма Пр
вог свет ског ра та. По том се „Га зе та“ се ли у Си бир („За бо ра
вље ни рат – по глед из Си би ра“), из ве шта ва ју ћи о то ме ка ко 
1 Игорь Елков, „Дело Принципа, 100 лет назад началась Первая мировая 

война“, Российская газета – Неделя, №6274 (2), http://www.rg.ru/2014/01/09/
pistolet.html.
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се на по ме ну ти рат гле да ло у овом ру ском ре ги о ну. У част 
на да ле ко чу ве не по хра бро сти ко њич ке ди ви зи је са Кав ка за 
(у ме ди ји ма је опи си ва на као „Ју нач ка ди ви зи ај“) одр жа на је 
тр ка ко ња. Исто ри чар Сер геј Бе ла јев је чи та о ци ма об ја снио 
за што је Пр ви рат у од но су на Дру ги за по ста вљен у ру ској 
исто ри ји и се ћа њу (ва ља на по ме ну ти да овај исто ри чар атен
тат Прин ци па тре ти ра као те ро ри стич ки чин). Ка љин град 
се у Га зе ти опет на во ди као ме сто у ко ме је по диг нут спо
ме ник по во дом сто го ди на од по чет ка Пр вог свет ског ра та. 
Ро сиј ска га зе та је пра ти ла рад пред сед ни ка Ду ме – Сер ге ја 
На ри шки на по пи та њу обе ле жа ва ња Пр вог свет ског ра та, ко
ме су по ка за на до са да не по зна та до ку мен та о Пр вом ра ту, 
те из ве шта ва о ње го вом пред ло гу да се ди ги та ли зу ју по да ци 
о вој ни ци ма из ра та. Ми ни стар ство од бра не Ру ске Фе де ра
ци је је отво ри ло ин тер нетпор тал по све ћен 100. го ди шњи
ци Пр вог свет ског ра та, док је Ми ни стар ство кул ту ре Ру ске 
Фе де ра ци је фи на си ра ло из ра ду стри по ва о хе ро ји ма Пр вог 
свет ског ра та, а о че му из ве шта ва Ро сиј ска ја га зе та. За тим се 
из ве шта ва о су сре ту На ри шки на са по том ци ма вој ни ка „за
бо ра вље ног“ ра та. Та ко ђе, Ро сиј ска ја га зе та оба ве шта ва и да 
је ру ска вла да учи ла до ступ ним јав но сти сву до ку мен та ци
ју ве за ну за Пр ви свет ски рат, те да се до ку мен тар ни филм 
о „Спо ме ни ци ма по све ће ним Пр вом свет ском ра ту 'ре кон
стру и ше' у 3Д фор мат“. По том је 15. апри ла оба вљен и чла
нак по ме ну тог Сер ге ја На ри шки на, пред сед ни ка Ду ме (пар
ла мен та Ру ске Фе де ра ци је): „Свет не тре ба да за бо ра ви по у ке 
Пр вог свет ског ра та“. У Мо скви је отво ре на из ло жба („Све до
ци Пр вог свет ског ра та“) о ко ња ни ци ма са Кав ка за („Ју нач ка 
ди ви зи ја“), ко ји су уче ство ва ли у овом ра ту. У Цар ском се лу 
об но ви ли су и отво ри ли за јав ност Рат ну со бу у ко јој су одр
жа ва ни са стан ци и са ве то ва ња, док је у Ја ро сла ву отво ре на 
из ло жба про па ганд них пла ка та из тог вре ме на. 

Но ви на је из ве шта ва ла о по ди за њу спо ме ни ка хе ро ји ма 
Пр вог свет ског ра та (у Бр јан ску и Ка љин гра ду), за тим о кул
тур ним до га ђа ји ма ко јим се јав ност под се ћа ла на рат за по чет 
1914. го ди не (пер фор манс о Пр вом свет ском ра ту у Пра гу), 
као и о из ло жба ма (нпр: „Сто го ди на од по чет ка Пр вог свет
ског ра та“ у Вла ди ми ру). 
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Не ко ли ко чла на ка Ро сиј ске га зе те по себ но при вла чи па
жњу. Пр ви је сва ка ко текст пред сед ни ка Ду ме, Сер ге ја На ри
шки на (за пра во, то је ње гов увод ни го вор на отва ра њу окру
глог сто ла на те му „Пр ви свет ски рат: кул ту ра и се ћа ње“, ко ји 
су ор га ни зо ва ли УНЕ СКО и Ру ско исто риј ско дру штво из 
Па ри за), ко ји је на гла сио да се не сме за бо ра ви ти про шлост, 
те да је ру ском дру штву по треб но по вра ти ти зна ње о за бо ра
вље ним стра ни ца ма исто ри је. То је упра во је дан од за да та
ка ор га ни за то ра ма ни фе ста ци ја по све ће них Пр вом свет ском 
ра ту. „На дам се да ће са та квим зна њем до ћи и осми шља ва
ње по у ка исто ри је“, на гла сио је На ри шкин.2 При сут не је, том 
при ли ком, пред сед ник Ду ме ин фор ми сао о то ме шта Ру си ја 
ра ди да се не за бо ра ви Пр ви свет ски рат, од но сно да се не 
фал си фи ку је исти на о овом ра ту. На и ме, Ру си ја је 1. ав густ 
про гла си ла за Дан се ћа ња на по ги ну ле у ра ту 1914–1918. го
ди не (ина че, то је дан ка да је Не мач ка об ја ви ла рат Ру си ји). 
Та ко ђе, ра ди се на за вр шет ку из град ње спо ме ни ка Не зна ном 
вој ни ку Пр вог свет ског ра та; за тим, утвр ђу је се ко нач ни број 
по ги ну лих и са би ра ма те ри јал из по ро дич них ар хи ва, ор га
ни зу ју се при год не и на уч не кон фе рен ци је.3 Ди рек тор Др жав
ног ар хи ва Ру си је, Сер геј Ми ро нен ко, оба ве стио је јав ност да 
се при во ди кра ју при пре ма мул ти ме ди јал не из ло жбе ко ја „са 
фо то граф ском тач но шћу“ при ка зу је исто ри ју Пр вог све ског 
ра та. И дру ги су го во ри ли о то ме шта њи хо ве ин сти ту ци је 
план ри а ју да ура де по пи та њу обе ле жа ва ња сто го ди шњи це 
Пр вог свет ског ра та, што све за јед но пред ста вља ве ли ки на
пор да се до стој но и, исто вре ме но, ве ро до стој но, да кле, исти
ни то обе ле жи „за бо ра вље ни рат“. 

Мо же мо, сто га, са си гур но шћу за кљу чи ти да је Ро сиј ска ја 
га зе та ве о ма при ме ре но, чак до сто јан стве но и ве о ма успе
шно из вр ши ла но ви нар ски за да так. Од мах се уоча ва да не ма 
мр жње ни пре ма ко ме, по себ но не пре ма иза зи ва чи ма Пр вог 
свет ског ра та. Но ви на је ин си сти ра ла на утвр ђе ним исто риј
ским чи ње ни ца ма, све до чан стви ма по то ма ка ру ских уче сни
ка у „за бо ра вљенм“ ра ту и пре но си ла ка кве се ма ни фе ста ци је 

2 Сергей Нарышкин, „Вернуть историю“, Российская газета, http://www.
rg.ru/2014/04/15/narishkin.html.

3 Исто.
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од ви ја ју ши ром Ру си је по пи та њу обе ла жа ва ња сто го ди на од 
по чет ка Пр вог свет ског ра та. Све ово ука зу је да, по сма тра но 
на гло бал ном пла ну, још увек по сто је пра ве днев не но ви не 
ко је по шту ју но ви нар ску ети ку и но ви нар ску про фе си ју.

Днев ни Аваз и Пр ви свет ски рат

 Днев ни аваз, за раз ли ку од Ро сиј ске га зе те, је сте при ват ни 
днев ни лист Фа хру ди на Ра дон чи ћа, ина че пред сед ни ка Са ве
за за бо љу бу дућ ност (пар ла мен тар на стран ка) и до не дав но 
ми ни стра од бра не БиХ. Лист је нај ти ра жни ји у Фе де ра ци ји 
БиХ, где ве ћи ну чи не ста нов ни ци ислам ске ве ро и спо ве сти.4 

У ана ли зи ра ном пе ри о ду (ја ну ар–јун 2014. го ди не) лист је 
на свом пор та лу об ја вио све га пет чла на ка и то услов но го
во ре ћи 3:1:1 у сме ру ре ви зи је исти не о Пр вом свет ском ра ту. 
Је ди ни чланк ко ји на сло вом, али не и са др жа јем, за сту па при
бли жно утвр ђе ну исти ну о Пр вом свет ком ра ту ни је аутор
ски, већ „Аваз“ пре но си пи са ње бри тан ског Гар ди ја на ко ји је 
об ја вио из ја ву уну ка аустро у гар ског ца ра – Кар ла Хаб збург
Ло трин ге на (Karl Hab sburgLot hrin gen) да би Пр ви свет ски 
рат по чео и без Прин ци па, што је објек тив но. Ме ђу тим, да
ље оп ту жу је Ру си ју за иза зи ва ње ра та, што је не тач но. „Aкo 
бистe свe пojeднoстaвили, мoглo би сe рeћи дa je пуцњeм у 
Сaрajeву пoчeo Пр ви свjeтс ки рaт. Aли дa и ниje билo тoг 
пуцњa у Сaрajeву, рaт би пoчeo три сeдмицe кaсниje, нeгдje 
другдje“, рeкao je у интeрвjуу нoвинaримa унук пoсљeдњeг 
цaрa Aустрoугaрскe. Хaб з бургЛoтрингeн смaтрa дa нeмa 
пoтрeбe дa њeгoвa пoрoдицa пoкaжe кajaњe зa трaгeдиjу 
Првoг свjeтс кoг рaтa, jeр би тo нa првoм мeсту знaчилo дa 
je oнa билa кривa. „Билo би пoгрeшнo дa сe упирe прстoм у 

4 Опширније: Зоран Милошевић/Александра Мировић, „Етноконфесионални 
идентитет Срба у ‘Дневном авазу’“, у зборнику: Национални идентитет 
и религија, приредили: Зоран Милошевић/Живојин Ђурић, Институт за 
политичке студије, Београд, 2013, стр. 205–244; такође и: Зоран Милошевић, 
„Компаративна анализа ставова ‘Дневног аваза’ о Европској унији и Турској 
за период од 1. септембра до 10. новембра 2013. године“, Политичка ревија, 
бр. 4, Београд, 2013, стр. 85–104. 
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jeдну држaву. Aкo тo урaдитe, трeбaлo би дa узмeтe у oб зир 
дa су тaдa вeћ пoстojaлe знaчajнe тeнзиje, нaрoчитo измeђу 
Њeмaчкe и Русиje, кoje су вeћ пoчeлe дa мoбилишу свoje трупe 
дуж грaницa.“ Oн je рeкao дa сe слaжe с мишљeњeм дa су сви 
eврoпски нaрoди тaдa би ли спрeмни зa рaт: „Mнoги су сe вeћ 
тaдa при кљу чи ли блoкoвимa чeкajући вeлики сукoб. Aкo стe 
имaли нeкoгa кo je крив, oндa je нajвeћи кривaц зa пoчeтaк 
рaтa биo сaм нaциoнaлизaм.“ Aустрoугaрскo цaрствo je тaдa 
имaлo 50 милиoнa стaнoвникa, a цaрскa Русиja je дeцeниjaмa 
спрoвoдилa пoлитику кoнфрoнтaциje и тo прeкo утицaja 
у истoчнoj Eврoпи, штo je дoвeлo дo рaтa нa Бaлкaну 1912. 
кojи je прeдвидeo вeћи сукoб. Хaб з бургЛoтрингeн кaжe дa 
je њeгoв дeдa, пoсљeдњи цaр Aутрoугaрскe, биo сaмo oнaj кo 
je, кaкo je рeкao, нaслeдиo рaт.5 Сле ди не у трал ни текст у ко
јем „Аваз“ пре но си да ће 60ак Евро пља на пе ша чи ти по во дом 
сто го ди шњи це Пр вог свет ског ра та и пре ћи 3.600 км, про ла
зе ћи кроз „пре лом на ме ста“,6 што је „гра ђан ска ини ци ја ти ва“ 
и до при нос по ми ре њу на ро да. 

Но, по сле ова два члан ка, сле ди ко ри шће ње обе ле жа ва ња 
сто го ди шњи це по чет ка Пр вог сет ског ра та за об ра чун са да
на шњим „по ли тич ким не при ја те љи ма му сла и ма на“, пре све
га са свет ски по зна тим ре жи се ром Еми ром Ку сту ри цом, а 
по том и Ср би ма уоп ште, ко ји ма се при пи су је те ро ри стич ка 
и агре сив на де лат ност од 28. ју на 1914. до да нас. 

„Аваз“, на и ме, пре но си раз ми шља ње фран цу ског „фи ло
зо фа“ Бер на ра Ан ри Ле ви ја (Ber nardHen ri Levy), ко ји је на
пи сао по зо ри шни ко мад „Хо тел Евро па“ о од но су Евро пе 
пре ма БиХ, а свет ска пре ми је ра би ће упри ли че на у На род
ном по зо ри шту у Са ра је ву 27. и 28. ју на 2014. го ди не.  По вод 
за пи са ње овог по зо ри шног ко ма да је рат од пре 20 го ди на, 
а ре жи ју је по ве рио Ди ну Му ста фи ћу „ко ји ни је Ку сту ри ца“. 
Да ље, Ле ви на пи та ње но ви на ра „За што баш Ку сту ри ца?“ од

5 „Karl HabsburgLothringen za ‘Guardian’: Unuk austrougarskog cara: I da Princip 
nije pucao, rat bi svakako počeo“, Dnevni avaz, 15.01. 2014, http://www.avaz.ba/
globus/europa/unukaustrougarskogcaraidaprincipnijepucaoratbisvaka
kopoceo.

6 „Evropljani pješače povodom stogodišnjice Prvog svjetskog rata“, Dnevni avaz, 
08.05.2014, http://www.avaz.ba/globus/europa/evropljanipjesacepovodomsto
godisnjiceprvogsvjetskograta.
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го во а ра: „To штo je изг убиo тaлeнт кojи му je биo свojствeн. 
Кoликo је тужнo кaдa нeкo кo je aутoр филмoвa кao штo су 
‚Oтaц нa службeнoм пу ту‘ или ‚Aризoнa Дрим‘ зaврши свojу 
кaриjeру у улoзи пaтeтичнoг умjeтникa прoпaгaндe, игрajући 
лaжнoг дивљaкa и службeнoг пoбуњeникa! Њeгoв прojeкт 
‚aдaптaциje‘ вeликoг Aндрићeвoг дjeлa чи ни сe дa изрaжaвa 
oнo штo су нaдрeaлисти звaли ‚злoчинoм прoтив сигурнoсти 
духoвнoг здрaвљa‘. Глeдaм тaj пaд Кустурицe. Кoмпaрирaм с 
мoрaлнoм чaснoшћу Mустaфићa или синeaстe кaкaв je Дaнис 
Taнoвић. Зaистa сaм ужaснут.“7 

На пи та ње но ви на ра „Ава за“:  „И кaкo сe зaвршaвa 
прeдстaвa?“, „фи ло зоф“ од го ва ра: „Рaнo je дa вaм тo oдaм! 
Moгу вaм сaмo рeћи дa ћe нa крajу би ти прaви пoзoришни 
изнeнaдни прeoкрeт, пoлитички и пoeт ски. И тичe сe Бoснe 
и Хeрцeгoвинe. Mo ja je тeзa, укрaт кo, дa je сaврeмeнa Eврoпa 
бoлeснa, oд 1914, oд Aушвицa, oд свoje дугe пoкoрнoсти 
кoмунизму, и joш тoликo дру гих ствaри. И скoриje, oнo oд 
чeгa je бoлeснa, тeрeт кojи ниje прoгутaлa и кojи joj joш зaпињe 
у тиjeлу, тo je нaчин нa кojи сe, приje 20 гoдинa, прoстрлa прeд 
Mилoшeвићeм и дoзвoлилa у Бoсни мaсaкрe нaд нeвиним 
људимa. Зaкључaк: Улaзaк БиХ у Eврoпску униjу je хитнoст, 
нe сaмo зa БиХ нeгo зa сaму Eврoпу.“8

Чла нак се азвр ша ва на сле де ћи на чин: „У приjeпoднeв
ним сaтимa 28. jунa ми ћeмo упу ти ти вeлику пeтициjу пoд 
нaзивoм ‘Mилиoн пoтписникa зa улaзaк БиХ у EУ’. Кo ‘ми’? 
Mojи фрaнцуски приjaтeљи – Жил Хeрцoг (Gil les Hert
zog) и Флoрeнс Aртмaн (Flo ren ce Hart mann), кojи су мojи 
‘сaучeсници’ oд пoчeт кa, тe Aдил Кулeнoвић с ‘Кругoм 99’. A 
зaтим, тaкoђeр, с пoдрш кoм вишe вeликих eврoпских нoвинa. 
Сви сe слaжeмo у jeднoм питaњу: aкo жeлимo сeби из бjeћи 
срaмoту дa Бoснa oстaнe прeд врaтимa Eврoпe кaдa су их 
Хрвaт скa jучeр и мoждa Србиja сутрa успjeлe прoћи, oндa 
трeбa зaoбићи aпaрaтурe, зaoбићи брисeлскe диплoмaтe, 
гур ну ти у стрaну кoнфoрмизмe и фaтaлнoсти, прoбити 
инфицирaну рaну цинизмa и лaжи и oслoнити сe нa вoљу 

7 „Gledam taj pad Kusturice!“, Dnevni avaz, http://www.avaz.ba/vijesti/intervju/
gledamtajpadkusturice.

8 Исто. 
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сaмих грaђaнa Eврoпe. Свe су тo ствaри кoje ћe урaдити oвa 
вeликa мeђунaрoднa пeтициja“ – смaтрa Лeви.9

Још тен ден ци о зни ји је чла нак ко ји је пот пи сао А. Чор
боЗе ћо, а ко ји је опет усме рен про тив Ку сту ри це и Ср ба. 
„Meђунaрoдни oдбoр зa oбиљeжaвaњe 100 гoдинa oд из
биjaњa Првoг свjeтс кoг рaтa, кojи чинe хистoричaри из Вeликe 
Бритaниje и Русиje и кojи ћe oвaj дoгaђaj oбиљeжити мaхoм у 
Рeпублици Српскoj, oдлучиo je Eмиру Ку сту ри ци пoвjeрити 
прojeкт снимaњa дoкумeнтaрнoг филмa o oвoм рaту. Oш
трe рeaкциje хистoричaрa изaзвaлa je пoрукa Кустурицe 
дa ћe Гaврилa Принципa прикaзaти кao чoвjeкa кojи ниje 
биo узрoк Првoм свjeтс кoм рaту, тe дa ћe гa идeaлизирaти у 
‘хистoриjску вeличину’. Иaкo сe хистoричaри слaжу дa Прин
цип ниje биo узрoк вeћ пoвoд Првoм свjeтс кoм рaту, пoручуjу 
дa сe глoрификaциja билo кoje стрaнe из ужaснoг рaтa, у кojeм 
су стрaдaли милиoни љу ди, нe смиje прoвoдити. Кустурицa 
je, тaкoђeр, нaвeo дa ћe у фил му прикaзaти и чињeницe кoje 
су прeтхoдилe Сaрajeвскoм aтeнтaту, кaдa je Прин цип убиo 
aустрoугaрскoг прeстoлoнaсљeдникa Фрaнцa Фeрдинaндa и 
њeгoву труд ну су пру гу Сoфиjу.“10 Лист да ље ци ти ра прoф. 
др Eнвeра Имaмoвића, истoричaра, ко ји кaжe да „сaмa 
чињeницa дa je aтeнтaт извeдeн у oргaнизaциjи ‘Mлaдe Бoснe’, 
кoja je у свoм пoлитичкoм прoгрaму имaлa зaцртaн плaн дa 
сe БиХ припojи Србиjи, a у тo вриjeмe БиХ je билa у склoпу 
мoћнe Aустриje, гoвoри дa je тaj aтeнтaт биo тeк oкидaч кojи 
je зaпaлиo свиjeт“. Дру го, Има мо вић твр ди „дa су чињeницe 
кoje су прeтхoдилe aтeнтaту, a кoje спoмињe Кустурицa, 
aпсoлутнo минoрнe и бeзнaчajнe, тe дa сe кao тaквe скoрo и нe 
спoмињу у истoриjи“.11 

„Аваз“ по том про стор да је „бри тан ском исто ри ча ру“ Мар
ку Ати ли Хо а ру, про фе со ру Кинг стон уни вер зи те та из Лон
до на, ко ји је уче ство вао у пи са њу оп ту жни це про тив Сло бо
да на Ми ло ше ви ћа. На пи та ње: „Ко је за по чео Пр ви свет ски 

9 Исто.
10 A. Čorbo – Zećo, „Historičari protiv glorifikacije. Gavrilo Princip između Kustur

ice i činjenica“, Dnevni avaz, 21.01.2014, http://www.avaz.ba/vijesti/teme/gavrilo
principizmedjukusturiceicinjenica. 

11  Исто.
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рат“, овај „исто ри чар“ од го ва ра: „Зa српскe пaтриoтe, Пр ви 
свjeстки рaт биo je хeрojскa бoрбa прoтив импeриjaлизмa 
AустрoУгaрскe и Њeмaчкe. Taкoђeр, биo je тo oслoбoдилaчки 
рaт и бoрбa зa уjeдињeњe Jужних Слoвeнa. Meђутим, рeaлнoст 
je мaлo другaчиja и кoмплицирaниja. Истинa je дa je дo 1914. 
Србиja билa дeцeниjaмa жртвa мaлтрeтирaњa AустрoУгaрскe 
кoja je стaлнo успиjeвaлa дa тe бoрбe убиљeжи у свojу кoрист. 
Нo, Србиja je имaлa и влaститe eкспaнзиoнистичкe нaмjeрe 
кoje су сe прoтeзaлe нa тeритoриje пoд кoнрoлoм Хaб з бурш
кe мoнaрхиje. Пoсeбнo je тo изрaжeнo билo кaдa сe рaдилo o 
БиХ. Eстрeмнo нaциoнaлистичкa тeрoристичкa oргaнизaциja 
‚Уjeдињeњe или смрт‘ (‚Црнa рукa‘) билa je дубoкo укoриjeњeнa 
у рeдoвe српскe вojскe и имaлa je снaжaн утjeцaj нa срп ску 
пoлитику. Упрaвo je oвa oргaнизaциja oдгoвoрнa зa убиствo 
нaдвojвoдe Фрaнцa Фeрдинaндa у Сaрajeву у jуну 1914. гoдинe. 
Србиja сe нe мoжe кри ви ти зa из биjaњe Првoг свjeтс кoг 
рaтa. Дo њeгa je мoрaлo дoћи збoг сучeљaвaњa импeриjaлних 
интeрeсa вeликих силa: Вeликe Бритaниje, Фрaнцускe, Русиje, 
Њeмaчкe и AустрoУгaрскe. Oни су крив ци зa из биjaњe тoг 
рaтa. Aли, свaкa oбjeк тивнa aнaлизa рaзлoгa зa из биjaњe рaтa 
мoрa у питaњe дoвeсти трaдициoнaлни пaтриoт ски пoглeд 
Србиje нa тaj дoгaђaj“.12

* * *

На осно ву спро ве де не ана ли зе, ја сно се ви ди раз ли ка из
ме ђу ана ли зи ра них но ви на, од но сно ста во ва и сте ре о ти па 
ко је ши ре о Пр вом свет ском ра ту. Док „Ро сиј ска ја га зе та“ 
шти ти исти ну о Пр вом свет ском ра ту, до тле „Днев ни аваз“ 
при ми тив но и та бло ид но, не освр ћу ћи се на чи ње ни це, све 
ре ла ти ви зу је и сме шта у ак ту ел ни по ли тич ки тре ну так, уз 
оп ту жи ва ње Ру са и, по себ но, Ср ба да су не са мо кри ви за 
по че так Пр вог свет ског ра та, већ и за раз би ја ње Ју го сла ви
је и иза зи ва ње ра та у Бо сни и Хер це го ви ни (на рав но и Хр
ват ској). Исто вре ме но, „Аваз“ при кри ва уло гу му сли ма на из 

12 Sead Numanović, „Marko Atila Hoare, historičar i politički analitičar: Ne računajte 
na pomoć Zapada“, Dnevni avaz, 12.01.2014, http://www.avaz.ba/vijesti/intervju/
neracunajtenapomoczapada.
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БиХ у Пр вом свет ском ра ту и зло чи не ко је су они по чи ни ли 
у Ср би ји. Ово отва ра мно штво пи та ња, од то га ко сто ји иза 
ова кве про па ган де до пи та ња но ви нар ске ети ке. 

Дој че Ве ле и Bbc о Ве ли ком ра ту 

У на став ку тек ста, фо кус ће би ти на ана ли зи са др жа ја два 
за пад на ме ди ја – не мач ких но ви на Дој че  ве ле (De utsche Wel le) 
и бри тан ске ме диј ске ку ће BBC (Bri tish Bro ad ca sting Cor po ra
tion), као иза бра них узо ра ка ис тра жи ва ња ме диј ских до ку ме
на та, ре ле вант них ка ко у по гле ду њи хо вог ме диј ског ути ца ја, 
та ко и због са ме уло ге у Ве ли ком ра ту др жа ва из ко јих ти ме
ди ји по ти чу и чи је ин те ре се не рет ко за сту па ју, а ода кле до
ла зе и да на шња (по нов на) ту ма че ња Ве ли ког ра та. Ана ли за и 
ева лу а ци ја ових ме диј ских до ку ме на та, по ред већ го ре пред
ста вље них ме ди ја – Ро сиј ске га зе те из Ру си је и Днев ног ав за 
из БиХ – пред ста вља не сум њи во зна ча јан до при нос у са гле
да ва њу гло бал не ме диј ске пер спек ти ве или, бо ље ре ћи, раз
ли чи тих ме диј ских пер спек ти ва у са вре ме ном све ту, ка да је 
реч о ме диј ској те ма ти за ци ји Пр вог свет ског ра та и из ве шта
ва њу о до га ђа ји ма ко ји пра те обе ле жа ва ње сто го ди шњи це 
атен та та у Са ра је ву и по чет ка овог пр вог у исто ри ји то тал ног 
ра та, ко јим је, као та квим, и то ва ља по себ но на гла си ти, за
по чео и сво је вр сни про цес вој не или ору жа не гло ба ли за ци је. 

Ов де је, ра ди бо љег раз у ме ва ња ана ли зе и са мог при сту па 
ауто ра, нео п ход но да ти и од ре ђе но ме то до ло шко об ја шње ње. 
На и ме, уоч љи во је јед но ме то до ло шко од сту па ње у из бо ру 
од ре ђе них ме ди ја као пред ме та ана ли зе. Реч је, на рав но, о ме
диј ској ку ћи BBS, чи ји су при ступ и од нос пре ма те ми Ве ли ког 
ра та узе ти у раз ма тра ње иако се ра ди о јед ном елек трон ском 
ме ди ју, на су прот штам па ном ка рак те ру свих дру гих ме ди ја 
ко ји су об у хва ће ни овим ис тра жи ва њем. Но, с об зи ром на то 
да је у пи та њу је дан (бри тан ски) јав ни сер вис ко ји по кри ва не 
са мо на ци о нал но већ и гло бал но ме диј ско „не бо“ и ко ји има, 
да ка ко, огро ман ути цај на об ли ко ва ње, по ред бри тан ског, и 
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ши рег европ ског, али и свет ског јав ног мне ња, сма тра ли смо 
да је нео п ход но и оправ да но ње го во укљу чи ва ње, као пред
став ни ка бри тан ских ме ди ја, у узо рак ис тра жи ва ња. Али, по
ђи мо ре дом.

На осно ву де таљ не ана ли зе ли ста Дој че ве ле, од но сно ње
го вих из да ња за срп ско и бо сан ско тр жи ште, из пе ри о да пр ве 
по ло ви не 2014. го ди не, на ме ће нам се за кљу чак да се при ступ 
тог ме ди ја пре ма та ко зна чај ној и ве ли кој те ми ка ква је ова 
о Ве ли ком ра ту од ли ку је дво ја ким ка рак те ри сти ка ма, ка ко 
не ким по зи тив ним, та ко и од ре ђе ним не га тив ним. Пре све
га, ва ља по хва ли ти је дан си сте ма ти чан при ступ овог днев ног 
ли ста, са ве о ма пре глед ним са др жа јем по све ће ним Пр вом 
свет ском ра ту и ње го вом ово го ди шњем ју би ле ју, уз да ва ње 
до вољ не па жње и зна чај ног де ла свог ме диј ског про сто ра 
тој ва жној те ми. На и ме, у оба по ме ну та из да ња но ви на Дој
че Ве ле, по ред уоби ча је них ве сти крат ког фор ма та и по је ди
них те мат ских ко лум ни, по сто је и спе ци ја ли зо ва не ру бри ке 
у окви ру ко јих се ре дов но пра ти ла те ма Пр вог свет ског ра
та и обе ле жа ва ње сто го ди шњи це ње го вог по чет ка. У из да њу 
на срп ском је зи ку, то је ру бри ка под на сло вом „Ве ли ки рат: 
Сто го ди на по сле “, док је у из да њу за БиХ та ква ру бри ка на
сло вље на „19142014: Uzro ci i po slje di ce“. Ме ђу тим, све да ље 
по хва ле – у по гле ду ква ли те та са мог са др жа ја, те озбиљ но
сти при сту па са из ве сним по ду хва ти ма ис тра жи вач ког но
ви нар ства, уз до ста од го вор но, ре ла тив но објек тив но, да
кле, не при стра сно и без „на ви јач ког“ при зву ка пи са ње – иду 
углав ном на ра чун срп ског уред ни штва, од но сно из да ња на 
срп ском је зи ку. За и ста, ту по сто ји ве о ма ши рок ди ја па зон 
об ра ђе них под те ма ко је, на ско ро све о бу хва тан на чин, упот
пу њу ју мо за ик „глав не при че“ о Ве ли ком ра ту, уз на сто ја ње 
да се ис при ча ју и оне ма ње или до са да не ис при ча не при че, 
ко је су углав ном оста ја ле на мар ги на ма зва нич не исто ри о
гра фи је, као и уз труд да се чи та лач кој пу бли ци пру жи увид у 
не са мо раз ли чи та струч на ми шље ња, већ и у раз ли чи те пер
цеп ци је Пр вог свет ског ра та, ње го вих узро ка и по сле ди ца, те 
уло га ње го вих глав них ак те ра, ко је ва ри ра ју од зе мље до зе
мље, већ пре ма тзв. ко лек тив ном се ћа њу и исто риј ском ис ку
ству по је ди них на ро да. Јер, ка ко у јед ном тек сту ових но ви на 
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и пи ше:  „Сва ка на ци ја има сво је ви ђе ње исто ри је – па та ко и 
узро ка Пр вог свет ског ра та“.13

 Ме ђу тим, не ки струч ња ци и на уч ни ци упра во у то ме ви де 
про блем. Та ко је Лу чи јан Бо ја, је дан од нај по зна ти јих ру мун
ских исто ри ча ра ко ји је због сво јих ста во ва и књи га ве о ма 
кри ти ко ван од стра не на ци о на ли ста – ка ко ис ти че ДВ, у раз
го во ру за ове но ви не ис та као: „Де це ни ја ма је сва ка европ ска 
на ци ја има ла сво ју ин тер пре та ци ју Пр вог свет ског ра та. Сва
ко је имао соп стве не ми то ве и пред ра су де. Крај ње је вре ме 
да се по ку ша са син те зом тих гле ди шта ка ко би би ла ус по
ста вље на рав но те жа... Ап сурд но је ве ро ва ти да је са мо јед на 
стра на би ла у пра ву у ужа сном ра ту ко ји је за хва тио чи та ву 
Евро пу“. Сто га се овај исто ри чар и за ла же да се ко нач но по
ку ша пи са ње за јед нич ке европ ске исто ри је: „Не мо же мо има
ти за јед нич ку Евро пу у са да шњо сти и бу дућ но сти, а да се при 
то ме сва ки пут раз два ја мо ка да го во ри мо о про шло сти“.14 
По сто ја ње за јед нич ких не мач кофран цу ских уџ бе ни ка Бо
ја узи ма за успе шан при мер та кве прак се, али ипак при зна је 
да је „та ко не што у ма ђар скору мун ским од но си ма још увек 
не за ми сли во“. „Пред ра су де и пре све га гнев због пат њи ко је 
су две стра не на не ле јед на дру гој, још увек су пре ве ли ки.“15 
Овом при ли ком је Бо ја из нео и дво стру ку оце ну ста ту са и 
уло ге са ра јев ског атен та то ра: „Га ври ло Прин цип би мо гао да 
ва жи као хе рој ка да би се на ње го во де ла ње гле да ло из пер
спек ти ве са мо о дре ђе ња јед не на ци је. Али, сред ства ко ји ма 
се по слу жио чи не ње гов по сту пак те ро ри стич ким ак том“.16  
Но, аутор члан ка укљу чу је у текст и оце не јед ног дру гог ру
мун ског исто ри ча ра и но ви на ра – Ге ор геа Да мја на, ко ји за ДВ 
ка же да је у Ру му ни ји кул ту ра се ћа ња на Пр ви свет ски рат 
ве за на за та да шње уну тра шње про бле ме Аустро у гар ске мо
нар хи је, а пр вен стве но за „ме ре ко је је вла да у Бу дим пе шти 
пред у зи ма ла у ци љу ет нич ке аси ми ла ци је ма њи на – Ру му на, 

13 Кристијан Штефанеску, „Заједничка историја, тумачења – различита“ (ру
брика: „Велики рат: Сто година после“), Дојче веле, 28.04.2014, http://www.
dw.de/zajedničkaistorijatumačenjarazličita/a17595107 (03.05.2014).

14 Исто.
15 Исто.
16 Исто.



440

СРБИЈА И ПОЛИТИКА ВЕЛИКИХ СИЛА 1914-2014.

Ср ба, Че ха, Сло ва ка и дру гих“. „Из тог раз ло га“ – об ја шња ва 
да ље Да мјан – „на Пр ви свет ски рат се гле да као на рат за на
ци о нал но осло бо ђе ње. То је па ра ме тар ко ји и сто го ди на по 
по чет ку тог ра та до ми ни ра ру мун ском исто ри о гра фи јом. Она 
че сто иг но ри ше ме ђу на род ни кон текст и пра ве узро ке ко ји 
су до ве ли до из би ја ња тог ра та. На атен тат Га ври ла Прин ци
па се гле да са сим па ти ја ма. ‘Сва ко ру мун ско схва та ње Пр вог 
свет ског ра та је у су прот но сти са ма ђар ским ту ма че њи ма’.“17 

Овом, пак, дру гом, ма ђар ском ту ма че њу и на ци о нал ном 
се ћа њу на Пр ви свет ски рат, Дој че Ве ле је по све тио по се бан 
про стор, об ја вив ши ме сец да на ра ни је ин тер вју са по зна тим 
ма ђар ским исто ри ча рем – Кри сти ја ном Ун ва ри јем (раз го вор 
за ДВ је во дио  Ке но Фер зек), под на сло вом „Да ли је Три ја нон 
био то ли ко не пра ве дан?“. Аутор је ту ре зи ми рао да се Пр ви 
свет ски рат у Ма ђар ској ту ма чи кроз Три ја нон ски уго вор, од
но сно „Три ја нон ску тра ге ди ју“, јер је њим тој зе мљи од у зе то 
две тре ћи не те ри то ри је, а што та мо шња јав ност сма тра исто
риј ском не прав дом. Има ју ћи то у ви ду, Фер зек у свом пи та њу 
Ун ва ри ју кон ста ту је да је Ма ђар ска „зе мља у ко јој су нај жи
вља се ћа ња и по сле ди це Пр вог свет ског ра та“, те да се „‘Три ја
нон ска тра ге ди ја’ дис крет но про вла чи кроз ре то ри ку (та мо
шње – прим. А. М.) вла да ју ће ели те“. К. Ун ва ри, од го ва ра ју ћи 
ка ко он гле да на то, ка же: „То ме не ра ду је, али је да на шњи 
од нос пре ма Три ја нон ском уго во ру у Ма ђар ској ло гич на по
сле ди ца по сле рат не по ли ти ке су сед них др жа ва. Сло вач ка, 
Ср би ја и Ру му ни ја су по сле 1920. има ле на ци о на ли стич ку по
ли ти ку баш она кву ка кву је Ма ђар ска во ди ла од 1867. го ди не. 
То је по ли ти ка ко ја је пре 96 го ди на и до ве ла зе мљу до та квог 
ми ров ног дик та та“.18 Ун ва ри по том об ја шња ва да ди рект ни 
по во ди за рат и ни су те ма о ко јој се у Ма ђар ској де ба ту је (до
да ју ћи да је „не дво сми сле но до ка за но“ да ма ђар ска ели та ни је 
тај рат же ле ла), већ да је глав ни фо кус ди ску си ја и да ље на 
ма ђар ској пред рат ној по ли ти ци пре ма ма њи на ма, „јер је та 
по ли ти ка је дан од раз ло га за она кав Три ја нон ски спо ра зум“, 

17 Исто.
18 „Да ли је Тријанон био толико неправедан?“ (интервју са Кристијаном 

Унваријем; разговор водио Кено Ферзек), Дојче веле, 24.03.2014, http://www.
dw.de/dalijetrijanonbiotolikonepravedan/a17515925 (03.05.2014).
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ко ји, пак, и по ње го вом ми шље њу, пред ста вља „не пра ве дан 
ми ров ни уго вор, нај не пра вед ни ји од свих ко ји су скло пље ни 
по сле Пр вог свет ског ра та“.19

У јед ном од сво јих на ред них бро је ва, Дој че Ве ле пред ста
вља и по глед из Бе ча на Пр ви свет ски рат. Из ме ђу још не ких 
ана ли за, ту је и она ко ју је из нео беч ки исто ри чар и про фе сор 
на Ин сти ту ту за исто ри ју Ис точ не Евро пе при Беч ком уни
вер зи те ту – Оли вер Шмит. Он твр ди да се у на уч ним кру го
ви ма ви ше и не рас пра вља о кри ви ци и крив ци ма за из би ја ње 
Ве ли ког ра та. „То је јед на ве о ма по ли ти зо ва на де ба та, ко ја је 
по че ла још пре 1914, ка да смо има ли јед но стра не оп ту жбе и 
на по ли тич кој рав ни би би ло ве о ма ва жно да се о кри ви ци 
ви ше не рас пра вља... На рав но да је бит но ана ли зи ра ти усло
ве у ко ји ма је мо гло до ћи до ка та стро фе то ли ких раз ме ра, али 
ни ка ко на на чин да се за све то би ло ко оп ту жу је.“20 По том 
но ви нар кон ста ту је да би то ипак био по глед из Бе ча, док се 
у Бо сни и Ср би ји још увек рас пра вља о то ме да ли је Га ври ло 
Прин цип био ју нак или те ро ри ста. Но, по себ но је, чи ни се, 
за ни мљи ва Шми то ва оце на да та рас пра ва пред ста вља „ис
кљу чи во срп ску те му“ (што по ка зу је да он све сно или не све
сно пре ви ђа ак ту ел не ста во ве да нас „по пу лар ног“ аустриј
скобри тан ског исто ри ча ра Кри сто фе ра Клар ка /Chri stop her 
Clark/ и још не ких дру гих, по пут Мар га рет Мек ми лан /Mar
ga ret Mac Mil lan/, или мо жда ни је упо знат са њи ма, што је ма
ло ве ро ват но), те ње го во прак тич но ука зи ва ње на из ве сну 
па то ло ги ју и пси хо ло шки про блем срп сгог дру штва у ве зи с 
тим. „Не по сто је оп ту жбе спо ља, ни ко их не из но си, али у 
Ср би ји ипак по сто ји та ква пер цеп ци ја. То је да кле ин тер ни 
срп ски про блем, да се зе мља трај но, то ком це ле исто ри је, до
жи вља ва као жр тва и у том кон тек сту сме та и не по жељ но је 
све што ту пер цеп ци ју ре ме ти.“ 21 Сто га, овај на уч ник да је и 
је дан на вод но кон струк тив ни пред лог: „Ми слим да би са ма 
Ср би ја тре ба ло да по ве де ши ро ку де ба ту о то ме за што зе мља 
и да нас, сто го ди на на кон ра та, та ко сен зи бил но ре а гу је на 

19 Исто.
20 Емир Нумановић, „Поглед из Беча на Први светски рат“, Дојче веле, 31.03.2014, 

http://www.dw.de/pogledizbečanaprvisvetskirat/a17531643 (05.04.2014).
21 Исто.  
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ту те му“.22 Шмит ис прав но уоча ва тај срп ски сен зи би ли тет, 
али мо ра мо под ву ћи да је од го вор на пи та ње за што он по
сто ји и да нас, пре ви ше јед но ста ван и за Ср бе на не ки на чин 
под ра зу ме ва ју ћи, та ко да ме ђу њи ма то и не мо же би ти не ка 
де бат на те ма. На и ме, до вољ но је ре ћи да је Ср би ја на кон тог 
ра та из гу би ла свој на ци о нал ни иден ти тет, иако је њен улог 
био пре ве ли ки.

По ред по ме ну тих по гле да из Бу ку ре шта, Бу дим пе ште и 
Бе ча, Дој че ве ле на сто ји да пред ста ви и ви зу ре из дру гих зе
ма ља, од но сно ка ко се век на кон Ве ли ког ра та гле да на ње га, 
па и на уло гу са ме Ср би је у ње му, у Бер ли ну, Вар ша ви, Са
ра је ву, Истам бу лу, Ати ни, Ти ра ни, Со фи ји и Ско пљу. Ме ђу 
тим тек сто ви ма, на ма су се по себ но учи ни ли ин те ре сант ним 
и у ин фор ма тив ном и са знај ном сми слу вред ним члан ци о 
да на шњим схва та њи ма Пр вог свет ског ра та у Грч кој и Тур
ској, јер она сва ка ко ни су до вољ но по зна та ов да шњој ши рој, 
а ве ру је мо ни де лу струч не јав но сти. Пи шу ћи о тзв. Ве ли кој 
ши зми у Грч кој – рас ко лу ко ји ство рен ди ле мом да ли та зе
мља тре ба бр зо да уђе у рат на стра ни са ве зни ка (што је за го
ва рао та да шњи ли бе рал ни пре ми јер Елеф те ри ос Ве ни зе лос) 
или, пак, да оста не не у трал на (што је би ла по зи ци ја ко ја је 
од го ва ра ла Не мач кој, а ко ју је за сту пао грч ки краљ Кон стан
тин, чи ја је же на, ина че, би ла пру ска прин це за Со фи ја, се стра 
по след њег не мач ког ца ра Вил хел ма II) – ауто ри ис ти чу да је 
ка сни ула зак Грч ке у рат, три го ди не од ње го вог по чет ка, на 
стра ни са ве зни ка, за вр шен то тал ним по ра зом ове зе мље на 
тур ском тлу, што и да нас пред ста вља ве ли ку исто риј ску тра
у му за грч ки на род. Али, и по ред те по де ле ко ја је „оста ви ла 
ду бо ке тра го ве у грч ком дру штву“, „Ве ни зе лос и Кон стан тин 
су у су шти ни има ли исти циљ: да обез бе де све те ри то ри је до
би је не бал кан ским ра то ви ма, по себ но Ма ке до ни ју“.23 Но, ка
ко оце њу је за ДВ про фес сор но ви је исто ри је на Уни вер зи те ту 
у Ати ни – Та нос Ве ре мис, „Ве ни зе лос је ис прав но при ме тио 
да би не у трал ност за Грч ку би ла ка та стро фал на“, јер би то 

22 Исто.
23 Јанис Пападимитриу; Дијана Рошчић, „Национална шизма у сенци Вели

ког рата“, Дојче веле, 10.03.2014, http://www.dw.de/nacionalnašizmausenci
velikograta/a17484978 (05.04.2014).
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зна чи ло да „ако Ен гле ска до би је рат, Ср би ја би до би ла Ма ке
до ни ју. Ако по бе ди Не мач ка, Ма ке до ни ју би до би ла Бу гар ска. 
Да кле, за Гр ке је би ло бо ље да игра ју ту пар ти ју по ке ра и да се 
од лу че за јед ну стра ну – нај бо ље за Ен гле зе, ко ји су као ве ли
ка по мор ска си ла има ли до бре шан се да по бе де.“24

О тур ском ту ма че њу Пр вог свет ског ра та, схва та њу кри ви
це и на сле ђа, у ин тер вјуу за Дој че ве ле го во ри Бу лент Бил мез, 
тур ски исто ри чар и пред се да ва ју ћи не за ви сне фон да ци је за 
исто ри ју „Та ри хВак фи“ из Истам бу ла. Он ка же да се не мо
же го во ри ти о не ком је дин стве ном тур ском ту ма че њу Пр вог 
свет ског ра та, бу ду ћи да по сто је раз ли чи та ста но ви шта. До
ми нант но је, ме ђу тим, ка ко ис ти че, увек би ло оно зва нич но, 
ке ма ли стич ко схва та ње, али по сто је и не ке ал тер на тив не и 
че сто по ти сну те пер цеп ци је. Бил мез да је зна чај но об ја шње
ње да је у тур ској зва нич ној исто ри о гра фи ји „Пр ви свет ски 
рат у сен ци та ко зва ног на ци о нал ног ра та за не за ви сност, ко
ји је из био не по сред но по сле Пр вог свет ског ра та“и из ко га је 
на ста ла мо дре на Тур ска Ре пу бли ка, те да је у цен тру па жње 
Му ста фа Ке мал Ата турк, као глав ни лик тог ре во лу ци о нар
ног ра та и је дан од нај зна чај ни јих ли де ра „Мла до ту ра ка“, а 
ко ји је ушао у исто ри ју као „отац Ту ра ка“ и  осни вач ре пу бли
ке.25 Б. Бил мез до да је да „рат за не за ви сност не ба ца сен ку са
мо на Пр ви свет ски рат, већ на ско ро све што се де си ло и пре 
и по сле то га“.26 Ме ђу тим, по ре чи ма овог исто ри ча ра, иако 
Ве ли ки рат, сам по се би, не игра ве ли ку уло гу у зва нич ној 
тур ској исто ри о гра фи ји, не ким мо мен ти ма ве за ним за ње га, 
по пут по је ди них би та ка, не са мо да се при да је зна чај не го су 
и пре у ве ли ча ни. Та ко се не са мо од стра не исто ри ча ра, већ 
и од по ли ти ча ра и са да шње, али и прет ход них вла да, као и 
са мих но ви на ра, гло ри фи ку је и иде а ли зу је на при мер Га ли
пољ ска бит ка, где су Осман ли је из во је ва ле по бе ду, али та ко
ђе и  бит ка на Са ри ка ми шу, где су под вођ ством Ен вер па
ше, Тур ци до жи ве ли ка та стро фа лан по раз од Ру са. Те бит ке 

24 Исто.
25 Сенада Соколу; Дијана Рошчић, „Први светски рат у сенци рата за незави

сност“, Дојче веле, 17.02.2014, http://www.dw.de/prvisvetskiratusencirata
zanezavisnost/a17437746 (05.04.2014).

26 Исто.
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се ко ри сте као „ве зив ни“ или „ује ди њу ју ћи еле мент“ тур ског 
дру штва, ре ци мо у слу ча ју ми ров них пре го во ра са Кур ди ма. 
Бил мез за ДВ об ја шња ва ту ло ги ку: „Ва жно је на гла си ти да 
смо се 'сви за јед но бо ри ли за исти циљ', Тур ци, Кур ди, Чер
ке зи, Ла зи итд. То се стал но ис ти че као хе рој ство“.27 Сто га се 
чак и по раз код Са ри ка ми ша гло ри фи ку је и пред ста вља као 
не што по зи тив но, јер „упра во та ка та стро фа са да би тре ба ло 
да нам до не се за јед ни штво: 'за јед но смо па ти ли, за јед но смо 
уми ра ли, мо ра мо да кле да се др жи мо за јед но'“.28 На но ви нар
ско пи та ње: „Да ли по сто ји ве за из ме ђу Пр вог свет ског ра та и 
не га тив ног ими џа Ср ба 90их го ди на?“, Бил мез од го ва ра: „Не по
сто ји не га тив на сли ка о Ср би ма. Имиџ из 90тих не ма ни ка кве 
ве зе са Пр вим свет ским ра том. Ср би ја и Бал кан уоп ште ни су у 
фо ку су тур ске исто ри о гра фи је Пр вог свет ског ра та. Да, Бал кан 
је до ду ше ва жан раз лог за из би ја ње ра та, ту је све по че ло, али то 
је све. Тур ска ни је део то га“.29

Ме ђу оним по ме ну тим при ча ма о не ким ак те ри ма и до га
ђа ји ма у Ве ли ком ра ту ко ји се да нас или не по ми њу уоп ште 
или се по ми њу ве о ма рет ко, а ко је по во дом ве ли ког ју би ле
ја об ја вљу је Дој че ве ле, из два ја мо пар њих. Ту је, на при мер, 
чла нак о зна чај ној и да нас пот пу но за бо рав ње ној уло зи ки не
ских се ља ка као до бро во ља ца на ра ду у са ве знич ким зе мља
ма, ко ји су да ли не та ко ма ли до при нос њи хо вој по бе ди. На
и ме, по што је у Евро пи рат од но сио ве ли ке људ ске гу бит ке, 
„све за ра ће не стра не по че ле су да до во де рад ну сна гу из ино
стран ства, чи ји је за да так био да из по за ди не пре у зме ма те
ри јал не и ло ги стич ке за дат ке“, ка ко би се по мо гло вој ни ци ма 
на фрон ту.30 Ка ко пи ше Дој че ве ле: „Рад них ко ло ни ја нај ви ше 
је би ло у бел гиј ској Флан дри ји и се вер ној Фран цу ској. Оне 
су по ста ја ле све ве ће и би ле све стро жи је ор га ни зо ва не. Кра
јем ра та у ко ло ни ја ма је би ло ан га жо ва но пре ко 700.000 љу
ди, ве ћи на их је на сил но до ве де на из ко ло ни ја моћ них си ла, 

27 Исто.
28 Исто.
29 Исто.
30 Томас Лачан, „Кинески радници у Првом светском рату“  (рубрика: „Велики 

рат: Сто година после“), Дојче веле, 23.06.2014, www.dw.de/kineskiradniciu
prvomsvetskomratu/a17728917 (27.06.2014).
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Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске. Ме ђу њи ма је би ло и 140.000 
до бро во ља ца из Ки не“.31 Иако су им Евро пља ни обе ћа ли по
штен трет ман, ови Ки не зи су за пра во има ли ве о ма те шке и 
из ра бљу ју ће усло ве ра да: „...мо ра ли су да ко па ју ро во ве или 
оба вља ју дру ге по сло ве тик до ли ни је фрон та“, би ли су „ан га
жо ва ни у про из вод њи оруж ја, на бро до гра ди ли шти о ма и фа
бри ка ма за про из вод њу ави о на. Одр жа ва ли су пу те ве и же ле
знич ку пру гу, се кли шу ме, ра ди ли у руд ни ци ма и ти ме да ли 
огро ман до при нос да се рат на при вре да у Фран цу ској одр жи 
у пе ри о ду из ме ђу 1916. и 1918. го ди не“.32 Ки не ски исто ри
чар Су Го ћи ка же, а пре но си ДВ: „Ки не зи ко ји су ра ди ли за 
Фран цу зе још су не ка ко из др жа ва ли, али они ко ји су ра ди ли 
за Бри тан це, би ли су тре ти ра ни као за тво ре ни ци у рад ним 
ло го ри ма“... ра си зам и кул ту ро ло шки не спо ра зу ми би ли че
сти“.33 На кон ра та, ови рад ни ло го ри су се спо ро за тва ра ли, 
те су Ки не зи уче ство ва ли и у об но ви ра том раз ру ше них под
руч ја, а би ли су ан га жо ва ни и у чи шће њу мин ских по ља, ка да 
су мно ги од њих и на стра да ли, док су не ки умр ли и од по сле
ди ца Шпан ског гри па. Упра во су ови, пре жи ве ли Ки не зи, од
но сно они ме ђу њи ма ко ји се ни су вра ти ли у Ки ну, ка сни је на 
обо ди ма Па ри за осно ва ли и пр ву ки не ску чев трт у Евро пи.

Исто ри чар Су за кљу чу је; „У Пр вом свет ском ра ту Ки не
зи су оства ри ли ве ли ки до при нос ка ко би се бри тан ским и 
фран цу ским вој ни ци ма чу ва ла ле ђа... Али, они су би ли дра
го це ни и за Ре пу бли ку Ки ну, јер ша љу ћи их у Евро пу, Ки на 
је од стра не Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је би ла при зна та 
као ма њеви ше рав но пра ван парт нер“.34 Ме ђу тим, и по ред 
то га, ови ки не ски рад ни ци су на за па ду Евро пе оста ли јед на  
„спо ред на бе ле шка исто ри је“, док су у Ки ни (у чи јој исто ри
ји ина че Пр ви свет ски рат и не ма не ко бит но ме сто, а она је 
прак тич но са мо фор мал но ушла у ње га на стра ни Ан тан те и 
то тек 1917.) „бр зо па ли у за бо рав“ – пи ше Дој че ве ле. Је ди но 
се ћа ње на њих не гу ју њи хо ви по том ци ко ји и да нас жи ве у 
Фран цу ској.
31 Исто.
32 Исто.
33 Исто.
34 Исто.
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Ту је и ни ште ма ње за ни мљи ва при ча о уче шћу у Ве ли ком 
ра ту на стра ни Бри та на ца не у стра ши ве, ле ген дар не и про сто 
мит ске рат нич ке гру пе не пал ских вој ни ка – тзв. гур ки. Ка
ко пи ше Дој че ве ле, до пр вих кон та ка та гур ки са Бри тан ци ма 
и за пад ним све том до шло је 1814. ка да је Бри тан ска вој ска 
ушла у рат про тив Не па ла. „Крај ње им пре си о ни ра ни бор бе
ним спо соб но сти ма сво јих не при ја те ља, Бри тан ци су у уго
вор о при мир ју скло пљен са не пал ским кра љем угра ди ли 
кла у зу лу ко ја је омо гу ћи ла да ре гру ту ју гур ке у сво ју ар ми ју.“ 
35 Ови не пал ски вој ни ци су у са ста ву бри тан ске ар ми је уче
ство ва ли не са мо у Пр вом свет ском ра ту, већ и у мно гим дру
гим су ко би ма, све до Ира ка и Ав га ни ста на (ДВ из но си по да
так да их да нас у бри тан ској вој сци има око 3.500). Но, „Пр ви 
свет ски рат је обе ле жио пр ви из ла зак гур ки из ју жне Ази је“.36 
Са бри тан ском вој ском, у Пр ви свет ски рат је ушло 200.000 
гур ки, од ко јих је, пре ма зва нич ним из во ри ма на ко је се по зи
ва ДВ, њих 20.000 (де сет од сто) по ги ну ло. Та ко ђе, ка ко из но
се ове но ви не, за уче шће у Пр вом свет ском ра ту од ли ко ва но 
је око 2.000 гур ки. Иако је за њих рат у Евро пи пред ста вљао 
но ви иза зов, због не по зна тог те ре на, но вог на чи на ра то ва ња 
и др, ови вој ни ци су, уче ству ју ћи у бит ка ма од Фран цу ске до 
Пер си је, да ли, пре ма оце на ма ДВ, „не за бо ра ван до при нос“ 
бри тан ским рат ним ус пе си ма, по себ но за вре ме Га ли пољ ске 
бит ке 1915. (ак ци ја по зна та као „блеф гур ки“) и на за пад ном 
фрон ту у би ци код Ло са у Фран цу ској. 

Ана ли зи ра ни лист Дој че ве ле, на рав но, ни је про пу стио да 
пред ста ви сво јим чи та о ци ма и се ћа ње на Пр ви свет ски рат у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. У тек сту по све ће ном то
ме, глав на је кон ста та ци ја да овај рат, прем да је до нео САДу 
до та да не појм љив гу би так људ ства (с об зи ром да је од пре ко 
ми ли он аме рич ких вој ни ка ко ји су уче ство ва ли у ње му, по ги
ну ло њих 117.000, не где око де сет пу та ви ше не го у по след њем 
ра ту ко ји су САД не ких 60 го ди на пре то га во ди ле про твив 
Мек си ка; а та ко ђе ће се ис по ста ви ти и да је за са мо не ко ли ко 
ме се ци Ве ли ког ра та по ги ну ло ви ше аме рич ких вој ни ка не го 

35 Сринивас Мазумдару, „Гурке у Првом светском рату“, Дојче веле, 19.05.2014, 
http://www.dw.de/gurkeuprvomsvetskomratu/a17644886 (27.06.2014).

36 Исто
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за вре ме де се то го ди шњег ра та у Ви јет на му), па и по ред чи ње
ни це да је та зе мља по сле ње га до спе ла у ме ђу на род ну изо ла
ци ју, та мо има ста тус „за бо ра вље ног ра та“.37 Да кле, од су ство 
се ћа ња на тај рат у аме рич ком дру штву слич но је као и у да
на шњој Ру си ји, о че му пи ше „Га зе та“, ка ко смо већ ра ни је ис
та кли. У тек сту се на сто ји на ду хо вит на чин по ка за ти ка кав 
је од нос ве ћи не мла дих Аме ри ка на ца пре ма Пр вом свет ском 
ра ту, од но сно њи хо во не по зна ва ње до га ђа ја ве за них за ње га: 
„За мно ге мла де у Аме ри ци, Франц Фер ди нанд је 'кул' – на
рав но, реч је о по зна том попбен ду“.38 Дој че ве ле оба ве шта ва 
да не ке ин сти ту ци је из САД, по пут Вој ног му зе ја у Чи ка гу 
или На ци о нал ног му зе ја Пр вог свет ског ра та у Кан зас си ти ју, 
већ ра де на при пре ми обе ле жа ва ња сто го ди шњи це по чет ка 
овог свет ског су ко ба, на да ју ћи се да ће то би ти при ли ка да се 
та мо шња јав ност ви ше упо зна са тим ва жним исто риј ским 
до га ђа њи ма. Али, ка ко се на кра ју члан ка кон ста ту је, „јед но је 
си гур но: глав не све ча но сти ће се одр жа ва ти тек 2017, сто го
ди на на кон ула ска САД у Пр ви свет ски рат“.39 Де лом је по све
ће на но ви нар ска па жња не прав ди и ло шем трет ма ну ко ји ма 
су би ли из ло же ни Аме ри кан ци не мач ког по ре кла по сле ула
ска САДа у рат. Они су, ка ко пи шу ове но ви не, би ли ис пи
ти ва ни, те ре гру то ва ни иако ни су же ле ли да пу ца ју на сво је 
ро ђа ке у Не мач кој, а про те сти и от пор слу же њу вој ске би ли 
су под над зо ром без бед но сних ор га на. Та ко ђе, „не мач ке ре чи 
су укло ње не из на зи ва ули ца и – из је лов ни ка. Та ко је франк
фурт ска ко ба си ца по ста ла хотдог“.40

Ве о ма су не са мо за ни мљи ва, већ и ко ри сна за спо зна ју 
уло ге про па ган де у ра ту, два тек ста ко ја го во ре о фран цу ско–
не мач ком и ен гле ско–не мач ком про па ганд ном ра ту, ко ји су 
во ђе ни па ра лел но са оним ору жа не при ро де. За пра во, Дој че 
ве ле нам ука зу је на то да је овај рат био и „пр ви ве ли ки ‘про
па ганд ни рат’“. „Исто ри ја уза јам ног бла ће ња Не ма ца и Фран

37 Геро Шлис, Саша Бојић, „Заборављени Први светски рат“, Дојче веле, 
07.04.2014, http://www.dw.de/zaboravljeniprvisvetskirat/a17531642 (03.05. 
2014).

38  Исто.
39  Исто.
40  Исто.
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цу за исто је та ко ду га као и њи хо во не при ја тељ ство, а оно 
је по че ло мно го пре 1914“ – пи ше ДВ. То ком Пр вог свет ског 
ра та, они су „јед ни дру ге при ка зи ва ли у нај цр њим бо ја ма“.41 
У Фран цу ској се, пу тем ка ри ка ту ра и на дру ге на чи не, исме
вао не мач ки ми ли та ри зам, јер је упра во он ши рио страх, па 
је то има ло за циљ хра бре ње фран цу ских вој ни ка. Та ко ђе, у 
Фран цу ској су, као и у Ен гле ској (ту су Нем ци на зи ва ни „вар
вар ским Ху ни ма“), но ви не и про па ганд ни ле ци при ка зи ва ли 
Нем це и њи хо ве вој ни ке као не ци ви ли зо ва не и не кул тур не 
вар ва ре, ди вље, су ро ве и на сил не (сли ке ко је по ка зу ју не мач
ке вој ни ке ка ко „уни шта ва ју цр кве, би бли о те ке и оста ла кул
тур на до бра“, те ка ко „уби ја ју фран цу ске ци ви ле“).42 С дру ге 
стра не, пре ма ДВ, о не мач кој про па ган ди про тив Фран цу
ске го во ри пи са ње јед ног не мач ког но ви на ра 1914. о то ме да 
„Нем ци од Фран цу за ‘жељ них пљач ке и кр ви’ мо гу да се за
шти те са мо ‘ако им се те мељ но ис ко ре ни из лив шо ви ни зма и 
на ци о нал не уобра же но сти’“.43 Но, ка ко су мно ги Нем ци би ли 
из не на ђе ни и огор че ни због бри тан ске об ја ве ра та, „про па
ганд на ма ши на Бер ли на и Бе ча са та ни зо ва ла је Ен гле зе ви ше 
од свих дру гих не при ја те ља у Пр вом свет ском ра ту“.44 У Не
мач кој је – пи ше ДВ – про па ган да де ло ва ла у прав цу ши ре ња 
по ру ке да је „до ју че ра шњи ‘брат ски гер ман ски на род’ окре
нуо ле ђа тој зе мљи и ‘из дао’ Нем це“. Чак је при зи ван и Бож
ји гнев про тив Ен гле за (по ру ка и по здрав „Ка зни Бо же Ен
гле ску“, уз от по здрав „Нек је ка зни“) на раз ном про па ган дом 
ма те ри ја лу: од пла ка та, раз глед ни ца и по штан ских мар ки до 
бри ке та угља, брач них пр сте но ва и та њи ра укра ше них овом 
па ро лом.45 Дој че ве ле ис ти че да је не мач ка про па ган да де ло
ва ла и пу тем пе сме, по пут оне „Пев мр жње про тив Ен гле ске“ 
(ауто ра Ерн ста Ли со је ра), у ко јој се го во ри о не мач ком је дин

41 Марк фон ЛипкеШварц, „Францусконемачки пропагандни рат“, Дојче веле, 
09.06.2014, http://www.dw.de/francuskonemačkipropagandnirat/a17693050 
(20.06. 2014).

42 Исто.
43 Исто.
44 Марк фон ЛипкеШварц, „Казни Боже Енглеску“, Дојче веле, 16.06.2014, 

http://www.dw.de/kaznibožeenglesku/a17709391 (20.06.2014).
45 Исто.
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ству у веч ној мр жњи пре ма Ен гле зи ма.46 Mеђу Нем ци ма се 
ши ри ла и про па ганд на сли ка о Ен гле зи ма као обич ним тр
гов ци ма, „ду ћан џи ја ма“ са „бо ле сним ин ди ви ду а ли стич ким, 
пи љар ским мен та ли те том“, на спрам не мач ког „ду ха жр тво
ва ња отаџ би ни“; а за шта, пре ма пи са њу овог ли ста, по себ не 
за слу ге при па да ју по зна том еко но ми сти и со ци о ло гу Вер не ру 
Зом бар ту и ње го вој књи зи за вој ни ке на фрон ту Тр гов ци и ју
на ци (Händler und Hel den).

Тре ба по ме ну ти сва ка ко и две ве о ма за ни мљи ве ко лум
не по зна тог срп ског књи жев ни ка Вла ди ми ра Пи шта ла, ко је 
је об ја вио Дој че ве ле: „Фер ди нанд и Прин цип“47 и „ Га ври ло 
и Франц“48, а ко је – по ред књи жев ног опи са има ги на тив ног 
дру гог су сре та ових кључ них фи гу ра на Ви дов дан и њи хо
вог мо гу ћег раз го во ра том при ли ком, те по ку ша ја сво је вр сне 
ком па ра ци је ових по све му не у по ре ди вих исто риј ских лич
но сти – има ју и зна ча јан ин фор ма тив ни ка рак тер. На при
мер, ве о ма зна чај но је об ја шње ње ко је Пи шта ло ов де из но
си о то ме да су,  на пре ла зу из де вет на е стог у два де се ти век, 
ус пе ли или не у спе ли атен та ти на мо но ра хе и ари сто крат ске 
пред став ни ке вла сти би ли уоби ча је на по ја ва у Евро пи.  „У 
том пе ри о ду уби јен је срп ски краљ, ита ли јан ски, пор ту гал
ски краљ и принц и же на Фран ца Јо зе фа. Цр ква Храм на Кро
ви у Санкт Пе тер бур гу под се ћа на уби ство ру ског ца ра Алек
сан дра II. Во тив кир хе у Бе чу са гра ђе на је у част из бег ну тог 
атен та та на Фран ца Јо зе фа – јед ног од три. И сам Франц Фер
ди нанд је, пре Са ра је ва, из бе гао пар по ку ша ја уби ства. Са 
ески ви ра них осам на ест атен та та, ап со лут ни шам пи он у тој 
обла сти био је фран цу ски краљ Луј Фи лип. Кра љи ца Вик то
ри ја је пре жи ве ла се дам атен та та... Прин ци по вом чу ве ном 
пуц њу прет хо ди ли су Же ра ји ће ви пуц њи на ге не ра ла Ва ре

46 Ево како иду стихови те песме Лисојера, које преноси Дојче веле: „Никад 
се нећемо одрећи мржње / Само једну мржњу имамо сви / Сложно волимо, 
сложно и мрзимо / Само нам је један душманин: ЕНГЛЕСКА!“... „Шта нас се 
тичу Рус и Француз / Пуцањ за пуцањ, удар за удар / Ми их не волимо / Ми 
их не мрзимо“ (ibid.).

47 Владимир Пиштало, „Фердинанд и Принцип“, Дојче веле, 12.02.2014, http://
www.dw.de/ferdinandiprincip/a17423902 (03.05.2014).

48 Владимир Пиштало, „Гаврило и Франц“, Дојче веле, 13.02.2014, http://www.
dw.de/gavriloifranc/a17423990 (03.05.2014).
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ша ни на. Же ра ји ће вом по ку ша ју прет хо ди ла су три хр ват ска 
атен та та на гу вер не ра Хр ват ске, гро фа Слав ка Цу ва ја“ итд.49 
Мо же мо до да ти да обич но та кви до га ђа ји ни су има ли за по
сле ди цу рат. Та ко ђе, из ових тек сто ва, чи та лац мо же сте ћи 
увид и у та да шњу со ци јал ну струк ту ру европ ских дру шта ва 
и у не ке кла сне оби ча је, а та ко ђе из но се се и не ка за ни мљи ва 
ту ма че ња по је ди них ма ње по зна тих де та ља у ве зи са са ра јев
ским атен та ом (ре ци мо, из ра жа ва се скеп са у туд но ћу Со фи је 
Чо тек, а уби ство труд не же не Прин ци пу се све до да нас по
себ но ста вља на те рет и пред ста вља на вод но глав ни раз лог 
ка рак те ри са ња ње го вог чи на као те ро ри стич ког: „Же не од 
че тр де сет и шест го ди на рет ко ра ђа ју де цу. У са мој го ди ни 
анек си је, има ла је те жак по ба чај и то је по тре сло Фер ди нан да 
јер је пред ста вља ло крај ње го вог сна о ве ли кој по ро ди ци“ – 
ка же Пи шта ло).50     

У прин ци пу по зи ти ван ути сак о овој за и ста ша ро ли кој 
по ну ди но ви нар ских тек сто ва о раз ли чи тим аспек ти ма и ак
те ри ма Пр вог свет ског ра та, углав ном по кри ве них струч ним 
ко мен та ри ма и на уч ним ми шље њи ма, ква ре по је ди ни члан
ци у ко ји ма се ја сно уоча ва из ве стан ан ти срп ски тон, ко ји 
ме сти мич но пре ла зи и у пра ву ан ти срп ску кам па њу ко ја се 
спро во ди у окви ру ши рих по ку ша ја по ли ти за ци је, од но сно 
(зло)упо тре бе ове исто риј ске и ви ше не го озбиљ не те ме у 
свр ху оства ри ва ња од ре ђе них днев нопо ли тич ких ци ље ва. 
Та ко ђе, оно што од мах упа да у очи је сте чи ње ни ца да ти тек
сто ви ни су кре и ра ни под па ли цом срп ског уред ни штва, ни ти 
су њи хо ви пот пи сни ци срп ски ауто ри, већ се углав ном ра ди 
о аутор ству при пад ни ка бо шњач кому сли ман ског ет нич ког 
кор пу са из БиХ. Уто ли ко је, на и ме, још ве ћа њи хо ва слич ност 
са пи са њем ана ли зи ра ног Днев ног ава за. Но, по ред то га, ту су 
и тек сто ви ко ји на сто је да одр же је дан на вод но урав но те жен 
при ступ, ка ко у по гле ду са др жа ја об ја вље них ана ли за, из ја ва 
и и ко мен та ра, та ко и у по гле ду про сто ра ко ји да ју дру га чи
јим ми шље њи ма. Али, че сто се и ту, у по је ди ним де ло ви ма 

49 Владимир Пиштало, „Фердинанд и Принцип“, op. cit., http://www.dw.de/
ferdinandiprincip/a17423902 (03.05.2014).

50 Исто.
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тек ста, ис под по вр ши не на зи ре по ли ти за ци ја те ма и од ре ђе
но про па ганд но де ло ва ње. 

 Ме ђу при мри ма оне пр ве вр сте тек сто ва са ди рект ним 
на па ди ма на срп ску стра ну, па и са му др жа ву Ср би ју, ис ти
че се је дан у ко јем Дој че ве ле за пра во пре но си пи са ња дру
ге штам пе на не мач ком је зи ку о де ша ва њи ма и од но си ма на 
овом про сто ру. По себ но се, и то са ве ли ком до зом ци ни зма, 
на гла ша ва пи са ње аустриј ског Ди пре са (Die Pres se) чи ја је 
глав на ме та од нос Ср би је пре ма Пр вом свет ском ра ту, ко
ји се ту прак тич но из вр га ва ру глу и под сме ху. Текст по чи
ње на сле де ћи на ћин: „Др жа ва је у опа сно сти. Ци је ла на ци ја. 
У нај ма њу ру ку. Онај ко је про шле сед ми це до жи вио го вор 
ср би јан ског пред сјед ни ка То ми сла ва Ни ко ли ћа при ли ком 
отва ра ња кон фе рен ци је 'Ср би и Пр ви свјет ски рат' мо гао је 
до би ти упра во тај до јам“.51 По том се по ја шња ва да је Кон фе
рен ци ју ор га ни зо ва ла Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти 
„ко ја је по зна та по не до вољ ној дис тан ци од на ци о на ли зма“, 
уз иро нич ни до да так да су „Ни ко лић и па три јарх Ири неј би
ли нај ви ши го сти из по ли тич ког и ду хов ног жи во та».52 Да ље 
пи ше Ди прес, а пре но си Дој че ве ле: „Ка да се 28. ју на у Са
ра је ву бу де под сје ћа ло на смр то но сне пуц ње, ко ји су мје сец 
да на ка сни је до ве ли до по чет ка ра та, ср би јан ско ру ко вод ство 
то ме не ће при су ство ва ти. Они са атен та том не же ле има ти 
ни шта. Пре ми јер Алек сан дар Ву чић и пред сјед ник Ни ко лић 
ће ипак тај дан би ти у БиХ. Тач ни је у Ре пу бли ци Срп ској, на 
отва ра њу 'Ан дрић гра да' – фан та зи је про сла вље ног ре жи се
ра Еми ра Ку сту ри це, ко ји је не здра во по стао бли зак по ли ти
ци“.53 На кра ју, ци ти ра ју ћи део го во ра пред сед ни ка Ср би је, Т. 
Ни ко ли ћа, о то ме да за Ср бе, за раз ли ку од не ких дру гих на
ро да, исто ри ја и ра то ви ко је су во ди ли, а по себ но то ва жи за 
Ве ли ки рат, „ни су чи ста ста ти сти ка“, јер они сво ју „исто ри ју 
но се у мо згу, ср цу, ге ни ма и ко сти ма, на сли је ђе ну од пре да
ка“, аустриј ске но ви не из но се за кљу чак: „Мо гу ће је да упра

51 „Istorija u mozgu, srcu, genima i kostima“, Dojče vele, 23.06.2014, http://www.
dw.de/istorijaumozgusrcugenimaikostima/a17729435 (28.06.2014).

52 Исто.
53 Исто. 
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во тај став пре ма исто ри ји пред ста вља про блем“.54 Дој че ве ле 
чак део Ни ко ли ће вих ре ћи, из ву че них из кон тек ста, ста вља у 
на слов („Ито ри ја у мо згу, ср цу, ге ни ма и ко сти ма“), чи ме се 
же ли до дат но исме ја ти од нос Ср би је пре ма исто ри ји и Пр
вом свет ском ра ту.

Оно што је за па њу ју ће ов де је сте то да упра во они ко ји 
про бле ма ти зу ју на овај на чин од нос Ср би је пре ма Ве ли ком 
ра ту не ви де ни шта про бле ма тич но и спор но у крај ње па то
ло шком од но су не ких дру гих, по себ но Фе де ра ци је БиХ, у ко
јој раз ли чи те зва нич не це ре мо ни је по во дом обе ле жа ва њеа 
сто го ди шњи це атен та та у Са ра је ву и по чет ка ра та, уме сто 
при год ног ко ме мо ра тив ног ка рак те ра, по при ма ју све чар ски 
и про сто сла вље нич ки дух. При то ме, про сто ма зо хи стич ки, 
сла ви се свој не ка да шњи оку па тор, ње го ва ти ран ска власт 
и њен зва нич ни пред став ник – Аустро у гар ска мо нар хи ја и 
пре сто ло на след ник Франц Фер ди нанд. Ову ат мос фе ру сле
де и та мо шњи ме ди ји из ра жа ва ју ћи сво је вр сну но стал ги ју за 
тим исто риј ским вре ме ном свог по ро бља ва ња. У том ду ху је 
упра во је дан чла нак но ви на Дој че ве ле, у из да њу за тр жи ште 
БиХ, где се ука зу је на „слав ну бо сан ску про шлост“ Аустри је 
ко је се ова од ре кла, те на по тре бу да се сен зи би ли зу је аустриј
ска јав ност за тре нут на де ша ва ња у БиХ. Пра ве ћи при чу о то
ме, аутор Емир Ну ма но вић, пре но си раз го вор са Мар ку сом 
фон Хаб сбур гом, ди рект ним по том ком аустро у гар ског ца ра 
Фра ње Јо си па (да кле, слич но као и „Аваз“, ДВ се осла ња на 
из ја ве Хаб сбур шких по то ма ка). Овај Хаб сбур го вац за ДВ го
во ри о „'хра брим, по жр тво ва ним, ег зо тич ним и не у стра ши
вим'“ Бо сна ци ма у аустро у гар ској вој сци... ко јих би се, ка ко 
ка же, и да на шња Аустри ја мо гла че шће сје ти ти, а мо жда и 
би ти од по мо ћи њи хо вим по том ци ма. Но, у да на шњој Ре пу
бли ци Аустри ји за та ква сје ћа ња не ма пу но про сто ра, ка же 
Мар кус“.55 Он да ље об ја шња ва да у по гле ду од но са аустриј
ског дру штва пре ма Бо сан ци ма у Аустри ји и пре ма Бо сни и 
Хер це го ви ни, „иако би мо жда и ту же ље ли не што про ми је

54 Исто.
55 Emir Numanović, „Austrija se odrekla svoje bosanske prošlosti?“ (рубрика: 

„19142014: Uzroci i posljedice“),  Dojče vele, 13.03.2014, http://www.dw.de/aus
trijaseodreklasvojebosanskepro%C5%A1losti/a17487396 (05.04.2014).
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ни ти“, да на шњи при пад ни ци по ро ди це Хаб сбург не ма ју ути
ца ја, јер су они да нас „са мо гра ђа ни као и сви дру ги“.56 Да кле, 
ис па да да да на шње Хаб сбур гов це са мо ста тус обич них гра
ђа на спре ча ва у оства ри ва њу пре ма Бал ка ну усме ре них по
ли тич ких ам би ци ја сво јих пре да ка. На то ука зу је и сам аутор 
у да љем тек сту: „И ка ко год би на сљед ни ци цар ске фа ми ли
је ра до да ли ви ше про сто ра слав ној про шло сти, те ути ца ли 
на раз вој по ли тич ке си ту а ци је, ка ко у са мој Аустри ји та ко 
и у да на шњој БиХ, та ко би се то ме ра до ва ли и Бо сан ци ко
ји да нас жи ве у Аустри ји“.57 Је дан од њи хо вих пред став ни ка, 
Да мир Са ра че вић, пред сед ник Цен тра за са вре ме не ини ци ја
ти ве из Лин ца (удру же ње чи ји је циљ да не гу је од но се из ме
ђу БиХ и Аустри је), за ДВ при ча та ко ђе о уче шћу Бо са на ца у 
вој сци Аустро у гар ске мо нар хи је: „Му сли ма ни су се бо ри ли у 
тој вој сци јер су ви дје ли да им се га ран ту ју пра ва. То је би ло 
пр ви пут у исто ри ји чо вје чан ства да је јед на ка то лич ка си ла 
пре у зе ла оба ве зу да ће у окви ри ма сво је упра ве па зи ти на јед
ну му сли ман ску ма њи ну. Пра во слав ци и ка то ли ци ко ји су се 
бо ри ли у тим ре до ви ма, бо ри ли су се из јед но став ног раз ло га 
јер су Бо сну и Хер це го ви ну до жи вља ва ли као сво ју до мо ви
ну и ни су па ли под ути цај на ци о на ли стич ких про је ка та из 
су сјед ства, баш као што је то био слу чај и у зад њем ра ту... И 
упра во гра ђа ни БиХ са та квом ори јен та ци јом и да нас за слу
жу ју по др шку Аустри је и Евро пе“58 – ка же овај бо сан ско хер
це го вач ки ци вил ни ак ти ви ста у Аустри ји, до да ју ћи да је по
сао сен зи би ли зо ва ња аустриј ске јав но сти за тре нут но ста ње 
у БиХ на са мим гра ђа ни ма.

Не ке по ру ке ко је до ла зе из Бри се ла, а ко је та ко ђе пре но си 
ДВ, из ра жа ва ју слич ни  жал у ве зи са про пу ште ним исто риј
ским при ли ка ма и на вод но не до вољ ном за шти том му сли ма
на у БИХ.  У тек сту ко ји се ба ви по гле ди ма на Пр ви свет ски 
рат у зва нич ним струк ту ра ма ЕУ и лек ци ја ма ко је је Евро па 
тре ба ло да на у чи из тог ис ти риј ског ис ку ства, по ред ис ти ца
ња да се да нас Ве ли ки рат чак тре ти ра и као пр ви европ ски 
гра ђан ски рат, пре но се се и по ру ке по је ди них европ ских зва

56 Исто.
57 Исто.
58 Исто.
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нич ни ка. Та ко је, на при мер, ли дер европ ских со ци јал де мо
кра та у Европ ском пар ла мен ту, Ха нес Сво бо да (Han nes Swo
bo da), из ја вио: „У Са ра је ву, као сим бо лу су жи во та ре ли ги ја 
и кул ту ра, због нео д го вор них по ли ти ча ра и њи хо вог го во ра 
мр жње и на ци о на ли зма, и да нас мо же мо ви дје ти по сље ди
це, ка ко од оп са де и бом бар до ва ња 90их, та ко и од ме та ка 
Га ври ла Прин ци па“.59 Ли дер европ ске Али јан се зе ле них, Да
ни јел КонБен дит (Da niel CohnBen dit), пак, ка же – ка ко пре
но си ДВ – да је рат у БиХ зна чио и под се ћа ње на јед ну лек ци ју 
европ ске про шло сти, ко ја, пре ма ње го вим ре чи ма, гла си „да 
не по сто ји на ци о нал ни ин те рес ко ји се мо же све сти на за јед
нич ки“. „Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја би ле су, тра ди ци о
нал но, на стра ни Ср би је. Ње мач ка, по сли је Дру гог свјет ског 
ра та, тра ди ци о нал но на стра ни Хр ват ске, док бх. му сли ма ни 
ни су има ли сво је 'за ступ ни ке'... Би ли смо у мо гућ но сти да ре
а гу је мо тек ка да смо схва ти ли да за јед нич ки европ ски ин те
рес ни је јед нак зби ру по је ди нач них ин те ре са Фран цу ске, Ње
мач ке или Ве ли ке Бри та ни је.“60

Је дан од чла на ка у ко ји ма се на сто ји за др жа ти урав но те жен 
при ступ, ма да ипак уз ме сти мич но про ве ја ва ње на ци о нал но 
обо је них ста во ва, је сте онај под на зи вом „Атен тат ко ји је про
ми је нио сви јет“. Овај текст се ба ви раз ли чи тим ми шље њи ма, 
ка ко гра ђа на та ко и исто ри ча ра, о Га ври лу Прин ци пу и до
га ђа ји ма ко ји су прет хо ди ли Пр вом свјет ском ра ту, о ко ји ма 
се и да нас, сто го ди на по сле, у БиХ и на Бал ка ну уоп ште во де 
не ис црп не рас пра ве, уз не ми нов но раз бук та ва ње бал кан ских 
на ци о на ли стич ке стра сти. Сто га аутор, Са мир Ху се и но вић, и 
за кљу чу је: „Чи ни се да при ча о Га ври лу Прин ци пу и са ра јев
ском атен та ту на овим под руч ји ма ни ка да не ће би ти ис при
ча на до кра ја, те да су глав не ли ни је по дје ла око ње го ве уло ге 
да нас из ра жај ни је не го при је сто ти ну го ди на“.61 Но ви нар ис
ти че и то да „сто ти ну го ди на по сли је, рас пра ва ма о атен та ту 
59 Marina Maksimović, „Borba protiv nacionalizma na prvom mjestu“ (рубрика: 

„1914–2014. Uzroci i posljedice“), Dojče vele, 16.04.2014, http://www.dw.de/bor
baprotivnacionalizmanaprvommjestu/a17573842 (24.04.2014).

60 Исто.
61 Samir Huseinović, „Atentat koji je promijenio svijet“ (рубрика: „1914–2014. Uz

roci i posljedice“), Dojče vele, 30.01.2014, http://www.dw.de/atentatkojijeprom
ijeniosvijet/a17395311 (24.04.2014).
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и Га ври лу Прин ци пу, бал кан ски на ци о на ли стич ки ли де ри, 
ка ко се то мо же ви дје ти из ме диј ских на пи са, на сто је убра ти 
до дат не по ли тич ке по е не, по себ но у БиХ, ка ко би у из бор ној 
2014. го ди ни оја ча ли сво је кли ма ве по зи ци је“.62 И са ра јев ски 
но ви нар Се над Пе ћа нин, у сво јој из ја ви за ДВ, сла же се са овим 
ми шље њем: „Вла да ју ће струк ту ре у БиХ су не спо соб не да ми
је ња ју су мор ну са да шњост и бу дућ ност сво јих ‘по да ни ка’, па 
се за то утр ку ју у ми је ња њу за јед нич ке про шло сти, а при ча 
о атен та ту је је дан у ни зу по ку ша ја ма ни пу ла ци је хи сто ри
јом ко ји ма се ле ги ти ми ра ју на ци о на ли стич ке оли гар хи је“.63 
Пе ћа нин по ен ти ра: „Они ко ји сла ве ото ман ске оку па то ре 
БиХ у Га ври лу Прин ци пу ви де и ди рект ног пре тка Ра до ва на 
Ка ра џи ћа и Рат ка Мла ди ћа. Дру ги, ко ји ука зу ју на тра гич ни 
иде а ли зам Прин ци по вог жр тво ва ња иг но ри ра ју чи ње ни це о 
ру ко пи су Цр не ру ке као ин стру мен ту ве ли ко срп ског хе ге мо
ни зма. У су ко бу пр вих и дру гих, Га ври ло Прин цип је по но во 
жр тва, а са њим и мо гућ ност тре зве ног са гле да ва ња хи сто
риј ских чи ње ни ца“.64 Ху се и но вић, пак, за по чи њу ћи раз го вор 
са про фе со ром Фи ло зоф ског фа кул те та у Са ра је ву Еди ном 
Ра ду ши ћем, ис ти че да „на вод но не ма чвр стих до ка за да је Цр
на ру ка би ла ди рект но ве за на за ср би јан ску вла ду; но, из вје
сно је“ – ка же он – „да су ову ор га ни за ци ју во ди ли љу ди из 
ср би јан ских струк ту ра вла сти“. На ово се он да на до ве зу је Ра
ду ши ће во ми шље ње да је „Цр на ру ка срп ска на ци о на ли стич
ка, а пре ма еле мен ти ма на си ља ко је је ис по ља ва ла, и те ро
ри стич ка ор га ни за ци ја“, ко ја је „има ла и не ке ју го сла вен ске 
пре тен зи је, али је то ју го сла вен ство углав ном под ра зу ми је
ва ло до ми на ци ју срп ства“.65 Ту је, ме ђу тим, ис так ну та и оце
на бо сан ско хер це го вач ког исто ри ча ра То ми сла ва Ише ка. Он 
нај пре, на гла ша ва ју ћи да се и око Мла де Бо сне та ко ђе да нас 
ства ра јед на ве ли ка збр ка, об ја шња ва да је та ор га ни за ци ја 
би ла про тив Хаб сбур шке мо нар хи је, док за Прин ци по во уби
ство Фер ди нан да ка же да „то је сте био те ро ри стич ки чин, али 
тре ба зна ти ње го ву по за ди ну. Аустро у гар ска се при пре ма ла 

62 Исто.
63 Исто. 
64 Исто. 
65 Исто.
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за је дан рас плет до га ђа ја ко ји би усли је дио и без атен та та“. И 
ма да за свет ски су коб са ка та сро фал ним по сле ди ца ма ко ри
сти јед ну та ко „ме ка ну“ син таг му – „рас плет до га ђа ја“, за овог 
струч ња ка, пре ма исто риј ским чи ње ни ца ма, не ма ди ле ме око 
од го вор но сти за Пр ви свет ски рат: „Са мо се тра жи ла искра 
ко ја би за па ли ла сви јет. Срп ска вла да на че лу с Ни ко лом Па
ши ћем је би ла ап со лут но про тив ра та“ – твр ди Ишек.66

Ис кри вље но пред ста вља ње исто риј ских до га ђа ја ни је, ме
ђу тим, са мо ка рак те ри сти ка по ли ти чи ра, већ и не ких ме ди
ја, а по себ но то ни је прак са са мо на Бал ка ну. Та ко је не дав но 
чак и јед на чу ве на ме диј ска ку ћа, по пут BBC, при бе гла та квој 
прак си, уз та ко ђе и од ре ђе но под сме ва ње пред став ни ци ма 
по је ди них др жа ва и на ро да, ко ји су би ли ак те ри до га ђа ја ве
за них за из би ја ње Пр вог свет ског ра та, исме ва ње са мог атен
та та, али и жр та ва овог ра та. На и ме, у скло пу свог про гра ма 
по во дом обе ле жа ва ња сто го ди шњи це по чет ка Ве ли ког ра та, 
бри тан ска те ле ви зи ја је уочи сто го ди шњи це атен та та у Са ра
је ву об ја ви ла кра так ви део, у тра ја њу од ско ро пет ми ну та,67 
ко ји је тре ба ло да пред ста вља сво је вр сну ко ме ди ју, са ша љи
вим то ном и с на вод ним ци љем да се овај рат при бли жи ли 
мла ђој пу бли ци, ка ко би се она за ин те ре со ва ла за ову те му, а 
за пра во се ра ди о јед ној, ис прав но при ме ћу ју не ки, „скан да
ло зној па ро ди ји“.68 Оно што је ис па ло је ди но „ко мич но“ у це
лој тој при чи је сте та кав нео зби љан, шо кант но нео д го во ран 
и, све у све му, за и ста скан да ло зан при ступ ове те ле ви зи је ко ја 
има ста тус бри тан ског јав ног сер ви са и ши ром све та при зна ту 
ре пу та ци ју озбиљ ног и ви со ко про фе си о нал ног ме ди ја. При 
то ме, тај ме диј ски сер вис де лу је и гло бал но и, ти ме, ути че не 
са мо на на ци о нал но већ и на гло бал но јав но мне ње, те ова кво 
по и гра ва ње са јед ном за мно ге бол ном и те шком исто риј ском 
те мом не са мо да не при ли чи  ње го вој уло зи јав ног ме ди ја, 

66 Исто.
67 Видети: “Rap Battle  WW1 Uncut – BBC”, Jun 24, 2014, http://www.youtube.com/

watch?v=kCEUZ4rFiac (28.06.2014); http://www.bbc.co.uk/ww1 (28.06.2014).
68 „Скандалозна пародија: BBC представио Принципа као вулгарног уби

цу! (ВИДЕО)“, BKTVNEWS, 28.06.2014, http://bktvnews.com/skandalozna
parodijabbcpredstavioprincipakaovulgarnogubicuvideo/ (28.06.2014). 
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не го је и не до пу сти во.69 У том кон тро верз ном, вул гар ном, 
али и исто риј ски не тач ном ви деу, при ча о Пр вом свет ском 
ра ту је пред ста вље на у фор ми ре пер ског об ра чу на, од но сно 
так ми че ња у хипхоп пе ва њу, вре ђа њу и про зи ва њу из ме ђу 
кључ них фи гу ра овог ра та: бри тан ског кра ља  Џор џа V, не
мач ког ца ра Вил хел ма II, ру ског ца ра Ни ко ла ја II, аустро у гар
ског ца ра Фран ца Јо зе фа, фран цу ског ге не ра ла Žo fra (Jo seph 
Jof re) и атен та то ра из Са ра је ва, бо сан ског Ср би на – Гар ви ла 
Прин ци па, ко ји је, ме ђу тим, ту пот пи сан као да је из Ср би је. 
У јед ном де лу кли па Га ври ло Прин цип се на ве о ма вул га ран 
на чин обра ћа аустриј ском ца ру Фран цу Јо зе фу (?) и, из ме ђу 
оста лог, му ре пу ју ћи ка же: „Ср би ја има при ја те ље, yo. Ру си ја 
је наш друг. Ми слиш да смо упла ше ни?“ Пре ма овом при ка зу, 
на вод но аустриј ски цар ни је ни ви део да ће атен та ор пу ца
ти, јер је „ждрао сво ју де се ту беч ку шниц лу“. Не мач ки кај зер 
Вил хелм II је, ре ци мо, пред ста вљен ка ко из го ва ра сти хо ве на 
ра чун Бри та на ца: „Им пе ри јал ци, хва ли те се са мо, фран цу ске 
жа бо је де мр зи те то зна мо, а од ва ше мор на ри це на пра ви ћу 
за чин, за пи ту од ку пу са на швап ски на чин”. Ов де мо ра мо 
при ме ти ти да ова „Вил хел мо ва пе сми ца“ у BBC ре жи ји, иако 
у дру га чи јем аран жма ну и сти лу, нео до љи во, сво јим са др жа
јем, под се ћа на не мач ке про па ганд не пе сме из 1914.  Но, клип 
је иза звао зна чај ну ре ак ци ју јав но сти и док га њен струч ни 
део углав ном осу ђу је и оце њу је као „‘не та чан, не зрео и очај
нич ки по ку шај’ да се до дво ри ули ци и стек не по пу лар ност 
код тог про фи ла пу бли ке“ (Деј ли мејл), те да је реч „о скан да
ло зном сним ку пу ном не тач но сти, про ста клу ка и увре да на 
ра чун жр та ва“,70до тле је за мно ге из ши ре јав но сти ова реп 
бит ка „кул“, па се чак у ко мен та ри ма на ин тер не ту BBC хва ли 
по ру ка ма да је „оба вио до бар по сао“.

69  Више о улази јавног медијског сервиса у развијеном цивилном 
друштву, видети: Александра Мировић, „Јавност и медији у условима 
развијеног цивилног друштва”, Српска политичка мисао, вол. 16, бр. 
12/2006, Институт за политичке студије, Београд, 2006, стр. 197–212.    

70  „Брука и срамота: BBC исмева Сарајевски атентат и жртве Првог 
светског рата (ВИДЕО)“, 28. jun 2014 http://dnevno.rs/vesti/129910
brukaisramotabbcismevasarajevskiatentatizrtveprvogsvetskog
ratavideo.html (28.06.2014).
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Мо ра се, ме ђу тим, ре ћи да је ова ме диј ска ку ћа, по ред тог, 
да та ко ка же мо, пот пу ног ис па да, има ла и да ле ко при клад
ни ји про грам, са јед ним за и ста озбиљ ним са др жа јем по све
ће ним обе ле жа ва њу Ве ли ког ра та. Ре ци мо, она се, по пут не
ких дру гих, та ко ђе ба ви ла раз ли чи тим ту ма че њи ма кри ви це 
за из би ја ње Пр вог свет ског ра та и пре не ла је ми шље ња де сет 
европ ских исто ри ча ра, од ко јих ве ћи на као крив це озна ча
ва Не мач ку и Аустро у гар ску, ма да има и оних ко ји та ко ви де 
Ср би ју, Ру си ју, Фран цу ску и Бри та ни ју. Бри тан ски исто ри
чар Макс Хеј стингс (Max Ha stings) је, на при мер, за BBC ре
као да ми сли да нај ве ћу од го вор ност сно си Не мач ка и да га 
„ни су уве ри ли ар гу мен ти” про тив Ср би је, као и да „не ве ру је 
да је Ру си ја же ле ла европ ски рат те 1914. го ди не, јер су ру
ски ли де ри зна ли да би би ли у мно го ја чој по зи ци ји за бор бу 
две го ди не ка сни је, кад окон ча ју про грам на о ру за ва ња“.71 С 
дру ге стра не, BBS је пре нео и ми шље ње Ри чар да Џе ја Еван
са (Ric hard J. Evans), про фе со ра исто ри је на Кем бри џу, ко ји 
сма тра да је Ср би ја глав ни кри вац: „Ср би ја је сно си ла нај
ве ћу од го вор ност за из би ја ње Пр вог свет ског ра та. Срп ски 
на ци о на ли зам и екс пан зи о ни зам би ли су нај ду бље ре ме ти
лач ке си ле, а срп ска по др шка те ро ри сти ма ‘Цр не ру ке’ би ла 
је крај ње нео д го вор на. Аустро у гар ска сно си ма ло ма њу од
го вор ност због па нич не и пре те ра не ре ак ци је на уби ство на
след ни ка хаб сбур шког тро на“.  Но, по Еван со вом ми шље њу, 
и Фран цу ска је од го вор на јер је „охра бри ва ла 'агре си ју Ру си
је пре ма Аустро у гар ској и Не мач кој'”, али и Бри та ни ја јер је 
„про пу сти ла да по сре ду је, као што је чи ни ла то ком ра ни јих 
бал кан ских кри за, због стра ха од европ ских и свет ских ам би
ци ја Не мач ке“.72 Да кле, по овом ста но ви шту, ис па да да је Ср
би ја нај ви ше, а сви дру ги да су по ма ло кри ви, осим Не мач ке, 
ко ја за Еван са очи глед но је ди но ни је кри ва. 

У окви ру обе ле жа ва ња по чет ка Пр вог свет ског ра та, BBS  
је пре ми јер но при ка зао и тро дел ну дра му, у ви ду ми нисе

71 „BBC: Десет тумачења  ко је крив за Први светски рат“, извор: Тањуг, 
Политика, 12.02.2014, http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/BBCDeset
tumacenjakojekrivzaPrvisvetskirat.lt.html (28.06.2014).

72 Исто.
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ри је, „37 да на“ (то ком ју на је еми то ва на и код нас на РТС)73, 
ко ја го во ри  о том пе ри о ду 1914. ко ји ће про ме ни ти свет. Са
ра јев ски атен тат је око сни ца се ри је, а по себ но је об ра ђе на и 
бри тан ска об ја ва ра та Не мач кој. Ту је и еми си ја ко ја се ба ви 
чи ње ни ца ма и фик ци ја ма, ми то ви ма и кон фу зи ја ма, ве за
ним за Пр ви свет ски рат, а по себ но они ма ко ји се од но се на 
бри тан ску вој ску ко ја је уче ство ва ла у ње му.74 Та ко ђе, на ци о
нал ним те ма ма је по све ћен и спе ци ја ли зо ван се ри јал – World 
War One at Ho me – ко ји се ба ви сва ко днев ним усло ви ма жи
во та и ра да у зе мљи за вре ме тра ја ња Ве ли ког ра та.75 Не ке од 
ту по кри ве них те ма су, на при мер, оне о спор ту у до ба ра та 
(Sport in War ti me – у окви ру то га su pri če о ста ди о ни ма под 
ва тром, о успо ну жен ског фуд дба ла и др.); за тим, о ин спи ра
тив ним же на ма то га вре ме на, ко је су има ле пи о нир ску уло гу 
као фуд бал ски шам пи о ни, по ли циј ске слу жбе ни це и ме ди
цин ско осо бље (Wo man Tra il bla zers); те  о рат ној ин ду стри ји у 
Бри та ни ји (Wor king for the War – pri če о фа бри ка ма му ни ци је 
и о то ме ка ко су Бри тан ци снаб де ва ли фронт). Ово на сто ја
ње BBC да по себ ну па жњу по све ти на ци о нал ним де ша ва њи
ма на фрон ту и у зе мљи и уоп ште са мом бри тан ском од но су 
пре ма ра ту, вред но је већ хва ле, јер то је пра ви при мер оног 
де ло ва ња ко је се од јав ног сер ви са и оче ку је.

* * *

За сам крај, ре зи ми ра мо: Ана ли за по ка зу је да не ки ме ди ји, 
по пут Ро сиј ске га зе те, има ју по зи ти ван при ступ те ми Ве ли
ког ра та, у сми слу при ме ре ног и но ви нар ском ети ком во ђе
ног из ве шта ва ња, уз ве ро до стој но пред ста вља ње до га ђа ја ве
за них за тај рат, и вр ше ње сво је ин фор ма тив не и еду ко а тив не 
функ ци је. Дру ге, пак, по пут Днев ног ава за, ка рак те ри ше не
га тив но оце њен при ступ, јер је њи хо во пи са ње при ми тив но, 
73 „'37 дана' који су променили свет: BBC минисерија о Првом светском рату 

на РТС“, 26. jun 2014, http://www.novosti.rs/vesti/spektakl.147.html:497860
BBCminiserijaoPrvomsvetskomratunaRTS (28.06.2014).

74 “WW1 Uncut 9. Myths & Confusion”, BBC, Jun 19, 2014, www.bbc.co.uk/player/
episode/p0211z9k/ww1uncut9mythsconfusion (28.06.2014). 

75 Видети: “World War One at Home”, BBC,  http://www.bbc.co.uk/programmes/
p01nhwgx (30.06. 2014). 
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та бло ид но, про па ганд но, ре ла ти ви зу ју ће и у функ ци ји оства
ри ва ња днев нопо ли тич ких ци ље ва. По ред то га, ана ли зом 
је утвр ђе но да по сто је и они ме ди ји, као што су Дој че ве ле 
и BBC, чи ји су при сту пи и са др жа ји дво ја ког ка рак те ра, јер 
се у не ким аспек ти ма и слу ча је ви ма од ли ку ју ве о ма по зи тив
ним еле мен ти ма (си сте ма тич ност, пре глед ност, ша ро ли кост, 
све о бу хват ност, ин фор ма тив ни и обра зов ни ка рак тер, објек
тив ност, не при стра сност, по кри ве ност струч ним ко мен та ри
ма и на уч ним ми шље њи ма, итд.), али не про фе си о на ли зам, 
не е тич ност и дру ге не га тив но сти ни су увек из бег ну те. 

По у ке и лек ци је из та ко ве ли ких и тра гич них исто риј ских 
до га ђа ја ко ји су про ме ни ли свет, ка кав је био и Пр ви свет ски 
рат, са сво јим ка та стро фал ним и ра зор ним по сле ди ца ма по 
чо ве чан ство, тре ба да из ву ку, на у че и при ме њу ју не са мо по
ли тич ке ели те и вла да ју ће струк ту ре, не го и ши ре дру штве не 
ели те, а пре све га оне ин те лек ту ал не и, по себ но, са ми ме ди
ји. Да кле, дру гим ре чи ма, ту је од го вор ност на сви ма. Ола ко 
оп ту жи ва ње дру гих, фал си фи ко ва ње исто ри је, тен ден ци о
зне ре ви зи је исто риј ских до га ђа ја, де ма го шка и про па ганд на 
зло у по тре ба њи хо вих ју би ле ја и уоп ште по ли ти за ци ја исто
риј ских те ма, пу тем рас плам са ва ња на ци о нал них осе ћа ња 
и опа сних на ци о на ли стич ких стра сти, мо гу да угро зе мир и 
ста бил ност, а он да се све пра те ће им пли ка ци је, са свим си гур
но – јер нас упра во ис ку ство та ко учи – не мо гу до кра ја пред
ви де ти.
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СМИ НАКАНУНЕ СТОЛЕТИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ 

Сопоставительный анализ содержания Российской 
газеты, Дневного аваза, газеты Deutsche Welle, Би-би-си 

(электронные издания) о Первой мировой войне в первой 
половине 2014 года 

 
Резюме

В статье авторы дают сопоставительный анализ 
содержания Российской газеты, Дневного аваза и два 
западных СМИ  немецкой газеты Deutsche wellе и 
британского СМИ Бибиси (первая половина 2014 
года) в качестве исследования отдельных медийных 
документов, релевантных с точки зрения их 
воздействия, а также с точки зрения роли в Первой 
мировой войне тех государств, откуда данные СМИ 
и чьи интересы они часто представляют. Анализ и 
эвалюация этих медийных документов несомненно 
представляют собой значимый вклад в обзор различных 
медийных перспектив в современном мире, когда речь 
идёт о медийной тематизации Первой мировой войны 
и информировании о событиях, сопровождающих 
мероприятия, посвещённые столетию аттентата 
в Сараево и началу первой в истории тотальной 
войны. Анализ показывает, что у некоторых СМИ 
(Российская газета) в общем положительный подход 
к этой теме, в то время как другие СМИ (Дневной 
аваз) характеризует отрицательный подход, по
скольку их сочинительство является примитивным, 
бульварным, пропагадным, релятивистским и оно в 
функции осуществления политических целей. Поми
мo этого, анализ утверждает, что существуют и те 
СМИ (Бибиси, Deutsche wellе), подходы и содержание 
которых двойственного характера, поскольку в не
которых аспектах и случаях они отличаются очень 
положительными элементами, но непрофессионализм, 
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неэтичность и другие недостатки не всегда можно из
бечь. Авторы приходят к выводу, что уроки больших и 
трагических исторических событий, которые измени
ли мир, а такой была Первая мировая война со своими 
катастрофическими и разрушительными последст
виями для человечества, должны выучитиь и приме
нять не только политические элиты и правящие слои, 
но и общественные элиты, прежде всего интеллекту
альные, и в отдельности СМИ.
Ключевые слова: Первая мировая война, Европа, 
Босния и Герцеговина, Сербия, Россия, СМИ, история, 
идентичность, политика

Zoran Milosevic, Aleksandra Mirovic 
 

THE MEDIA AND THE CENTENARY OF THE GREAT WAR 
-A Comparative Analysis of the Content of Российская 

газета, Dnevni avaz, Deutsche welle newspapers and Public 
Service BBC (online edition) regarding the First World War 

during a first half of 2014. 
 

Resume

In this paper authors presented a comparative analysis of 
the content of Российская газета, Dnevni avaz, Deutsche 
welle newspapers and BBCPublic Service (online edition) as 
selected samples for the research of the media documents. 
They are relevant for this due to their influence on the media 
and due to the role in the Great War of the states of which 
these media are representatives and whose interest very often 
they represent, including contemporary (repeated) interpre
tation of the First World War. The analysis and evaluation 
of these media documents is a significant contribution to a 
consideration of different media perspectives in the modern 
world when it comes to the media thematization of the First 
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World War and the coverage of the events related to the the 
marking of the centenary of the Sarajevo assassination and 
the beginning of the First World War in total war history. 
The analysis shows that some media such as Российская 
газетаhave a professional and generally positive approach 
to this topic, while the other ones, such as Dnevni avaz have 
a generally negative approach due to their primitive, tabloid 
and propagandalike and relativized writing with the func
tion of achieving daytoday political objectives. In addition 
to this, the analysis shows that there are also the media such 
as Deutsche welleand BBCwhse approaches and contents are 
of dual character, because in some aspects and in some in
stances they have some very positive elements, but also they 
do not always succeed to avoid unprofessionalism, unethi
cal attitude and other negativities. The authors concluded 
that not only political elites and reigning apparatus but also 
wider social elites including first of all intellectuals and the 
media representatives, need to single out, learn and imple
ment the lessons learned from such big and tragic historical 
events that changed the world that was the First World War 
with its catastrophic and devastating consequences for the 
humankind.
Key words: First World War, Europe, Bosnia and Herzegov
ina, Serbia, Russia, media, history, identity, politics 
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ЖИВКО Г. ПАВЛОВИЋ, БИТКА НА ЈАДРУ 
(ЦЕРСКА БИТКА), КОЛУБАРСКА БИТКА(1), 

КОЛУБАРСКА БИТКА (2)

Увод

У Ср би ји мо дер ног вре ме на у упо тре би је тер мин „за бо
ра вље ни умо ви Ср би је“. Све че шће смо из не на ђе ни на ра ста
ју ћим бро јем зна чај них лич но сти у на у ци, кул ту ри и умет
но сти, чи ји је на уч ни или умет нич ки опус пре пу штен зу бу 
вре ме на. Тај за бо рав је нај че шће био на ме ран и пла ни ран од 
оних ко ји су по ли тич ки од лу чи ва ли прак тич но у свим сфе
ра ма жи во та. Њи ма је циљ, без об зи ра на ме то де, био исти. 
Скло ни ти у за бо рав и иг но ри са ти, са кри ти од на до ла зе ћих 
ге не ра ци ја оне ко ји су зна чај ни за иден ти тет срп ског на ро да, 
срп ских др жав но сти и срп ске кул ту ре. Ту ни је би ло ни прав
да ња, а у мно гим слу ча је ви ма ни еле мен тар не гри же са ве сти 
код оних ко ји су за „за бо ра вље не“ зна ли, али су због соп стве
них ин те ре са или на ре ђе ња од о зго, пре ко ових дру гих на
вла чи ли по кров не ви дљи во сти. Та ко су про ла зи ле де це ни је 
у ко ји ма су на не на ци о нал ним иден ти тет ским осно ва ма ста
са ва ле ана ци о нал не и ан ти на ци о нал не ге не ра ци је по ли тич
ких ме ди о кри те та, па чак и анал фа бе та. Та ко се до спе ло до 
си ту а ци је да у нај ве ћем де лу два де се тог и по чет ком два де сет 
пр вог ве ка не успе ва мо да по ста не мо озбиљ на на ци ја у на ци
о нал ној др жа ви, ка кве су да нас ве ћи ном дру ге европ ске др
жа ве, па чак и оне на ста ле из ко ло ни јал них про сто ра са дру
гих кон ти не на та. 

Је дан од „за бо ра вље них умо ва“ Ср би је је и Жив ко Г Па
вло вић, ге не рал и ака де мик Срп ске кра љев ске ака де ми је. 
Об ја вљи ва њем јед ног де ла ње го вог мо ну мен тал ног опу са, 
по ку ша ли смо и на да мо се ус пе ли из ву ћи из за бо ра ва јед ну 
зна чај ну на ци о нал ну лич ност. На тај на чин ће се исто вре

УДК 130.3+2-1
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ме но от кри ти и ре ха би ли то ва ти срп ска вој ноисто риј ска 
и те о риј ска ми сао. Ни је да ле ко од исти не ре ћи да се ра ди о 
мо жда нај о бра зо ва ни јем и у мно го че му нај зна чај ни јем вој
ном ми сли о цу код Ср ба у но ви јем вре ме ну. Ова тврд ња је да
нас на ро чи то ак ту ел на ка да је ви дљи во да се не ки од уви да у 
исто риј ске про це се ко је  је оства рио Жив ко Па во ло вич, фра
пант но по ду да ра ју са кон сте ла ци ја ма ин те ре са ва жних по ли
тич ких фак то ра у Евро пи и све ту.

Би о гра фи ја Жив ка Г. Па вло ви ћа

Осла ња ју ћи се на до ступ ну и ре ле вант ну ли те ра ту ру, као 
и на до ступ не, а не ка ко са чу ва не исто риј ске из во ре, мо гу ће је 
ре кон стру и са ти жи вот ни пут Жив ка Па вло ви ћа у еле мен тар
ним цр та ма. Глав ни осло нац у овој при ли ци био нам је Збор
ник ра до ва „Жив ко Па вло вић, ге не рал и ака де мик“, об ја вљен 
2011. го ди не у Сме де рев ској Па лан ци као ре зул тат на уч ног 
ску па. Ко ри сти ли смо и исто риј ске из во ре ко је је пу бли ко
вао ака де мик Ва си ли је Кре стић,  а ко је је про на шао у ар хи ву 
СА НУ. Од не ма ле ко ри сти ко ри сти ли смо не пу бли ко ва на ис
тра жи ва ња до цен та на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 
Алек сан дра Жи во ти ћа, али и се ћа ња уну ке го спо ди на Жив ка 
Па вло ви ћа, го спо ђе Ви до са ве Ибра хи мо вић Па вло вић. 

Жив ко Г Па вло вић је ро ђен 13. мар та 1871. го ди не у се лу 
Ра маћ у бли зи ни Сме де рев ске Па лан ке, у оном де лу ја се нич
ког кра ја око да на шњег се ла Ба шин. Ро ди те љи су му би ли Га
ври ло и Ана Пе тро вић. Отац Га ври ло се у ја се нич ки крај до
се лио из око ли не Сје ни це. Био је хај дук, а у срп скотур ским 
ра то ви ма (18761878) у на род ној вој сци био је ко ман дир че те 
и ко ман дант ба та љо на. У тим ра то ви ма био је од ли ко ван за 
по ка за ну хра брост. Жив ко је као де чак остао без оба ро ди те
ља, па је бри гу о ње му пре у зео стриц Па вле. Учи тељ у се о ској 
шко ли у Ба ши ну је за па зио на да ре ност де ча ка и пре по ру чио 
је Жив ка за кра гу је вач ку Гим на зи ју. 1889. го ди не Жив ко је 
упи сан у ни жу шко лу вој не ака де ми је под пре зи ме ном Па
вло вић. Пре зи ме је про ме нио у знак за хвал но сти за све оно 
што је за ње га учи нио стриц Па вле, ко ји је пре ми нуо то ком 
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ње го вог шко ло ва ња. 1892. го ди не по ста је ар ти ље риј ски пот
по руч ник, као сед ми у ран гу од 50 пи то ма ца 22. кла се. Пр ве 
две го ди не слу жбо вао је у дрин ском ар ти ље риј ском пу ку, а од 
18941896. за вр ша ва ви шу шко лу Вој не ака де ми је. Да ље шко
ло ва ње на ста вља на Ђе не ралштаб ној ака де ми ји, по сле че га 
је уна пре ђен у чин ка пе та на ма ле кла се.

1902. го ди не је као др жав ни пи то мац про вео у Бер ли ну 
шест ме се ци на не мач кој Ге не рал штаб ној ака де ми ји. Сма тра
мо да је тај сег мент у ње го вој би о гра фи ји и вој ноструч ном 
уса вр ша ва њу био пре су дан, ако не и од лу чу ју ћи за ка сни ју 
бри љант ну вој ну ка ри је ру. То ком бо рав ка у Не мач кој за ин
те ре со вао се за де ла Кла у зе ви ца и фон Молт кеа. Од тог вре
ме на на ро чи то је по ка зао ин те ре со ва ња за на уч не ме то де у 
вој ном пла ни ра њу, а схва тио је и ва жност прак тич них ве жби 
на те ре ну. У Не мач кој се до дат но на ви као на све пред но сти 
пе дант но сти, пре ци зно сти, тач но сти и ди сци пли не, ко је су 
прет хо ди ле сло же ном и ефи ка сном пла ни ра њу. Од тог вре
ме на ин си сти рао је на нео п ход но сти до брог пла ни ра ња, као 
ва жној прет по став ци за по сти за ње успе ха. Овај сег мент ње
го ве би о гра фи је био је по знат и про тив ни ци ма у ра то ви ма 
ко ји су сле ди ли.

1904. го ди не по ста је ор до нанс кра ља Пе тра Ка ра ђор ђе
ви ћа, што је по твр да да је ње гов рад при ме ћен и вред но ван 
од стра не прет по ста вље них. У исто вре ме успе шно оба вља и 
труп не ду жно сти, а од ма ја 1906. по но во је на дво ру, овај пут 
као ађу тант пре сто ло на след ни ка Ђор ђа Ка ра ђор ђе ви ћа. Па
ра лел но је уз ду жност ађу тан та био и на слу жби у Ђе не рал
штаб ном од се ку Ми ни стар ства вој ске. Од кра ја 1906. го ди не 
по ста вљен је за ко ман дан та 18. пе ша диј ског пу ка, а 1907. по
ста вљен је за на чел ни ка шта ба ко њич ке ди ви зи је. На тој ду
жно сти оста је пу не три го ди не. Исто вре ме но све до по чет ка 
Пр вог свет ског ра та, био је про фе сор так ти ке на ни жој шко
ли Вој не ака де ми је. 

Пре сто ло на след ни ку Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу пре да
вао је стра те ги ју и вој ну ге о гра фи ју, а од 1910. го ди не до по
чет ка Пр вог бал кан ског ра та био је на чел ник Опе ра тив ног 
оде ље ња глав ног ге не рал шта ба. У вре ме бал кан ских ра то ва 
на ла зи се на ду жно сти на чел ни ка од се ка за из ра ду на ре ђе
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ња Опе ра тив ног оде ље ња шта ба Вр хов не ко ман де где је уско 
са ра ђи вао са ге не ра лом, а по том вој во дом Ра до ми ром Пут
ни ком и ње го вим по моћ ни ком пу ков ни ком, а по том ге не ра
лом Жи во ји ном Ми ши ћем. Од тог вре ме на Жив ко Па вло вић 
по ста је је дан од нај по ве љи ви јих и нај бли жих са рад ни ка вој
во де Ра до ми ра Пут ни ка. Па вло вић је као вој ни екс перт срп
ске вла де уче ство вао и у ми ров ним пре го во ри ма во ђе ним у 
Лон до ну, а по за вр шет ку бал кан ских ра то ва по ста вљен је на 
фор ма циј ско ме сто на чел ни ка Опе ра тив ног оде ље ња глав
ног ђе не рал шта ба. У исто вре ме вра тио се и про фе су ри где је 
пре да вао вој ним пи том ци ма је дан од нај ва жни јих пред ме та, 
так ти ку.

Уочи и у пр вим да ни ма Ве ли ког ра та Жив ко Па вло вић је 
имао пре суд ну уло гу у спро во ђе њу бр зе мо би ли за ци је и стра
те гиј ском оку пља њу и раз во ју срп ске вој ске. Ова чи ње ни ца 
до би ја на зна ча ју кад се зна да је вој во да Ра до мир Пут ник био 
за др жан на не при ја тељ ској те ри то ри ји све до 5. ав гу ста 1914. 
го ди не.

У вре ме Ко лу бар ске бит ке ка да је ге не рал Жи во јин Ми
шић по ста вљен за ко ман дан та Пр ве ар ми је, пу ков ник Жив
ко Па вло вић по ста вљен је на ду жност по моћ ни ка на чел ни ка 
шта ба Вр хов не ко ман де. Као што је оп ште по зна то вој во да Ра
до мир Пут ник је у нај пре суд ни јим фа за ма Ко лу бар ске бит ке 
био у бо ле снич кој по сте љи, па је Жив ко Па вло вић прак тич
но пре у зео нај ве ћи део опе ра тив них по сло ва у шта бу Вр хов
не ко ман де. Том при ли ком по ка зао је из у зет не спо соб но сти 
и струч ност. У том пе ри о ду за бе ле же на је и лич на не тр пе љи
вост и од ре ђе на не сла га ња са ге не ра лом Жи во ји ном Ми ши
ћем. Ре зул тат тих не сла га ња би ле су кон тра вер зе у исто ри
о гра фи ји око то га чи ја је би ла за ми сао о кон тра о фан зи ви у 
пу ном је ку Ко лу бар ске би ке. Да нас је очи глед но да се срп ска 
Вр хов на ко ман да у сво јим од лу ка ма осла ња ла на стра те гиј ске 
и опе ра тив не пла но ве ко је је пре ра та раз ра ђи вао Жив ко Па
вло вић. Мо же мо за кљу чи ти да је ње го ва уло га у Ко лу бар ској 
би ци, тој нај ве ћој вој нич кој по бе ди у но ви јој исто ри ји срп
ског на ро да, би ла јед на од кључ них.

У вре ме агре си је Аустро у гар ске, Не мач ке и Бу гар ске на 
Ср би ју у је сен 1915. го ди не, Жив ко Па вловћ је 25. но вем бра 
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1915. го ди не име но ван за за ступ ни ка на чел ни ка шта ба Вр
хов не ко ман де уме сто сме ње ног вој во де Пут ни ка. За јед но са 
Јо ва ном Цви ји ћем, Па вло вић је пра вио пла но ве за по вла че ње 
срп ске вој ске пре ко Цр не Го ре и Ал ба ни је. О ква ли те ту ње го
вог ра да у том нај те жем пе ри о ду срп ске на ци о нал не исто ри је 
го во ри и по да так да не при ја тељ ни је за ро био ни јед ну зна
чај ну фор ма ци ју срп ске вој ске, па ни јед ну пу ков ску за ста
ву, што је ка сни је ис ти цао и сам ко ман дант не мач лких тру па 
фелд мар шал Ма кен зен, што је би ло јед но од из у зет них при
зна ња за срп ску вој ску. 

По ло ви ном ја ну а ра 1916. го ди не Па ши ће ва вла да је за не у
спех и вој ни слом оп ту жи ва ла вој ску и ње не ко манд не струк
ту ре. Из вр ше не су дра стич не про ме не у вој ном вр ху. Том 
при ли ком су сме ње ни нај бли жи са рад ни ци вој во де Пут ни ка, 
а ме ђу њи ма и пу ков ник Жив ко Па вло вић. По сле ре ор га ни
за ци је срп ске вој ске на Кр фу, Жив ко Па вло вић је по ста вљен 
за ко ман дан та Шу ма диј ске ди ви зи је, што је би ла не ка вр ста 
на за до ва ња у ње го вој вој ној ка ри је ри. Ра ни ја не сла га ња из
ме ђу вој во де Ми ши ћа и пу ков ни ка Па вло ви ћа до сти гла су 
вр ху нац у вре ме при пре ма и пла ни ра ња ак ци ја на Со лун ском 
фрон ту.

Сеп тем бра 1917. Жив ко Па вло вић је сме њен са по ла жа
ја ко ман да та Шу ма диј ске ди ви зи је. Ова сме на је до во ђе на у 
ве зу с ин си ну а ци ја ма ве за ним за Па вло ви ће ву по тај ну по др
шку Апи су и „цр но рук ци ма“. У но вем бру 1917. по ста вљен је 
за вој ног иза сла ни ка у Ати ни, где ће оста ти до 1919. го ди не. 
На но вом по слу Па вло вић се по ка зао као вр сан ди пло ма та.

Кра јем 1919. го ди не, по што је пу них шест го ди на про вео 
у чи ну пу ков ни ка, Па вло вић је уна пре ђен у ге не ра ла. Овај 
по да так го во ри, а и сам је то сма трао, да је био за по ста вљан 
и на мер но пре ско чен у на пре до ва њу, по што је из ве сно да су 
ње го ве спо соб но сти и за слу ге у прет ход ном ра ту би ле да ле ко 
из над оних ко ји су пре ње га уна пре ђе ни. За хва љу ју ћи по у
зда ним исто риј ским из во ри ма да нас је по зна то да су људ ска 
за вист, су је те и сплет ке би ле пре пре ка да пу ков ник Па вло вић 
пра во вре ме но стек нее ви ши ранг. По до би ја њу ге не рал ског 
чи на уста но вио је по но во Вој ну ака де ми ју, на чи јем се че лу 
на ла зио осам на ест ме се ци. Вој на ака де ми ја је у но вој др жа
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ви до би ла пот пу но но во устрој ство, ко је је у пот пу но сти об
ли ко вао Жив ко Па вло вић и на ко јој је и да ље пре да вао так
ти ку, стра те ги ју и вој ну ге о гра фи ју. У је сен 1920. по ста вљен 
је за ко ман дан та Ја дран ске ди ви зиј ске обла сти, а две го ди не 
ка сни је име но ван је за по моћ ни ка ко ман дан та Пр ве ар миј
ске обла сти, а го ди ну да на ка сни је и Тре ће ар миј ске обла сти. 
Пен зи о ни сан је пре вре ме но 25. ја ну а ра 1923. го ди не, по сле 31 
го ди не вој не слу жбе.

Уз вој на при зна ња, Жив ко Па вло вић је до био низ на уч них 
и струч них по ча сти, од ко јих је нај ве ће до жи вео ка да је на 
пред лог Јо ва на Цви ји ћа иза бран за ре дов ног (пра вог) чла на 
Срп ске кра љев ске ака де ми је на у ка и умет но сти у фе бру а ру 
1921. го ди не. Као ан га жо ва ни на ци о нал ни ин те лек ту а лац, 
по стао је 1937. члан Срп ског кул тур ног клу ба и био је дан од 
ње го вих осни ва ча, ду бо ко за бри нут за по ло жај и бу дућ ност 
срп ског на ро да у но вој др жа ви. Као је ди ну бра ну на до ла зе
ћем фа ши зму и на ци зму, ви део је у скла па њу са ве за са, ка
ко је он го во рио, Со вјет ском Ру си јом. По сле пен зи о ни са ња, 
Жив ко Па вло вић се ско ро у пот пу но сти по све тио пи са њу и 
на уч ном ра ду. Ство рио је де ла од из у зет ног на ци о нал ног зна
ча ја у ко ји ма је ми са о но за о кру жио и об ја снио срп ска вој на 
на пре за ња то ком бал кан ских и Пр вог свет ског ра та. Умро је у 
Бе о гра ду 25. апри ла 1938. го ди не. 

Де ла мо ну мен тал не ва жно сти

За јед нич ким на по ри ма „Гла са цр кве“ из Шаб ца и би бли о
те ке „Ди ми три је Ту цо вић“ из Ла за рев ца, у ле то 2014. го ди не 
об ја вље но је дру го (ре принт) из да ње мо ну мен тал них де ла ге
не ра ла и ака де ми ка Жив ка Г. Па вло ви ћа. Де ла су об ја вље на 
по во дом сто го ди шњи це слав них срп ских по бе да на Це ру и 
Ко лу ба ри 1914 – 2014. За ово из да ње бла го слов је дао Ње го во 
Пре о све штен ство Епи скоп Ша бач ки Го спо дин Ла врен ти је, а 
по кро ви тељ је Вла да Ре пу бли ке Ср би је. У од но су на пр во из
да ње уба чен је део бе се де ко ју је ака де мик Јо ван Цви јић из
го во рио при ли ком при је ма Жив ка Па вло ви ћа у ре до ве СКА, 
и то онај део ко ји го во ри о ви со ким мо рал ним прин ци пи



Ратко Вукелић

475

ЖИВКО Г. ПАВЛОВИЋ ...

ма Па вло ви ће ве лич но сти, с ци љем да бу ду ћи чи та о ци нај
пре упо зна ју мо рал ни ква ли тет Жив ка Па вло ви ћа. О дру гом 
из да њу до да на је и би о гра фи ја ге не ра ла Па вло ви ћа, чи ји је 
аутор док тор Алек сан дар Жи во тић, до цент на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду. 

Де ла Жив ка Па вло ви ћа има ју тро стру ку вред ност. Ње го
ве књи ге су пре све га исто риј ски из вор пр вог ре да, пи са на 
из пр ве ру ке. Исто вре ме но, ње го ва де ла по ми шље њу мно гих 
ана ли ти ча ра и кри ти ча ра, пред ста вља ју ве ли ку вој ноструч
ну вред ност у те о риј ском, али и прак тич ном сми слу. И на 
кра ју та де ла су исто вре ме но ис ка за ла и књи жев ну вред ност.

На са мом по чет ку, у сва кој од три на ве де не књи ге, ко је је 
СКА об ја ви ла у пе ри о ду од 1924. до 1930. го ди не и ко је су 
би ле рас по ре ђе не у пет то мо ва, аутор пи ше пред го вор тим 
из да њи ма. Пред го во ри су, што је и за оче ки ва ње, пу ни емо
ци ја и су бјек тив них до жи вља ја, што се ни је мо гло из бе ћи с 
об зи ром на крат ко раз до бље од са мих до га ђа ја и ди рект но 
уче шће ауто ра у до га ђа ји ма. Иза пред го во ра у књи зи „Бит ка 
на Ја дру“, ака де мик Жив ко Па вло вић на укуп но 65 стра на пи
ше увод у ком је дао кра так раз вој Ис точ ног пи та ња од Бер
лин ског Кон гре са до свет ског ра та, а ста вио је и под на слов 
„Узро ци ра та са Аустро у гар ском“. У пи са њу уво да аутор се 
осла њао на де ла вр сних исто ри ча ра Сло бо да на Јо ва но ви ћа 
и Ста но ја Ста но је ви ћа, као и на не ке ауто ре и струч ну пе
ри о ди ку об ја вље не на не мач ком је зи ку. У ана ли зи број них 
узро ка и по сле ди ца нај зна чај ни јих до га ђа ја европ ске и срп
ске исто ри је с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка, Жив ко Па вло вић 
ана ли зи ра ге о по ли тич ки и вој но по ли тич ки по ло жај Ср би је, 
су сед них др жа ва и по себ но на гла ша ва пре суд ну за ин те ре со
ва ност и од лу чу ју ћу по ли ти ку ве ли ких си ла у од но су пре ма 
Ср би ји, али и дру гим бал кан ским др жа ва ма. 

У са мом из ла га њу глав ног де ла тек ста, Жив ко Па вло вић се 
опре де лио за хро но ло шки при ступ. Ње го во пи са ње се на ла
зи на иви ци ауто би о граф ског и ме мо ар ског при сту па. Ње гов 
ис каз је ве ран и по у здан, увек за сно ван је на пре ци зној и ја
сној ана ли зи до ку ме на та. Је дан број из во ра и до ку ме на та ко
ји ма је та да рас по ла гао ни је да нас до сту пан ис тра жи ва чи ма 
по што су уни ште ни у бур ним до га ђа ји ма ве за ним за Дру ги 
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свет ски рат, или спа да ју у на мер но уни ште не ар хив ске се ри
је, ве за не за иде о ло шки при ступ но вих вла сти по сле Дру гог 
свет ског ра та. У пи са њу, Па вло вић је ко ри стио број не за бе ле
шке ко је је пре ци зно сва ко днев но во дио и ко је су дра го це не 
због то га што су ка та стро фа у је сен 1915. го ди не, по вла че ње 
пре ко Ал ба ни је и Цр не Го ре и оку па ци ја Ср би је и Цр не Го ре, 
не по врат но од не ле број ну ар хив ску гра ђу. 

Аутор пи са ње зна чај ни јих од ло ма ка увек по чи ње та ко што 
ана ли зи ра прет ход ну си ту а ци ју, ста ње је ди ни ца и про це ну 
си ту а ци је. На во ди нај пре ста ње у на шој вој сци, а он да и у вој
сци про тив ни ка. Хро но ло шком ме то дом пи ше нај пре о ра ду 
Вр хов не ко ман де, за тим бе ле жи рад у по је ди нач ној Ар ми ји, 
за тим се спу шта на ни во ди ви зи је, а у мно гим слу ча је ви ма 
до ла зи до ни воа пу ка, па чак по је ди них ба та љо на, еска дро
на, или ба те ри ја. Нор мал но да ма њи број ин фор мци ја има 
за не при ја тељ ску стра ну. Ње го ва пред ност као хро ни ча ра и 
ана ли ти ча ра је сте што је у ве ли ком бро ју слу ча је ва аутор за
по ве сти и на ре ђе ња, а са дру ге стра не, кроз ње го ве ру ке про
ла зи ли су из ве шта ји и пред ло зи пот чи ње них је ди ни ца.

На кра ју сва ког по гла вља Жив ко Па вло вић ана ли тич ки 
при сту па и кри тич ки оце њу је но во на ста лу си ту а ци ју. Ту на
сто ји да бу де на уч но објек ти ван, што ни је увек би ло мо гу ће. 
Та ко у број ним слу ча је ви ма кри ти ку је рад и по на ша ње раз
ли чи тих ко ман ди и ко ман да на та. По ку ша ва ре ал но про це
ни ти ста ње у на шој вој сци, са од ре ђе не дис тан це го во ри и 
о ис ка за ним сла бо сти ма, али с мно го ве ћим жа ром го во ри 
о вр ли на ма обич ног вој ни ка, под о фи ци ра или мла дог офи
ци ра. Све стан је кван ти та тив них гу би та ка, али исто та ко и 
по губ но сти ква ли та тив них гу би та ка у срп ској вој сци, у ко јој 
је ма сов но стра да ва ла мла ђа ели та срп ских офи ци ра. 

На дру гој стра ни, аутор по ку ша ва би ти објек ти ван и тре
звен при ли ком ана ли зе не при ја тељ ских сна га. Он про на ла зи 
њи хо ве ма не, што му је као ви со ко по зи ци о ни ра ном срп ском 
офи ци ру би ла ду жност, али исто та ко он не из бе га ва по хва
ле на ра чун не при ја те ља, на ро чи то ка да се ра ди о њи хо вим 
офи ци ри ма (до ду ше не нај ви шим), а по себ но хва ли уме ће и 
успе шност њи хо ве брд ске ар ти ље ри је за ко ју у ви ше на вра
та твр ди да је ме ђу нај бо љи ма на све ту. Објек тив ним од но
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сом пре ма не при ја те љу он са мо до при но си ве ли чи ни срп ског 
оруж ја и срп ских по бе да. Не за бо ра вља ни по губ не по сле ди
це стра шних зло чи на не при ја тељ ске вој ске пре ма срп ским 
ци ви ли ма и за ро бље ни ци ма. Ака де мик Жив ко Па вло вић у 
свом пи са њу ода је ово вре ме ним ана ли ти ча ри ма и чи та о ци
ма ње го вих де ла и сво ју сна жну лич ност ко ја про из и ла зи пре 
све га из ње го вог обра зо ва ња, пер ма нент ног уса вр ша ва ња и 
же ље за зна њем. У ње го вом тек сту се ви ди и ко ман дант ска 
ру ка, али и ду ги пе да го шки рад на вој ним ака де ми ја ма. Ве
ћи ну срп ских офи ци ра лич но је по зна вао и био им про фе ор 
нај ва жни јих вој но струч них пред ме та. На ве де не чи ње ни це и 
за кључ ци го во ре од ко ли ке су ва жно сти лич ни кон так ти и 
ме ђу соб но до бро по зна ва ње. Чи та о ца ње го вих де ла не оста
вља рав но ду шним чи ње ни ца ма да он од лич но по зна је сва ки 
то по ним, или ре љеф ни об лик не са мо у Шу ма ди ји, Под ри њу 
или Ма чви, већ и на Ко со ву и Ме то хи ји, Цр ног Го ри и Ал
ба ни ји. На ма, да на шњим чи та о ци ма и вој но струч ним ли ци
ма, Жив ко Па вло вић ну ди јед но де ло ко је има , пре све га, све 
ка рак те ри сти ке вр хун ског вој но струч ног де ла. Исто вре ме но 
ака дем ским сти лом пи са ња ових књи га, Жив ко Па вло вић 
оста вља у кул тур но на сле ђе де ла на уч не и пи са не вред но сти 
за сва вре ме на. Је зик ко јим пи ше је у скла ду с мо дер ни за ци
јом ускла ђе ном уз из да ња Бе ли ће вог реч ни ка. Аутор га је мо
дер ни зо вао та ко што је при хва тио бе о град ску ва ри јан ту пи
са ња оног вре ме на. У вој но струч ној тер ми но ло ги ји ко ри сти 
тер ми не из не мач ке тра ди ци је, фран цу ске тра ди ци је, па чак 
и тур ске тра ди ци је. На сто ји да из бег не сте ге фол клор ног је
зи ка. По не кад при ме њу је стро ги вој нич ки из ве штај и на тај 
на чин раз би ја хро но ло шку до са ду и че ста по на вља ња. У уво
ду до ми ни ра исто ри о граф ска тер ми но ло ги ја, а у цен трал ним 
де ло ви ма књи га тер ми но ло ги ја вој не те о ри је.

Ње гов пе да го шки рад се ви ди у из ла га њу ко је има ка рак те
ри сти ке на уч ноуџ бе нич ких из ла га ња. У тим де о ни ца ма он је 
ви ше бе сед ник не го на уч ник. Не мо же из бе ћи не ке ар ха ич не 
тер ми не, на ро чи то вој не, али и њих на сто ји при бли жи ти ана
ли тич ким ко мен та ри ма. У сти лу је по не кад Жив ко Па вло вић 
вешт при по ве дач, ко ји чи та о ца до во ди у по зи ци ју све до ка, па 
чак и ак тив ног уч сни ка. По не кад има мо осе ћај да се на ла зи
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мо у ди рект ном пре но су до га ђа ја. Због обим но сти де ла не из
бе жно је по на вља ње по је ди них ре че нич них сег ме на та, а ни је 
би ло мо гу ће из бе ћи и по је ди не пра во пи сне и је зич ке гре шке. 
Без об зи ра на од ре ђе не мањ ка во сти, ге не рал Жив ко Па вло
вић се по твр дио као до бар сти ли ста, ко ме је пр вен стве но ста
ло да пре ци зно и ло гич но из ла же, во де ћи ра чу на да чи та о цу 
текст бу де ра зу мљив. Због то га, мо ра мо на гла си ти да је и срп
ска књи жев ност, а не са мо вој на те о ри ја, у Жив ку Па вло ви
ћу има ла и сјај ног сти ли сту, мо жда и нај бо љег ме ђу срп ским 
ви со ким офи ци ри ма јед не не пре ва зи ђе не и не до стиг ну те ге
не ра ци је. Сво јим књи га ма ге не рал Па вло вић је ис ка зао над
про се чан при по ве дач ки дар, ко ји про из и ла зи из те ма ти ке 
ње го вих де ла, из ње го ве про фе си је, али и обра зо ва ња.

У Ко лу бар ској би ци 1 и 2 ви ди се на пре дак у из о штра ва
њу сти ла пи са ња, на прет ку ана ли тич ког при сту па, ло гич ког 
ми шље ња и по ве зи ва ња. Сво је пи са ње мо гао је уна пре ди ти у 
књи га ма о Ко лу бар ској би ци и због то га што се пи са њу ви ше 
вре ме на мо гао по све ти ти као пен зи о нер. У тим две ма књи
га ма у че ти ри то ма, где у пр ва два то ма опи су је и ана ли зи ра 
де фан зив ну фа зу бит ке, а у дру га два то ма офан зив ну фа зу 
бит ке, уоч љи во је да су че сти кон так ти с ис так ну тим срп ским 
ин те лек ту ал ци ма оног вре ме на ути ца ли по зи тив но на ње го
во пи са ње. У Ко лу бар ској би ци он још ви ше, још хра бри је и 
че шће ана ли зи ра и ка ко он ка же „из вла чи кон зе квен це“ из 
до га ђа ја.

Жив ко Па вло вић је ста са вао и струч но се раз ви јао уз нај
ве ће умо ве што их је Ср би ја ика да има ла. Он је ус пео да их 
у вој но струч ним зна њи ма и над ви си. То не би би ло мо гу ће 
да ни је имао из у зет не мо рал не вр ли не. Вр ху нац ње го ве ка
ри је ре и жи вот ног пу та је сте ње гов при јем за ре дов ног чла
на СКА НУ. Ка да се упо ре де две књи ге о Ко лу бар ској би ци, 
не мо гу ће је не при ме ти ти да без об зи ра на те жње ка на уч ној 
објек тив но сти, ову дру гу офан зив ну књи гу пи ше ве дри је, с 
ве ћим ус хи ће њем, али и уоче ном не стр пљи во шћу. У том пи
са њу као да на сто ји из ба ци ти око ве ве ли ких му ка, на по ра и 
гу би та ка. Ова де ла Жив ка Па вло ви ћа до сти гла су ве ли ке ви
си не нај ве ро ват ни је и због оп ште по зна тог ме ста ка ко ве ли ка 
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умет нич ка, па и на уч на де ла на ста ју из ве ли ке му ке, а не из 
ком фо ра и ла год но сти.

Не пра вед но окле ве тан још то ком ра та, не пра вед но за по
ста вљен у на гра да ма и на пре до ва њу, он је мо рао да бра ни 
свој рад и за о став шти ну. Мно ги ње го ви до при но си при пи
са ни су дру ги ма и за њих се мо рао бо ри ти и до ка зи ва ти да 
су ње го ви то ком чи та вог тра ја ња жи во та. У ова вре ме на, за 
ве ћи ну спор них до га ђа ја са вре ме ни ауто ри и ис тра жи ва чи 
де ла ака де ми ка Жив ка Па вло ви ћа су до ка за ли да је ге не рал 
Па вло вић био у пра ву. Ни ко ни је иде а лан, али у ње го вом де лу 
и ра ду го то во да је не мо гу ће про на ћи гре шке или злу на ме ру.

Јав но сти је нај по зна ти је ње го во не сла га ње, па чак и су
прот ста вља ње вој во ди Жи вој ну Мми ши ћу у пре суд ним мо
мен ти ма Ко лу бар ске бит ке, али и на Со лун ском ра ти шту. 
Па вло ви ћев од нос пре ма но вој др жа ви ни је био по зи ти ван. 
До ду ше, у ње го вим књи га ма не ма по ли тич ких при зву ка и ко
но та ци ја ве за них за рат не ци ље ве Ср би је, мо жда и због то
га што је Ни шка де кла ра ци ја усле ди ла у фи ни шу Ко лу бар ске 
бит ке, али ни де це ни ју и по ка да пи ше о Ко лу барскј би ци, он 
се не упу шта у ин си ну а ци је ју го сло вен ских опре де ље ња. Он 
оста је на на ци о нал ним по зи ци ја ма, због че га је и при сту пио 
Срп ском кул тур ном клу бу осе ћа ју ћи угро же ност срп ских на
ци о нал них ин те ре са. Ка да го во ри мо о де ли ма Жив ка Па вло
ви ћа мо же мо сло бод но за кљу чи ти, као што је то и ура дио до
цент Алек сан дар Жи во тић, да је Жив ко Па вло вић уте ме љио 
срп ску вој ну исто ри о гра фи ју Пр вог свет ског ра та.

За кљу чак

Чи та ју ћи књи ге о Церскпј и Ко лу бар ској бит ки ге не ра ла 
и ака де ми ка Жив ка Па вло ви ћа, не мо же мо се оте ти ути ску 
да је увек из ме ђу ре до ва про вла чио јед ну нит сум ње, ка ко за 
оства ре ње по бе да и ре а ли за ци ју на ци о нал них ин те ре са не 
ути че мо са мо ми са ми не го и ве ли ке си ле из у зет но за ин те ре
со ва не за про стор Бал ка на, Због то га Па вло вић од ре ђе не за
кључ ке, од го во ре и про јек ци је на слу ћу је уз из ве сне ре зер ве. 
Вре ме ће по ка за ти да је био у пра ву. Због ана ци о нал не по ли
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ти ке из ме ђу два ра та, Жив ко Па вло вић је као вој ни ми сли лац 
и пи сац гур нут у дру ги план. Он је сте об ја вљи вао књи ге у том 
вре ме ну, са ра ђи вао с струч ним ча со пи си ма код нас и у све
ту, али су ње го ве иде је и вој на ми сао гур ну ти у дру ги план. 
Ње го ва вој на ми сао се за сни ва ла на на шем и ње го вом соп
стве ном ис ку ству, из ра то ва и опе ра ци ја ко је смо во ди ли на 
вр хун цу на ше но ви је исто ри је.

Иде о ло шким за о кре том по сле Дру гог свет ског ра та и осла
ња ња на дру ге вој не те о ри је и ис ку ства, мо жда па ра док сал но 
зву чи зах тев Јо си па Бро за да пре гле да Па вло ви ће ва де ла, ка
ко би из њих из ву као по у ке ко је би мо гле да ко ри сте при ли
ком евен ту ал них упа да Со вје та. Де ли мич на ре ха би ли та ци ја 
Па вло ви ће вих де ла до го ди ла се 1968. го ди не ка да је об ја вље
на ње го ва књи га „Рат Ср би је про тив Аустро Угар ске, Не мач
ке  и Бу гар ске 1915.“ Ме ђу тим, оста ла је чи ње ни ца да су мо
ну мен тал на де ла Жив ка Па вло ви ћа прак тич но по ти сну та из 
на ше јав но сти и да се по на шим са зна њи ма у при ват ним и 
не ким јав ним би бли о те ка ма да нас на ла зи све га не ко ли ко де
се ти на при ме ра ка и то ве ћи на у при лич но ло шем тех нич ком 
ста њу. Из тих раз ло га, овим ре принт из да њем „Бит ке на Ја
дру“ и „Ко лу бар ске бит ке“ на око 2400 стра на, по ну ди ли смо 
на шим са вре ме ни ци ма мо гућ ност да се упо зна ју са де ли ма 
бе смр ног ге не ра ла и ака де ми ка, уз на шу оце ну да за са да ње
гов под виг ни је до стиг нут, а ка мо ли над ма шен.
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