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Сажетак

Аутор по ла зи од хи по те зе да у вре ме рас па да Осман
ског цар ства, не ја ка по ли тич ка ели та бал кан ских на ро да 
ни је мо гла да има ја сну ви зи ју о ин те ре си ма ве ли ких си ла 
у њи хо вим ге о по ли тич ким осва ја њи ма. Још ма ње су по ли
тич ки пред став ни ци од Осман ли ја тек осло бо ђе них на ро да 
мо гли да има ју свест о то ме ко ли ко су ови ин те ре си би ли 
су ко бље ни. Аутор по ка зу је ка ко си се ови су прот ста вље ни 
ин те ре си пре ла ма ли на про сто ру Ср би је, да би на кра ју кул
ми ни ра ли Ве ли ким ра том. 
Кључ не ре чи: Ве ли ки рат, Бал кан, ве ли ке си ле, Ср би ја     

Опасностсенедаизучити
Ге те

Моћкаонадмоћуклици садржинасиље.Умеђусоб
ној хегемонистичкој борби великих сила слабије земље су
принуђене да се покоравајуњиховим интересима.Ови ин
тересисе,неретко,међусобносукобљавајутакодаслабији
морајукомпромиснимрешењимадаимудовољавају,штоје
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честоинемогуће.Уоваквојситуацијинашлисусенароди
БалканауочиВеликограта.Тадасеувртлогубалканскогпи
тањанашлаиполитичкасценаСрбије.Ситуацијуједодатно
компликовалаполитичкинедовољнојасноиздиференцирана
српскаелита,разапетаизмеђуинтересаумирућегОсманског
Царства, нарастајућег утицаја Русије, немачког продора на
Истокибританскогпротивљењагеополитичкимпроменама
наБалкану.

Су коб ин те ре са Ве ли ких си ла  
на те ри то ри ји Бал ка на

Одантичкефилософскемислипадосавремене,наука
настоји да дефинише суштину функционисања света. На
станаквеликихдржава,усмеренједеловањемекспанзиони
стичкихелита,вођенимпотребомзапрестижом,жудњомза
повећањеммоћиижељомзаувећањемпрофита.Козаоста
неутрцизаувећањемполитичкеиекономскемоћи,неса
моштотеренпрепуштасвојимконкурентимавећидепутем
пропасти.1

ТериторијаБалканајеугеографскомсмислудеоевро
азијског континента. Балкански простор, као такав, поима
сеиодређујекрозполитичкогеографскиположај.Заправо,
географскиположај јединамичанодностериторијалне,од
носнодржавотворнецелине, премаприроднимидруштве
ним компонентама географске средине у ближем и даљем
окружењу. Њега одређују две групе међусобно повезаних
фактора:географскииполитички.Упросторномсмислу,по
литичкогеографскиположајможемодефинисатикаодина
мичанодностериторијалнецелинепремаприроднимидру
штвенимкомпонентамагеографскесредине,релевантнимза
унутрашњеполитичкеодносе,каоизаспољнополитичкеод
носепремадругимтериторијалнимцелинамаимеђународ
ниморганизацијама.2Поредполитичкогфактораиполитич
когеографскеодликебитноодређујугеостратешкиположај
државотворнетериторије,нарочитоугеополитичкомигео

1 ХерфридМинклер:Им пе ри је  ло ги ка вла да ви не све томод ста рог Ри ма до 
Сје ди ње них Др жа ва,Службенигласник,Београд,2009,стр.31.

2 МиломирСтепић:У вр тло гу бал ка ни за ци је,СлужбенилистСРЈиИнститутза
геополитичкестудије,Београд,2001,стр.22.
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економскомсмислу.Наиме,анализаполитичкогеографског
положаја подразумева посматрање решења или последица
узајамниходносаузависностиодгеографскихмогућностии
политичкихинтереса.3

ИсторичарисеслажудасеИс точ но пи та њекаооднос
међуВеликимсиламанаметнулоувремепогоршањаеконом
скогстањаОсманскеимперије.Требадодатидајенаовакво
унутрашњеекономскостањедодатноутицалаимеђународ
нааграрнакризаиз1873.године.Иностранизајмовипочели
судакочефункционисањеОсманскедржавекојасегушилау
траншамакојесустизалезаотплатудоспелихкредита.Пре
маподацимадокојихједошаоDo naldC.Bla is dell,укупандр
жавнидугОсманскецаревинеизносиоје1875.годинедвеста
милионафунтистерлинга.Годишњаотплатадржавногдуга
износилајепетнаестмилионафунтистерлингааукупандр
жавниприходизкогасеотплатазајмоваиздвајалаизносио
је свега осамнаест милиона фунти стерлинга.4 Према про
стојрачуници,властимајеостајалосамотримилионафун
тистерлингазапокрићесвихосталихдржавнихтрошкова,
штојезапоследицуималоповећањепореза.Порескастопаје
уједномтренуткуизносилачак60%сељачкихприхода,јер
сесистемсакупљањапорезаобављаоначериринивоа,што
је ибиоглавниразлогшто јеудржавнукасуулазилоне
довољноновца.Централневластипокушавалесудасловом
законастанунапутмалверзацијамакојесусејављалепри
ликомсакупљањапорезанапостојећиначинали јечинов
ничкапохлепабилајачаиодзакона.Централневластибиле
сунемоћнеадржавнисистемнаглојепочеодасеурушава,
нарочитонатериторијамагдејеживелохришћанскостанов
ништво,којејезбогдругевереморалодаиздвајавећипорез
одмуслиманскогживља.5

РазвојдогађајакојисуутицалинарешавањеИсточног
питањапомносупосматралеВеликесиле.Онесујош1871.
годинеодржалеПонтскуконференцијауЛондонугдесусе

3 МиркоГрчић:Оп шта по ли тич ка ге о гра фи ја,ГеографскифакултетПМФ,Бе
оград,1989,стр.80.

4 DonaldC.Blaisdell:Euro pean Fi nan cial Con trol in the Ot to man Em pi re, New 
York,1929.стр.74.

5 RаткоЉубојевић:“ОполитичкомнасиљууСрбијиувремераспадаосманског
царства”,По ли тич ка ре ви ја,бр.4,2009.стр.307330.
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сложиледапоништеодредбеПарискогмираиз1856.годи
неитимепотврдилепрестанакнеутралностиобластиЦрног
мора.Овоме једопринео завршетакфранцускопрускогра
та, где јеФранцускакаопоражена,престаладаштитиин
тересеОтоманскогцарства.Ситуацијакојајенасталанакон
Наполеоновогпораза,потпунојебилаускладусаинтереси
мабританскекруне.Некадашњаравнотежамултиполарних
снагабилајепоновоуспостављена.ВеликаБританијајене
сметаномогладасевратихегемонистичкојполитици.Онаје
узпомоћратнефлотеконтролисаламорскепутеве,узпомоћ
савезауправљалаприликаманаевропскомконтинентуапо
слеиндустријскереволуцијеутицалаинаотвореностмеђу
народногтржиштаробаикапитала.6 

Наредне,1872.годинеуБерлинусусесасталируски,
немачкииаустроугарскицаревикојисупостиглипрелими
нарни споразум о новом дипломатском савезу. Овај савез
формалнојепотписануШенбруну6.јуна1873.годинешто
јебилаполитичкаосновастварањуВеликеисточнекризена
кон1875.године.Русија,којајеутомтренуткубиланајвише
заинтересованазадезинтеграцијуОсманскогцарства,поста
лајеједаноднезаобилазнихфактораурешавањубалканског
питања.7

Српски, православни живаљ на Балкану, притешњен
тешким наметима, пре свега великим порезима али и во
ђен слободарским идејама објавио је 18. јуна 1876. године
ратОсманскојцаревини.Међутим,овомратупредходилаје
интензивнадипломатскаактивностсвихВеликихсила.Још
током 1874. годинеАустроугарскамонархија покренула је
трговинскуполитикуширихразмерапремаИстоку.Наиме,
циљ јебиодасаподунавскимкнежевинамазакључибила
тералнетрговинскеуговоре.РусијаиНемачка,каочланови
Тројецарскога савеза сматрале су овакву дипломатску ак
тивностсасвимисправном.Арифпаша,тадашњиминистар
иностранихпословаВеликеПортежестокосеопираодипло
матским корацима Тројецарског савеза, сматрајући га кон
традикторнимПарискомуговоруиз1856. године.Наиме,у

6 ХерфридМинклер:Им пе ри је  ло ги ка вла да ви не све томод ста рог Ри ма до 
Сје ди ње них Др жа ва,стр.50.

7 Милорад Екмечић: Ства ра ње Ју го сла ви је 17901918, Просвета, Београд,
1989,књига2,стр276.
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члану7Парискогуговорасилепотписницегарантовалесу
опстанак Османског Царства. У дипломатској ноти коју је
ВеликаПортапротивовогауручилаАустроугарскојмонар
хији постављено је питање: „да ли неће доћи дан, када ће
људскавољабитинемоћна,дазауставиструју,којојседаје
махтоликимповредамауговора?“Нотајесадржалаврлора
зуманалиивизионарскизакључак:„дазвонигласбојажљи
веслутње,данесрећаиде.“8 

Поредпојачанихдипломатскихактивности,царскаРу
сијаучествовалајеуратузаослобођењеСрбијеиЦрнеГоре
1876.годинеивојно.Наиме,рускомгенералуМихаилуГли
горијевићуЧерњајевупредатајекомандаМоравскевојске,у
томтренуткунајважнијесрпске,црногорске,херцеговачкеи
босанскеармије.ПоредЧерњајева,великибројрускихофи
циразаузеојекоманднаместа.Од2400рускихвојника,њих
600билисуофицири.ПоредовогаРусијајепослалазнатну
материјалнупомоћуновцуисанитетскомматеријалу.Ратна
дејстванисуишлаукористустаникапајегенералЧерњајев
саДелиградапослао телеграмрускомЦару у коме је, због
лошегстањанабојишту,одрускогЦаразахтеваохитнопри
мирје.Послеовогтелеграма,већсутрадан18.октобра1876.
године,рускавладаналожилајегенералуИгњатијевукојисе
налазио уЦариграду даВисокојПорти ултимативно саоп
штидаурокуод48часоваосманскетрупепрекинусвевојне
активности.Усупротном,акосенеуспоставипримирје,ру
скоцарскипосланикпрекинућесведипломатскеодносеиса
целокупнимпосланством,напустићеЦариград.9 

Наконовогпримирја,снагомрускедипломатијеиспо
слованје„Sta tusquoan tebel lum“,дабисеубудућеизбегао
сваки неспоразум. Тако успостављено политичко решење
нијемоглозадугоопстати,пасуобезараћенестранегледале
управцуРусије,очекујућирасплетдогађаја.10 

Садругестране,Британскавладанијеседеласкрште
нихруку.Онајездушноснабдевалаосманскуармијуоружјем
иратнимматеријаломауњеномглавномштабу,каостручни

8 ЈованРистић:Ди пло мат ска исто ри ја Ср би је,Просвета,Београд,1896,књига
1,стр78.

9 Жив.Живановић:По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е
стог ве ка,књигапрва,ГецаКон,Београд,1923,стр.339341.

10 Исто:стр.342.
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консултант,седеојевисокибританскиофицир.Штојевећа
конкуренцијааспиранатанахегемонију,тојевећанужност
водећесиле,дакрозимперијалнинаступнагласисопствене
захтеве.ИзтогразлогајеДизраели,својимбурнимговором
уКристалпаласу,нагласиодаБританијарускуполитикуна
БалкануисредњојАзијисматрапровокацијом.11 

ТркаизмеђуВеликихсилазаувећањемполитичкемо
ћи утицала је и на оружане активности. Политичку арену
ни једнаод силанијепрепушта својимконкурентима.Већ
10. јуна1877. годинерускавојска започела јератнадејства
освајајући територијеОсманскогцарства.Током јуламесе
ца,биткесусеводилепоцелојлинијиевропскогиазијског
фронта.Рускавојскабилајеуспешнаањиховставјебиода
свеидедоброибрзо!12Балканјетокомратнихдејставадоби
јаоновеполитичкеконтуре.

Уочи Сан Стефанског примирја, Кнез српски који се
борионастраниРуса,послаојегенералуИгњатијевуписмо
следећегсадржаја:„Народсрпскипрвијеотворионизкрва
вих борби за ослобођење своје и својих сународника. Због
тогаданас,кадаседеленакнадезаучињенезаслуге,Ја(кнез
српски) изражавам зебње којих немогу ослободи“.Наиме,
писмокоје јесрпскиКнезпослаокнезуНиколиПетровићу
игенералуИгњатијевууручилису10.фебруара1878.годи
непуковнициЛешјаниниКатарџија.Писмосеодносилона
предлогсрпскеВладеукористпроширењајужнихсрпских
граница. Са друге стране, руско расположење није ишло
нарукусрпскимзахтевима.ГенералИгњатијевиНелидов,
каорускипуномоћницибилисунаклоњениБугаримапаи
наштетуСрба.Оваквомрускомставунајвишеједопринела
Аустроугарскакојојсуновесрпскеграниценајвишесмета
ле.13Наиме,наконвојнихидипломатскихпоразауНемачкој
и Италији, Аустроугарска царевина тежиште своје експан
зионистичкеполитикепренелајенаБалкан.Утемељењено
вимтериторијалнимразграничењимаиновојмеђународној

11 ХерфридМинклер:Им пе ри је  ло ги ка вла да ви не све томод ста рог Ри ма до 
Сје ди ње них Др жа ва,стр.49.

12 Жив.Живановић:По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е
стог ве ка,књигапрва,стр.363.

13 ЈованРистић:Ди пло мат ска исто ри ја Ср би је,Просвета,Београд,1896,књига
2,стр.121.
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политичкој клими на Балкану, допринео је рускоаустроу
гарскиспоразумсклопљен15.јануара1877.годинеуПешти.
ТомприликомјеаустроугарскипреговарачгрофАндраши,
јасноставиодознањарускојстрани,дакаоинтереснусферу
своједржавесматрацелоподручједозацртанеграничнели
нијеТимокВардарСолун.14

После завршеног Берлинског конгреса 1878. године,
властимауБечудозвољенајеокупацијаБосне,Херцеговине
иНовопазарскогСанџака. То је изнова запалило старо су
парништвоизмеђуРусијеиАустроугарске.Тиме јеБечне
двосмисленопоказаоинтересдасерускиутицајнаБалкану
смањиаакоприликедозволе,ипотпуноуништи.15Интереси
империјалнихсиланиједногтренутканисујењавали.

Ути цај ве ли ких си ла  
на по ли тич ке при ли ке у Ср би ли

Међународна политичка сцена и прилике наБалкану
недвосмисленосуутицаленакреирањеунутрашњеполити
кеимеђусобнеодносеполитичкеелитеусамојСрбији.Ин
тересивеликихсила,честосусепоклапалисанационалним
интересимасрпскогнарода.Историјскомтренуткудоприне
ла је рецесија османског царства, или „умирућег царства“,
какосугаисторичарикрстили.Тојебилаочитаприликада
сеутицај страних силаискористи заосамостаљивањепра
вославног света на Балкану. Заједнички интереси и мудра
политика, отварали су врата српској политичкојмисли, да
узогромантрудивеликежртвебудејезичакнавагиутре
нутку,кадавеликесилебудуполитичкипрекрајалеБалкан.

Овако узаврелој политичкој сцени додатно је допри
нелазлатнагрозницакојајеоборилаценузлатанасветској
берзи.ПосматрајућиАустроугарскусакојомјеСрбијаимала
озбиљнутрговинскуразмену,пратећињенумонетарнупо
литику,српскимонетарнисистембиојепринуђендаследи
европскаправилаивредности.Наиме,српскимонетарниси
стемје,поштојетоиАустроугарскацентралнабанкауради
ла,установиофранцускимоделистандардеЛатинскемоне

14 ВладимирЋоровић:Од но си из ме ђу Ср би је и Аустроугар ске у XX ве ку,Штам
падржавнештампаријеКраљевинеЈугославије,Београд,1936,стр.9.

15 Исто.



РаткоЉубојевић СРБИЈАИЗМЕЂУВЕЛИКИХСИЛА

98

тарнеуније.Новоустановљенимонетарнисистембиојеста
билан,штојебиоосновтадашњојсрпскојполитичкојелити
напутукаосамостаљењуистварањусопственедржаве.

Према казивању Милоша Симеоновића, београдског
свештеникатогадоба,уСрбијисупрактичнопостојаледве
партије. Либерална или Ристићевци и Конзервативна или
Чумићевци.Овипрвизапочелисуратзаослобођењеправо
славногнароданаБалкану.Но,какостваринисукренуленај
бољимтокомзасрпскуидеју,конзервативцисунастојалида
свимсиламапреузмувластиодЛиберала,аизосветежелели
судаимсуде,пачакиводећепрвакедаутамниче.16Какосу
османлијезаузелеградовеиселасаправославнимстановни
штвом,расколмеђуовимпартијамабиојеочигледанаборба
запревластсурова.

ИакоутадашњојСрбијиполитичкиживотнисуводи
лепартијевећутицајниљудитогадоба,политичкиживотсе
развијао.Рађалесусеслободарскеидејекојесуутицалена
креирањеунутрашњеиспољнеполитике.Носиоцимодерних
идејабилисумладиљудишколованинастрани,нарочитоу
Францускојгдесубилиуприлицидаседовољноупознају
салибералнимидејама.ЈошзавремепрвевладеКнезаМи
лошапостојалисутур ко фи лииру со фи лиштојесамимна
зивомкарактерисалоњиховеполитичкеставове.Борећисе
завласт,деотадашњеполитичкеелитезалагаосезаТурски
уставиз1838.године,којимсеограничавалавластвладараи
натајначинуводиоолигархијскисистемуправе.17

Насупротлибералимапостојалајеполитичкагрупаци
јаста ро кон сер ва ти ва ца,којајезавремедругевладеКнеза
Михајла,држалаусвојимрукамацелокупнудржавнуупра
ву.Основнаразликаизмеђуовихполитичкихструјабилаје
утомештосулибералиистицалиначелонароднесуверено
стиастароконсервативци,сматрајућиданароднијезреоза
политичкеслободе,ималисуставдацелокупнавластмора
дабудеурукамавладараињеговихнајближихсарадника.18 
Староконсервативценаследилисумладоконсервативцикоји

16 Жив.Живановић:По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е
стог ве ка,књигапрва,стр.345.

17 Ч.Митриновић,М.Н.Брашић: Ју го сло вен ске на род не скуп шти не и са бо ри,
ИздањеНароднескупштинеКраљевинеЈугославије,Београд,1937,стр.98.

18 Исто.
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суподутицајемслободоумнезападњачкеинтелегенцијеже
лелидаодпатријархалнеземљенаправемодернуевропску
државусауређенимправнимсистемом.19

СрпскиУставиз1888.годинебиојеизразтежњивла
дарадасепартијеискористезанапредакипросперитетдр
жавеаникакозаборбукојаможедовестидржавууопасну
кризуопстанка.Накрају,српскиУставјебиоделокомпро
миса свих политичких странака и основ да се најмасовни
јаполитичкастранка,Народнарадикална,развијасасвојим
програмскимциљевима.20ПрвакНароднерадикалнестран
ке,НиколаПашићнијекриоличнупрорускуоријентацију.
Изжеље за тешњом сарадњомСрбије и Русије чак је уго
вараоженидбуАлександраОбреновићарускомпринцезом.21 
ЗбогтечињеницеаустроугарскаштампајеНиколуПашића
демонизовалакаогер ма но фо ба.ОнјенапретњеБечаодго
вараоСр би ја је ма ла и сла ба зе мља пре ма Аустри ји али ње но 
до сто јан ство ни је ни за дла ку сла би је  од до сто јан ства ма 
ко је дру ге не за ви сне др жа ве.22

Својимприкривенимутицајем,великесилепремешта
ле су бојиште самеђународне сцене на територијуСрбије.
Бизмарк је још1879. године говорио: „СамоСрбијаиЦрна
Гора на Балкану представљају камен спотицања на путу
Аустрије.“23РазлоговомејеочигледноРусијакојајепомага
лаСрбијууњенимнапориманационалногослобођења,еко
номскогикултурногјачањаистварањанезависнедржаве.24 

Балканском питању и овако већ сложеним односима
Русије и Аустроугарске који су се сударали на територији
Србије,морамододатиполитичкиутицајВеликеБританије.
Наиме,ВиљемЕвертГледстон(18091898),једаноднајзначај
нијихбританскихполитичараXXвеказалагаосезапринцип
даБалкантребадаприпаднебалканскимнародима.Натај
начинбисесузбиорускииаустријскиутицај аСрбија,по

19 Исто.стр.100.
20 Исто.стр.114.
21 АСАНУ11721,дипломатсакпрепискаНиколеПашића,видетиПашићевизве

штајМ.И.Ј.од10.10.1983.
22 Д.Симеуновић: Но во ве ков не по ли тич ке иде је у Ср ба,Институтзаполитичке

студијеБеоградиПравнифакултетБањаЛука,Београд,2003,стр.493.
23 В.Ћоровић:Од но си из ме ђу Сби је и Аустроугар ске у XX ве ку,Штампадржав

нештампаријеКраљевинеЈугославије,Београд,1936,стр.29.
24 М.Кнежевић:Ср би ја и Ру си ја,Институтзаполитичкестудије,Београд,2009,

стр.31.
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саветимаГледстона,ниукомсличајунебисмеладасвојуна
ционалослободилачкуактивностспроводинотворено.Глед
стонјеишаоидаљепредлажућитајнеакцијезваничнеСрби
јенаорганизовањудобровољачкиходредауциљунационал
ног ослобођења и уједињења.25 Оваквој политичкој клими
допринелојеполитичконасиљеуБосниодстраневладајуће
Аустроугарске.УтокуустанкасрпскогнародауХерцегови
ни1882.годинегрупаустаникаизНевесињапослалајеПо
сланицутадашњемпремијеруВеликеБританијеГледстонуо
разлозимаустанка.УстаницисуизнелидаполитикаАустро
угарскенијебиладасеуБоснииХерцеговиниосигурамир
иблагостање,већдасесрпсконародноиме,језикиобичаји
потисну.Свакокобисекористиосрпскимименомпроглаша
ванјезавелеиздајника.ЦиљаустроугарскогуласкауБосну
биојезаправодеоосвајачкеполитикеПро до ра ка Ис то ку. У
посланицисуустаницинаводиликонкретнепримерекакосу
православнадецаукомуналнимшколамаучиладајеСвети
Савабиолопов,рушенесуцрквеиџамијеанепослушноста
новништвотамниченоивешано.Закључакјебиоједноста
ван,интересвласти јебиодазавадиправославноимусли
манскостановништво.26

* * *

 УвремеслабљењаираспадаОсманскогцарства,ус
комешании супротстављенихегемонистичкиинтереси ве
ликихсиласуоживели.Балканјетадапостаопогоднотлеза
њиховпродор.Балканскинародибилисуношенијакимсло
бодарскимидејамаалибезјаснеполитичкевизијеопоследи
цамамоћивеликихсила.Убалканскомвртлогу,највећипо
литичкипритисактрпелајеСрбијанакојојсусеизбијањем
Великог рата сломили непомирљиво сукобљени интереси
великихсила.Овимратом,великесилесупокушаледареше
балканско питање али су само продубиле кризу и увећале
супарничкеинтересе.БалканскакризасенаконВеликограта
развијаларазличитиминтензитетом,притомеостављајајући
умеђународнојполитичкојарениистеаспиранте.

25 А. Растовић: Велика Британија и Србија 18781889, Службени лист СРЈ и
ИсторијскиинститутСрпскеакадемијенаукаиуметности,Београд,2000,стр.
120121.

26 Исто,стр.127.
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Rat ko Lju bo je vic

SER BIA BET WE EN GRE AT PO WERS  
− PO LI TI CAL CON DI TI ONS ON THE EVE  

OF THE GRE AT WAR

Resume

The aut hor starts with the hypot he sis that at ti mes of the 
dis so lu tion of Ot to man Em pi re we ak po li ti cal eli te of Bal kan na
ti ons co uld not ha ve a cle ar vi sion abo ut the in te rests of Gre at 
Po wers in the ir ge o po li ti cal con qu ests. Po li ti cal re pre sen ta ti
ves of na ti ons newly li be ra ted from Ot to mans co uld be even less 
con sci o us of the si ze of the con flict of the se in te rests. The aut hor 
pre sents how the se op po sing in te rests bro ke down in Ser bia and 
cul mi na ted fi nally with the Gre at War.        
Key words: Gre at War, Bal kans, Gre at Po wers, Serbiа
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