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Књи га се са сто ји из че ти ри хро
но ло шкоте мат ска де ла у ко ји ма 
се ту ма чи оп шти исто риј ски пе
ри од Пр вог свет ског ра та.

Пр ви хро но ло шкоте мат ски 
пе ри од на зван је „У пред ве чер је 
Ве ли ког ра та“ и об у хва та пе ри од 
ко ји прет хо ди Пр вом свет ском 
ра ту. Без раз у ме ва ња оно га што 
му је прет хо ди ло, овај до га ђај 
огром них раз ме ра, сам по се би, 
не би мо гао би ти аде кват но схва
ћен ни ти об ја шњен. Ов де ауто ри 
раз ма тра ју ка ко оп шти је, та ко и 
спе ци фич ни је, огра ни че ни је про
бле ме. Раз ма тра ју се оп шти про
бле ми узро ка, кри ви це за рат, ње
го ве по сле ди це и про блем прав де. 
Ови про бле ми су ис пре пле та ни, а 
че сто су и у узроч ном од но су као 
сло же ни до га ђа ји. У ве зи с овим 
оп штим про бле ми ма је сва ка ко 
ва жна уло га др жа ва и др жав ни ка 
ко ји сво јим од лу ка ма до во де до 
та ко ком плек сне по ја ве као што 
је рат.

Бу ду ћи да су Бал кан ски ра то
ви прет хо ди ли Пр вом свет ском 
ра ту, то је без сум ње има ло уде ла 
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блем грч ког на ци о нал ног бу ђе ња 
пре (од 1800. год.) и то ком Пр вог 
свет ског ра та (та ко зва на „ве ли ка 
иде ја“) ко ја је у ве ли кој ме ри ути
ца ла на оп ши став грч ког на ро да 
и вођ ства пре ма до га ђа ји ма ко ји 
су усле ди ли и до ве ли до ве ли ког 
стра да ња Гр ка, што је ути ца ло 
на ко лек тив ну свест Гр ка и од у
ста ја ње од сва ке ве ли ке иде је, без 
об зи ра на њи хо ву слав ну исто
риј ску про шлост. Или по ло жај 
срп ског на ро да у Аустро у гар ској 
мо нар хи ји и уби ство па три јар ха 
Лу ки ја на (1913. год.), до га ђај ко ји 
је уз не ми рио Ср бе у Мо нар хи ји и 
имао пр во ра зред ни зна чај за став 
и од нос Ср ба пре ма да тој др жа ви.

Све ове те ме и ра до ви ко ји их 
об ра ђу ју пру жа ју до бар увод у са
му про бле ма ти ку ра та. По се би се 
раз у ме да ова књи га ни је про јект 
ко ји сме ра на це ло ви тост об ра де 
те ме, али да је вре дан до при нос 
раз у ме ва њу об ра ђе них аспе ка та.

Дру ги хро но ло шкоте мат ски 
пе ри од скон цен три сан је око Са
ра јев ског атен та та и та ко је и на
зван. Ово је је дан од ма ло број них 
по је ди нач них до га ђа ја у исто ри ји 
ко ји ма се при пи су је ве ли ка уло га 
у по то њем ути ца ју на исто риј ски 
ток. 

У при сту пу овом по је ди нач
ном до га ђа ју по ста вља се низ пи
та ња упра во због исто риј ских 
кон се квен ци ко је се с њим по ве
зу ју. У том сми слу тра жи се од
го вор на чи тав низ исто риј ских, 
прав них, пси хо ло шких и дру гих 

у оно ме што ће усле ди ти. Иако 
се не мо гу по сма тра ти као узрок, 
Бал кан ски ра то ви су при род на 
по сле ди ца та ко зва ног Ис точ ног 
пи та ња, а чи тав склоп по ли тич
ких, ди пло мат ским и ме ђу др жав
них од но са се у кон ти ну и те ту 
про те же све до Пр вог свет ског 
ра та. У том сми слу се ис тра жу је 
и ши ри кон текст ди пло мат ских 
од но са уочи и за вре ме ра та, вој
ни и по ли тич ки са ве зи, што да је 
ја сни ју сли ку о пра вим узро ци
ма ра та. Ва жан аспект са чи ња ва
ју од но си Аустро у гар ске пре ма 
Бал ка ну и др жа ва ма на овом тлу, 
по себ но пре ма пр вом су се ду Ср
би ји. По што је рат за по чео упра во 
су ко бом из ме ђу ове две др жа ве, 
без раз у ме ва ња оп ште по ли ти ке 
Аустро у гар ске као моћ не европ
ске зе мље пре ма бал кан ском 
про сто ру, ни је мо гу ће раз у ме ти 
ни по то њи рат. Још јед на ва жна 
те ма је сте ге о по ли ти ка ру сконе
мач ких од но са у кон тек сту оп ште 
ге о по ли ти ке ве ли ких европ ских 
др жа ва. Ови од но си из ме ђу ве ли
ких си ла су сва ка ко би ли од лу чу
ју ћи у вре ме ну ко је је прет хо ди ло 
ра ту и у њи ма тре ба тра жи ти од
го вор на оп шта пи та ња о узро ку и 
кри ви ци за из би ја ње ра та.  

По ред ових оп шти јих пи та ња, 
раз ма тра ју се и спе ци фич ни је те
ме као што је ру ска ху ма ни тар на 
по моћ Ср би ји с кра ја XIX ве ка 
и по чет ком XX – те ма ко ја ни
је до не дав но би ла си сте мат ски 
об ра ђе на. Или, на при мер, про
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ка ко њи хов став пре ма Аустро у
гар ској, та ко и пре ма ује ди ње њу 
Ју жних Сло ве на и ма ти ци Ср би
ји. Тек се у овом ши рем кон тек сту 
мо же аде кват ни је об ја сни ти и са
ма од лу ка и чин атен та та на пре
сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди
нан да. 

Низ кон крет них об ја шње ња и 
ту ма че ња са мог атен та та ба ви се 
веч ном ениг мом да ли је атен тат 
био ор га ни зо ван у Ср би ји, као 
што ју је оп ту жи ва ла Аустро у гар
ска, или је де ло ауто ном не гру
пе? Чи ње ни ца је да се у вре ме ну 
ко је прет хо ди атен та ту од ви ја ла 
сло же на шпи јун ска игра из ме ђу 
Аустро у гар ске и Ср би је. Из ве
сно при кри ва ње до ка за и до ку ме
на та ко је се од и гра ло, пре све га с 
аустро у гар ске стра не, оте жа ва до 
да нас исто ри ча ри ма да сво је ста
во ве не по бит но до ка жу. 

Кор пус ра до ва у овом де лу 
књи ге об у хва тио је вре ме и при
ли ке у та да шњој Бо сни, иде о ло ги
ју мла до бо са на ца, сам чин атен
та та и лич ност не по сред ног из
вр ши о ца, Га ври ла Прин ци па, као 
и аспек те ме ђу др жав них од но са, 
ди пло ма ти ју и за ку ли сну де лат
ност тај них ор га ни за ци ја и оно
га што се до га ђа ло на дво ро ви ма 
Мо нар хи је и Ср би је.

Тре ћи део ба ви се са мим ра
том, од но сно раз ли чи тим ње го
вим аспек ти ма, од прав них до 
ху ма ни тар них, и на сло вљен је: 
„Пр ви свет ски рат“. Раз у ме се да је 
ак це нат на прав ним про бле ми ма 

пи та ња. Та ко ђе, с об зи ром на но
ви ја, ре ви зи о ни стич ка ту ма че ња, 
по ста вља се пи та ње, да ли је сми
сле но је дан чин од пре сто го ди на 
ту ма чи ти да на шњим ме ри ли ма? 
На при мер, то су по ку ша ји да се 
овај атен тат ту ма чи као ди рек тан 
узрок Пр вог свет ског ра та, или, 
пак, да се ин тер пре ти ра као те ро
ри стич ки чин у са вре ме ном сми
слу ре чи. И са мо су ђе ње Га ври лу 
Прин ци пу и дру гим уче сни ци
ма атен та та ука зу је на је дан низ 
прав них про бле ма ко ји су у ве зи с 
тим и ко ји зах те ва ју раз ја шње ња.

Је дан део де лат но сти ауторâ 
по све ћен је од го во ру на пи та ње о 
ка рак те ру лич но сти глав ног ак те
ра атен та та, Га ври ла Прин ци па. 
Ди ле ма, да ли је хе рој или те ро
ри ста, или про блем мо рал ног ста
ту са ње го вог чи на, као и пси хо ло
ги ја и иде о ло ги ја глав ног атен та
то ра иза зи ва ли су па жњу већ од 
са мог по чет ка, а та пи та ња и да нас 
за о ку пља ју ин те рес ис тра жи ва ча.

Бу ду ћи да је атен тат из вр шен у 
од ре ђе ном со ци јал нопо лич ком 
кон тек сту, не ко ли ко ра до ва је по
све ће но раз у ме ва њу дру штве них, 
по ли тич ких и еко ном ских фак
то ра ко ји су вла да ли у Бо сни и 
Хер це го ви ни тог вре ме на. Они су 
ути ца ли на чла но ве ор га ни за ци
је Мла да Бо сна ко ји су де ло ва ли 
упра во у том дру штве нопо ли
тич ком ми љеу. С тим у ве зи је и 
про блем иде о ло ги је и иде ја ко је 
су усво ји ли при пад ни ци ове ор
га ни за ци је и ко је су об ли ко ва ле 
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тан?) на чин про из вео Вер сај ски 
спо ра зум, он је оста вио и чи тав 
низ прав них про бле ма ко ји ни
су ни до да нас раз ја шње ни. Ово 
се ти че пре све га ме ђу на род ног 
пра ва пре и по сле Пр вог свет ског 
ра та. На и ме, Вер сај ским спо ра зу
мом уво ди се по јам агре си је ко ји 
је био стран ме ђу на род ном пра ву 
ко је је би ло прак ти ко ва но у Евро
пи. Ре па ра ци је ко је су Не мач кој 
на мет ну те по чи ва ју на кон цеп ту 
агре си је. Ти ме је уве ден низ еле
ме на та ко ји су у не скла ду с кла
сич ним ме ђу на род ним по рет ком. 
Још увек ни су раз ја шње на сва пи
та ња ка да је реч о од но су рат не 
ште те и ме ђу на род ног јав ног пра
ва.

Не ко ли ко ра до ва је по све ће
но про бле ми ма ве за ним за рат не 
зло чи не, пре све га оне ко је је по
чи ни ла аустро у гар ска вој ска на 
тлу Ср би је, али и вој ске Не мач ке 
и Бу гар ске. Ов де се ра ди пре све га 
о кр ше њу ме ђу на род ног рат ног и 
ху ма ни тар ног пра ва. Ове по вре де 
су би ле нај и зра же ни је на Бал кан
ском ра ти шту. Ово су кон ста то ва
ли пред став ни ци ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја као и са мо стал ни 
екс пер ти. За нас је ва жан Рај сов 
из ве штај јер је њи ме до ку мен то
ва на де лат ност Аустро у га ра ко ја 
је ре зул ти ра ла број ним рат ним 
зло чи ни ма и оста лим про тив
прав ним ак ти ма. Иако је код нас 
Ар чи балд Рајс по зна та лич ност, 
ње гов Из ве штај ни је до вољ но по

и оста лим пра те ћим, док су вој
ни аспек ти из о ста вље ни – то је 
по сао вој них струч ња ка и вој них 
исто ри ча ра.

Две ве ли ке прав не те ме с исто 
та ко ве ли ким исто риј ским и дру
штве ним по сле ди ца ма ти чу се 
Лон дон ског спо ра зу ма и Вер сај
ског уго во ра. Лон дон ски спо ра
зум је пот пи сан 1915. го ди не, то
ком ра та, те је ти ме бит но ути цао 
и на ток ра та. Мо тив за ње го во 
пот пи си ва ње ле жи у же љи да се 
Ита ли ја при ву че на стра ну Ан
тан те. За уз врат, Ита ли ји су да те 
те ри то ри је у Дал ма ци ји и Ис три, 
што је има ло да ле ко се жне по сле
ди це ко је се пре ко Дру гог свет
ског ра та про те жу све до да нас. 
Ин те ре сант но је упо ре ди ти ка ко 
је дан наш аутор и је дан ита ли јан
ски у овој књи зи из но се раз ли чи
те оце не о пра вич но сти и ра ци о
нал но сти од лу ка ве за них за Лон
дон ски спо ра зум.

Вер сај ски спо ра зум је ста вио 
тач ку на Пр ви свет ски рат и пот
пи сан је 1919. го ди не. Да нас је до
ста рас про стра ње но гле ди ште да 
је овај уго вор био су ви ше те жак 
за Не мач ку и да је у се би но сио 
кли цу Дру гог свет ског ра та. На 
те шко ће ко је ће про из ве сти овај 
уго вор скре нуо је па жњу вр ло ра
но, већ 1920. го ди не, фран цу ски 
исто ри чар Жак Бан вил. Бан ви ло
ва ми сао је ана ли зи ра на и до ве де
на у ве зу с пе ри о дом по сле Дру гог 
свет ског ра та. Осим исто риј ских 
по сле ди ца ко је је на (ин ди рек
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ди пло мат скокон зу лар них пред
став ни шта ва у ино стран ству. Ова 
ак тив ност је об ра ђе на, а то нам 
пру жа при ли ку да се упо зна мо с 
њо ме у овој књи зи.

У пар ра до ва су об ра ђе не спе
ци фич не прав не те ме, стрикт но 
ве за не за овај пе ри од. На при мер, 
за шти та пра ва вој них ин ва ли да 
и њи хо вих по ро ди ца у Ср би ји у 
вре ме ну Ве ли ког ра та и по ње го
вом окон ча њу. Или, зах тев за из
ру че ње Вил хел ма II Хо ен цо лер на. 
Као што је по зна то, не мач ки краљ 
се по окон ча њу ра та скло нио у 
Хо лан ди ју, а на по ку ша је и ини
ци ја ти ву не ких зе ма ља да се да се 
из ру чи да би му се су ди ло, Хо лан
ди ја је од го во ри ла не га тив но. Ово 
је про из и ла зи ло из прав ног ста ва 
Хо лан ди је ко ја ни је има ла прав
ног осно ва да га из ру чи. У ра ду се 
раз ма тра ју прав ни аспек ти овог 
слу ча ја и по сле ди це ко је је про
из вео у по то њој прав ној прак си 
Евро пе, па и ши ре.

Не ко ли ко ра до ва је по све ће
но те ма ма ко је ни су прав не, али 
осве тља ва ју овај пе ри од. Об ра
ђен је кра так пе ри од од 25 да на 
ко ји су прет хо ди ли ра ту, али су 
би ли за си ће ни сло же ним по ли
тич коди пло мат ским игра ма, не
по сред ним вој ним при пре ма ма, 
до но ше њем од лу ке да се Ср би ји 
упу ти ул ти ма тум и на чин ње го
ве при пре ме и до но ше ње фор му
ла ци је ко ја је фак тич ки во ди ла 
не из бе жно сти ра та. То ком ра та 
мно го срп ских ђа ка упу ће но је у 

знат, осим у ужим струч ним кру
го ви ма.

Ци вил но ста нов ни штво је 
бит но стра да ло у Ср би ји то ком 
Пр вог свет ског ра та, а мно ги су 
би ли жр тве зло чи на по чи ње них 
од стра не про тив нич ких ар ми ја. 
Бу ду ћи да је IV Ха шка кон вен ци
ја са др жа ла низ нор ми ко је су до
не те у Ха гу 1899. и 1907. го ди не, а 
ко је су има ле за циљ и за шти ту ци
ви ла, Аустро у гар ска се као пот
пи сни ца ових до ку ме на та мо ра ла 
др жа ти њих. Ме ђу тим, као што се 
ви ди из Из ве шта ја А. Рај са, нор ме 
ових до ку ме на та су си сте мат ски 
кр ше не. Прак са да се не чо веч но 
по сту па пре ма ци вил ном  ста нов
ни штву, то јест, да се му чи, уби ја, 
зло ста вља, про го ни об у хва та ју се 
пој мом „зло чин про тив чо веч но
сти“ ко ји ула зи у упо тре бу упра во 
по сле Пр вог свет ског  ра та, а на 
осно ву прак се ко ју су спро ве ле 
Аустро у гар ска пре ма Ср би ма и 
Ото ман ска им пе ри ја пре ма Јер
ме ни ма.

Су о че на с ова ко те шким зло
чи ни ма ко ји су вр ше ни над ци
вил ним ста нов ни штвом, а не
моћ на да их спре чи, срп ска вла да 
је пред у зе ла чи тав низ ко ра ка да 
свет ску јав ност оба ве сти о овим 
зло де ли ма. Да би то по сти гла, 
она се обра ти ла не са мо број ним 
ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма, 
већ је ан га жо ва ла и број не срп
ске ин те лек ту ал це да о то ме оба
ве шта ва ју свет ску јав ност. Она је 
то чи ни ла на ро чи то пре ко сво јих 
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по дроб но рас пра вља ју у ра до ви
ма ауто ра ове књи ге.

Лај пци шки суд за рат не зло
чи не је био ва жна ин сти ту ци ја 
ко ја је тре ба ло да до при не се не 
са мо по рав на њу прав де за зло чи
не у Ве ли ком ра ту, већ и да ство
ри оквир за бу ду ће ин сти ту ци је 
ово га ти па. У том сми слу је и да
нас ин те ре сант но ис тра жи ва ти 
ка рак тер овог су да, т.ј. да ли је он 
био уну тра шње прав ног или ме
ђу на род но прав ног окви ра? Док је 
овај суд имао огра ни чен до мен и 
ути цао углав ном на је дан прав ни 
аспект – про блем рат них зло чи
на, Кон фе рен ци ја 1919. у Па ри зу 
ко ја је од ре ди ла ми ров ни уго вор 
су штин ски је ути ца ла не са мо 
на фор ми ра ње но вих др жа ва и 
по вла че ње но вих гра ни ца, већ је 
има ла да ле ко се жног ути ца ја на 
уну тра шњи др жав ни жи вот, на
ро чи то по ра же них зе ма ља. Из у
ча ва ње прав ног аспек та од ре да ба 
овог уго во ра, као и оп штих по сле
ди ца, на ро чи то у све тлу бу ду ћих 
до га ђа ја на европ ском тлу, да је 
зна ча јан до при нос раз у ме ва њу 
исто ри је на овом про сто ру.

Још не ко ли ко ра до ва је по све
ће но спе ци фич ни јим про бле ми
ма. Је дан од тих про бле ма ти че се 
ме ђу на род них од но са у ста ту ту 
ита ли јан ске ре ги је Кар на ро 1920. 
го ди не.  Дру ги се ти че раз во ја оси
гу ра ња у Ср би ји и ка ко се Пр ви 
свет ски рат од ра зио на де лат ност 
оси гу ра ња. Или слу чај Ми лун ке 
Са вић, хе ро и не ко ја је сво јом не

Фран цу ску на шко ло ва ње. Ова уз
гред на по сле ди ца ра та бит но ће 
ути ца ти на кул ту ру Ср би је у на
ред них два де се так го ди на, као и 
на фран цу скосрп ске од но се ко ји 
су та да би ли ве о ма осна же ни. А 
на ју гу се ра ђа ла но ва зе мља, Ал
ба ни ја, ко ја је та ко ђе бит но обе ле
же на рат ним при ли ка ма из Ве ли
ког ра та. Ре ше ња ко ја су та да до не
та у ве зи с Ал ба ни јом, од ре ди ла су 
и по то њи пе ри од ње них од но са са 
су се ди ма – ка кав је по глед на овај 
пе ри од из Ал ба ни је, до но си нам 
рад и аутор из ове зе мље, при ли ка 
ко ја ни је че ста по след њих го ди на.

Тре ћи, по след њи део књи ге, 
„По сле ди це“ до но си низ ра до ва 
ко ји го во ре не са мо о прав ним, 
већ и дру гим по сле ди ца ма иза
зва ним овим ра том. Прав не по
сле ди це су би ле да ле ко се жне и 
ишле су да ље од пу ког ре гу ли са
ња од но са ко је је про из вео рат. 
Оне су об ли ко ва ле ме ђу на род не 
од но се у по сле рат ном пе ри о ду и 
бит но про ме ни ле од нос пре ма 
ра ту у гло бал ним окви ри ма. Ово 
је прет по ста вља ло пре о сми шља
ва ње пој мо ва ко ји се ти чу не са
мо ius in bel lo већ и ius ad bel lum. 
Др жа ве су пред у зе ле ме ре да се 
уна пре ди ме ђу на род ни прав ни 
по ре дак и у том ци љу осно ван је 
Стал ни суд ме ђу на род не прав де, 
Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да, 
а у окви ри ма Дру штва на ро да ус
по ста вља се си стем за шти те пра
ва ма њи на. Сви ови про бле ми се 
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до ви ни су ви со ког ква ли те та. Не 
са мо да до бар део уче сни ка већ 
има иза се бе при зна ту ака дем ску 
ка ри је ру, већ се мо же за па зи ти да 
су пи са њу сво јих при ло га при сту
пи ли са искре ном за ин те ре со ва
но шћу. То што ова књи га сво јим 
ква ли те том уве ли ко на ди ла зи 
про сек те ку ћих збор ни ка са кон
фе рен ци ја сва ка ко је по сле ди ца 
ове за ин те ре со ва но сти ауто ра, а 
она мо жда по ти че из чи ње ни це 
да се по во дом сто го ди шњи це Пр
вог свет ског ра та у европ ској, па и 
ши ре, јав но сти по но во отво ри ла 
по ле ми ка о кључ ним те ма ма ве за
ним за овај рат. Би ли смо све до ци 
не ко ли ких ре ви зи о ни стич ких по
ку ша ја из ко јих сто ји не са мо убе
ђе ње ових ауто ра, ни ти њи хо ва 
же ља да бу ду за па же ни, већ и од
ре ђе ни ин те ре си раз ли чи тих дру
штве них и др жав них сна га. Иако 
ме ђу ауто ри ма ове књи ге не ма оп
штег сла га ња, а не ка гле ди шта су 
и ди рект но су прот ста вље на, сви 
од ре да су по ка за ли ин те лек ту ал
но по ште ње у же љи да сво ја гле ди
шта ра ци о нал но за сну ју и бра не. 

У те ма ти ци ве за ној за ху ма ни
стич ке на у ке те шко је из бе ћи уно
ше ње вред но сних су до ва, ако је 
уоп ште то и мо гу ће, али те жња да 
се мак си мал но ис кљу че иде о ло
шке ква ли фи ка ци је и не за сно ва
ни ста во ви из го во ре ни у апо дик
тич ком то ну је су вр ли на сва ког 
до брог ра да у овим обла сти ма. 
Мо же мо ре ћи да су су ауто ри ове 
књи ге по тру ди ли да бу ду упра

сва ки да шњом рат ном суд би ном 
за ди ви ла свет а ипак има ла тра
гич ну суд би ну. Та ко ђе про блем 
др жав ног уре ђе ња (са срп ске тач
ке гле ди шта) но во на ста ју ће др жа
ве Ју жних Сло ве на је сте те ма ко ја 
је ов де об ра ђе на, укљу чу ју ћи не 
са мо ста во ве по ли ти ча ра пре ма 
овом про бле му, већ и јав ног мње
ња, то јест срп ске ин те ли ген ци је. 
Сви ра то ви оста вља ју се ћа ње на 
тра гич не до га ђа је и сви на ро ди 
по ди жу ме мо ри ја ле ком плек се. У 
том сми слу за нас је та ко ђе ва жна 
ба шти на Пр вог свет ског ра та и 
ка ко се пре ма њој од но си ти – то је 
оно што спа да у „кул ту ру се ћа ња“.

И ко нач но, ка ко се од но си ти 
пре ма ре ви зи о ни стич ким по ку
ша ји ма ка да је реч о Пр вом свет
ском ра ту и ко ји су мо ти ви за ова
кве по ку ша је, уче ста ле баш уочи 
сто го ди шњи це по чет ка ра та? Да 
ли су ови по ку ша ји чи сто на уч
не, ин те лек ту ал не при ро де, или у 
њи ма има иде о ло ги је, те ку ћих по
ли тич ких ин те ре са и ду го роч ни
јих про је ка та де ло ва ња и пре си је 
јед них на дру ге? Ка ко да се ми, као 
на ци ја, по ста ви мо пре ма ова квим 
ре ви зи о ни стич ким по ку ша ји ма, 
ка ко се они од ра жа ва ју на иден ти
тет на ци је? На ова пи та ња та ко ђе 
на ла зи мо од го во ре у по след њем 
де лу књи ге.

По сле овог пре гле да оп ште те
ма ти ке ове књи ге, по треб но је да
ти и ге не рал ну вред но сну оце ну. 
Обим ност књи ге и бо гат ство са
др жа ја не би би ли до вољ ни да ра
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во на овај на чин ин те лек ту ал но 
ко рект ни. Иако до ла зе из раз ли
чи тих европ ских зе ма ља, Ру си је 
и САД, њи хо ви ра до ви (као и из
ла га ња на кон фе рен ци ји) ни су ре
зул ти ра ли ја ло вим иде о ло шким 
кон фрон та ци ја ма. Су прот ста
вље на твр ђе ња су до бар по ти цај 
да се не са мо ви ди да се и да нас у 
раз ли чи тим зе мља ма раз ли чи то 
гле да на Ве ли ки рат и ње го ве по
сле ди це, већ и да се тра га за исти
ном ко ли ко је то мо гу ће.

Вред но је ода ти при зна ње 
при ре ђи ва чи ма Збор ни ка, као и 
це лом Ин сти ту ту за упо ред но 
пра во као глав ном но си о цу про
јек та, на ве ли ком ан га жма ну ко
ји је био по тре бан да би се до био 
ова ко ви сок ква ли тет књи ге. Ова 
књи га ће ме ђу мно гим књи га ма 
об ја вље ним по во дом сто го ди
шњи це  овог ра та за у зе ти ис так
ну то ме сто. Она је за и ста зна ча јан 
до при нос на ци о нал ној кул ту ри, а 
ис пу ња ва и уло гу ча сног бра ни о
ца исти не о Пр вом свет ском ра ту. 
Не на ме тљи во, без бу ке и пом пе, 
са мим сво јим са др жа јем она да је 
од го вор и на оне не до бро на мер не 
и ин те лек ту ал но не ча сне по ку ша
је да се про шлост ре ин тер пре ти
ра у скла ду с те ку ћим ин те ре си ма, 
би ло иде о ло шке или по ли тич ке 
при ро де.
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