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Ми ра Ра дојевић, Љу бодраг
Ди м ић, Срби ја у Ве л и ком
рат у 1914–1918, крат
ка истори ја, Београд
2014, стр. 296.
Већ ина проблема око узрок а,
повода и ток а Првог светс ког рата
у протек лих сто год ина је углав
ном на основу доступн их исто
ријс ких извора анал изирана и
обрађена у светс ким историог ра
фијама. Ипак, у сус рет у стотој го
диш њиц и почетк а вел иког суко
ба у Европ и и свет у су објављене
*

Иист раж ивач сарадн ик, Инс тит ут за
новиј у историј у Србије

десет ине моног рафија и стот ине
чланак а о рат у чије се пос лед ице,
кроз процесе које је покрен уо, и
данас, 2014. год ине, осећају. До
садаш њи познат и историјс ки
извори се преис пит ују, нови от
кривају и анал изирају, као и лите
рат у ра нас та л а током јед новеков
ног проу чавања првог светс ког
ратног сукоба. Стогод иш њица
почетк а Вел иког рата је пос луж и
ла као пригодна прил ик а универ
зитетс ким професорима Мири
Радојевић и Љубодраг у Дим ићу
да обраде и прик аж у, на основу
досадаш њих резултата српс ке и
делом светс ке историог рафије,
широј српс кој и светс кој јавнос ти
мес то и улог у Краљевине Србије
у Првом светс ком рат у. Синтезу
су објавил и Српс ка књижевна за
друга и Беог радс ки форум за свет
равноп равн их.
Мира Радојевић је ванредн и
професор на Одељењу за истори
ју Филозофс ког фак ултета Уни
верзитета у Беог раду. Проу чава
историју југос ловенс ке идеје, срп
ско-хрватс ке односе, проблеме
демократ ије и парл аментаризма,
деловање грађанс ких пол ит ич
ких странак а, улог у пол ит ичке и
интелект уа л не елите, пос лератн у
југос ловенс ку емиг рац ију. Обја
ви л а је моног рафије Удружена
опозиција (1935–1939), Нау ч
ник и политика. Политичка
биографија Божидара В. Мар
ковића (1874–1946) и Милан
Грол, и десет ине нау чн их расп ра
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ва и чланак а. Њен коау тор Љубо
драг Дим ић је редовн и професор
на Одељењу за историју Фило
зофс ког фак ултета Универзитета
у Беог раду и доп ис ни члан Срп
ске академ ије нау к а и уметнос ти.
У оквиру историје Југос лавије и
Балк ана проу чава односе пол и
тике и култ уре, држ аве и верс ких
заједн ица, мањинс ко питање,
историју инс тит уц ија, историју
историог рафије. Обја вио је ви ше
књига, од којих изд вајамо Агит
проп култура. Агитпропов
ска фаза културне политике у
Србији 1945–1952, Историо
графија под надзором (коау тор
Ђорђе Станковић), Културна
политика Краљевине Југос ла
вије 1918–1941, I–III, Срби и Ју
гос лавија: простор, друштво,
политика (Пог лед с краја века),
те вел ик и број нау чн их расп рава
и чланак а.
Синтеза Србија у великом
рату. Кратка историја сас то
ји се из Предговора и седам хро
нолош ко-тематс ких нас ловљен их
вел ик их поглавља: I Од Берлин
ског конгреса до Сарајевског
атентата, II Почетак Великог
рата, III Ратна 1915. година, IV
Ратна 1916. година, V Рат и ре
волуција, VI Пос ледња ратна го
дина и VII Зак ључак, нас ловљен
као Југос ловенско уједињење. У
оквиру сваког поглавља нал ази се
чет ири до пет, углавном тематс ки
нас ловљен их мањих потпоглавља.
Пос ле зак ључк а, који је својевр
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сан увод у једно ново историјс ко
време на ју гос ловенс ком и европ
ском прос тору са свим њиховим
старим трад иц ијама, след и рег и
стар имена и белеш ка о пис цима.
Прик азујућ и мес то Србије у
Вел иком рат у, аутори су знатн у
паж њу пок лон ил и узроц има ко
ји су до његовог избијања довел и.
Указал и су на теж њу младе српс ке
држ аве да се, пос ле извршене ди
нас тичке промене и, мак ар и при
видног унут раш њег ослобођења,
ослобод и потом и на спољном
план у од прит ис ка аустроу гарс ке
империјал ис тичке пол ит ике на
Бал к ан у. Аустроу гарс ка је, пос ле
пот ис кивања из немачк их зема
ља и са Апен инс ког полуос трва у
другој половин и XIX век а, јед и
но могла да прес тиж вел ике силе
очува продором на Балк ан у, где,
чин ило се, није имал а озбиљн ијег
прот ивн ик а у пос рн улом Осман
ском царс тву и мал им нес лож ним
балк анс ким држ авама. Одлук ама
Берл инс ког конг реса могла је да
буде задовољна, пошто су јој у нај
већој мери ишле на рук у – добил а
је на управу Бос ну и Херцеговин у
и стац ион ирал а трупе у новопа
зарс ком Санџак у. Овим је спре
чил а ујед ињење српс ког народа у
БиХ и Црној Гори са Србијом, да
би потом за подрш ку око успос та
вљања и учврш ћивања Србије као
међународно признате држ аве
исту ставил а у потп ун у економ
ску завис ност од свог индус триј
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ског и финанс ијс ког кап итал а на
дуж и временс ки период.
Унут раш ња пол ит ичк а борба
у Србији за успос тављање већ их
пол ит ичк их слобода највеће ра
дик алне странке са круном, те
династичко супарн иштво вла
дајућ их Обреновића и прогна
них Карађорђевића још више су
Аустроу гарс кој олак ша л и кон
тролу над економс ком и спољном
пол ит иком Србије. Аутори су
истак ли да је, нас уп рот пол ит и
ци кра ља Александра, пос лед њег
владара динас тије Обреновића,
теж ња становн ик а Србије за гра
ђанс ким правима и пол ит ичк им
слободама бил а све већа. Борба
за ова права, брига за опстанак
државе и нас тојање да зем ља бу
де модерн изована сведоч ил и су о
зрелости српс ког друштва. Краљ
Александар је неу равнотежен им
потезима на пољу унут раш ње по
лит ике од 1900. до 1903. год ине
прот ив себе окрен уо све пол и
тичке снаге у држ ави. Ондаш ње
приста л и це демократ ије смат ра
ле су да је таквим поступц има
парл аментаризам био „изврн ут
руглу“. Крвавим Мајским превра
том 1903. год ине је окончана кра
љева владавина. Аутори нис у про
пустил и да укаж у и на позит ивн у
стран у владавине краља Алексан
дра – успеш но спроведен у модер
низац ију српс ке војс ке, започет у
још за владавине краљевог оца
Мил ана Обреновића, која је омо
гућ ил а потоње блис таве успехе
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српс ког оружја у балк анс ким и
Првом светс ком рат у.
Аутори су пок азал и да су се
од Мајског преврата до почетк а
Вел иког рата однос и између на
ционално полетне Србије и пре
живеле Аустроу гарс ке само по
горшавал и. Царинс ки рат 1906–
1911. год ине и оштро прот ивљење
Двојне монарх ије изл ас ку Србије
на море у балк анс ким ратовима
бил и су јас ни пок азатељи погор
шања њихових односа. Коначно,
своје разрешење су дож ивел и
агрес ијом Двојне монарх ије на
српс ку држ аву јул а 1914. год ине.
Иако није могла да док аже уме
шаност србијанс ке владе у Сара
јевски атентат, Аустроу гарс ка
је одлуч ил а да га искорис ти као
повод за објаву рата Србији. Уни
штењем Србије надал а се да ће
код себе реш ит и горућа нерешена
нац ионална питања, у првом реду
југос ловенс ко. Аутори су детаљно
ана л изира л и аустроу гарс ки улт и
мат ум Србији и Јулску кризу 1914.
год ине, произи ш лу из очигледне
жеље Аустроу гарс ке да се војно
обрач уна са Србијом. Уништење
Србије и јачање Аустроу гарс ке на
Балк ан у није одговарало ни Рус и
ји ни Франц ус кој, које су, заједно
са Вел иком Британ ијом, пок уша
ле да утич у на Аустроу гарс ку да
промен и своју одлук у у погледу
Србије. Подрж ана од стране Не
мачке, Аустроу гарс ка се оглуш и
ла о мировне дип ломатс ке акц ије
сил а Антанте.
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Пре прик аза војног и пол ит ич
ког деловања Србије током сваке
ратне год ине, аутори су укратко
обрад ил и главна војна и пол ит ич
ка дешавања у ондаш њем зара
ћеном свет у, будућ и да су имал а
директне или инд иректне по
след ице по Србију као једног од
учес ник а Вел иког рата. Србија је
у првој ратној год ин и успел а да
војн ичк и порази Аустроу гарс ку и
оду п ре се на дип ломатс ком пољу
прит ис цима Антанте да уступ и
Вардарс ку Македон ију Бу гарс кој
као цен у за улазак ове у рат про
тив Цент ралн их сил а. Указано је
на постепено опредељење српс ке
владе за југос ловенс ки прог рам
и улог у српс ких нау чн ик а у ње
говом дефин исању у Ниш кој де
кларац ији децембра 1914. год ине,
али и током целог трајања рата.
Злоч ин и аустроу гарс ких војн их
формац ија над српс ким цивил
ним живљем у Мач ви током првог
неп ријатељс ког упада прик азан и
су кроз пот рес на сведочанс тва
домаћ их и стран их крим инолога
и новинара, у првом реду Швај
царца Рудолфа Арч иобалда Рајса
и Америк анца Џона Рида. Аутори
су унут раш ње прил ике у Србији,
оличене у економс ком исц рп љи
вању, патњама и страдању цивил
ног становн иштва прат ил и током
целог рата, указујућ и на свире
пост аустроу гарс ког и посебно
злоч ине бугарс ког окупатора, те
на покрете отпора Србијанаца,
најмасовн ије иск азане у Топ лич
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ком устанк у 1917. год ине, јед ином
устанк у прот ив завојевача у чита
вој Европ и током целог трајања
рата.
Борбе Србије са пегавим тифу
сом, Антантом на дип ломатс ком
и Цент ралн им сил ама на војном
пољу током 1915. год ине основн и
су садрж ај трећег поглавља. Тек
што је успел а да до април а изне
се борбу прот ив пегавца, српс ка
држ ава је морал а да поново то
ком лета одбија све теже захтеве
Антанте да уступ и Бугарс кој Ма
кедон ију. Улазак Итал ије у рат на
стран и Антанте је донео српс кој
влад и само нес покојс тво, будућ и
да је са правом страховал а да је
апен инс кој кра љеви н и Лон дон
ским уговором био гарантован и
део аустроу гарс ких зема ља насе
љен Југос ловен има, у првом реду
Далмац ија. Удружена офанзива
Цент ралн их сил а на Србију с је
сен и 1915. год ине, уз Бугарс ку као
трећег члана, приморал а је срп
ску војс ку и део народа да се уз
огорчене борбе по највећој зим и
повуче из зем ље преко врлет и Ал
бан ије и Црне Горе. Избеглиштво
је унело многе промене у унутар
пол ит ичк и живот избегле српс ке
држ аве, предс тављене у војс ци,
краљу, влад и и већ ин и пос лан ик а
Народне скупштине окуп љен их
углавном на Крфу. У кадровс ким
променама, истак ли су аутори,
све више се осећао утицај пол и
тичара, пре свих регента Алексан
дра Кара ђорђеви ћа.
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Прву избегличк у год ин у
(1916) обележ авал и су бројн и
проблем и, који ће бит и прис ут
ни све до краја рата: збрињавање
избеглица, питање одговорнос ти
за војн и слом, пол ит ичке смене у
војс ци, њена орган изац ија, орга
низовање рада установа, инс ти
туц ија и чиновн ичког апарата,
појачана дип ломатс ка акт ивност,
пол ит ичке поделе и сукоби, међу
собне нет рпељи вос ти, разл и ч ит и
приступ и југос ловенс кој идеји
и држави коју је на њој требало
стварат и. Указано је да су Југо
словен и у Југос ловенс ком одбору,
у првом реду Хрват и, страховал и
од „српс ког ортодокс ног екск лу
зивизма“ у будућој држ ави, од ко
јих највише Франо Суп ило, који
је југос ловенс ко ујед ињење усло
вљавао претходном „унут раш њом
трансформа ц ијом Србије“. Исто
времено, појава српс ке војс ке на
Солунс ком фронт у и некол ике ре
лат ивно успеш не офанзиве које је
преду зимал а 1916. год ине, пок аза
ла је њен им неп ријатељима да још
постоји као војна сил а са којом су
имал и озбиљно да рач унају.
Ипак, ист ич у аутори, без
озбиљн ијег ангажовања савезни
ка, од 1917. год ине првенс твено
Франц ус ке и Вел ике Британ ије
(услед револуц ије на Рус ију се ни
је могло рач унат и), сама српс ка
војс ка није могла да изврш и про
бој Солунс ког фронта. Придоби
јање ових савезничк их држ ава за
одржање и акт ивирање Солун
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ског фронта прот ив Цент ралн их
сил а бил а је још једна од борби
коју је српс ка влада са Николом
Паш ићем успеш но изнел а до је
сен и 1918. год ине. Резултат је био
ангажовање јак их Антант ин их
ефект ива и слање обилне мате
ријал не помоћ и српс кој војс ци,
која је септембра 1918. год ине из
врш ил а пробој Солунс ког фронта
и у рок у од месец дана избац ил а
из рата прво Бугарс ку, па потом и
Аустро-Угарс ку.
У међувремен у, током 1917. го
дине изг нана Србија је остал а без
свог моћ ног покровитеља, оли че
ног у Рус ком царс тву нес талом у
соц ијал-демократс кој Фебруар
ској револуц ији и бољшевичкој
Октобарс кој револу ц ији. Суочена
са овом невољом, а без одређене
назнаке успеш ног окончања рата
и поред улас ка Сјед ињен их аме
ричк их држ ава у рат, српс ка влада
је јуна–јул а исте год ине на Крф
ској конференц ији са члановима
Југос ловенс ког одбора нач ин ил а,
према слову аутора, „југос ловен
ски комп ром ис српс ке држ аве“.
Крфс ка дек ларац ија српс ке владе
и Југос ловенс ког одбора бил а је
углавном равноду ш но рег ис тро
вана од стране вел ик их сил а, од
нек их чак и негат ивно прим љена
(Итал ија). Аутори такође нис у
проп ус тил и да укаж у на обрач ун
српс ког држ авног врх а, у првом
реду регента Александра, са офи
цирс ком орган изац ијом Црна
рука и њен им вођом Драг ут ином
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Дим ит ријевићем Аписом у про
леће 1917. год ине.
Синтеза Србија у Ве ликом
рату. Кратка историја нап иса
на је јас ним стилом, без понавља
ња.
Коначн и резултат чет ворого
диш њег војевања Србије било је
стварање заједн ичке држ аве југо
словенс ких народа децембра 1918.
год ине. Аутори су наглас ил и да је,
пре него је својом вољом пренел а
државност на нову, пребрзо ство
рен у ју гос ловенс ку држ аву, Срби
ја на Конференц ији мира добил а
важ но признање – да је одговор
ност за рат леж ал а у цел ин и над
Цент ралн им сил ама, и да је бил а
још већа у однос у на Франц ус ку
и Србију „јер су њихове гран ице“
биле „повређене и пре објаве ра
та“.
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