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Сажетак
У раду аутор анализира утицај Немачке и Аустро-
Угарске на интересе Србије и Русије од уједињења
Немачке 1871. па до самог предвечерја Првог свет-
ског рата. Супротно преовлађујућем и популарном
схватању,овегерманскесиленисубиленепремостивe
препрекeзабазичнегеополитичкеинтересеСрбијеи
Русије,већсутоуправобилесилеАнтантесакојима
суСрбијаиРусијабилеукобномсавезу,какоћесека-
снијеиспоставити.Србијајеуратуизгубилатрећи-
нусвојепопулацијеисвојидентитетутопившисена
подстицајсавезникауКраљевинуСХС,докјеРусија,
осимогромнихљудскихжртава,сломацаризмаидо-
ласкабољшевиканавласт,изгубилаивеликидеора-
нијихтериторија.Тонезначидајегерманскифактор
уочиратабиобеневолентан,већдајебиосамознатно
мањештетанодбританскогифранцуског.Вештим
дипломатским маневрисањем и економско-банкар-
скимлобирањем,БританијаиФранцускасууспеледа
придобијузначајандеорускогцарскогестаблишмен-
тазасвојециљеве.КлизањеРусијеизтрадиционалног
савезништвасагерманскимсиламаунаручјеЛондона
иПаризајесамодалоподстицајарусофобскимкруго-
вимауНемачкојдапреузмуглавнуреч.Србијасе,као
млађипартнерРусије,увеликојмеринашлаомеђена
стратешкимзаокретомРусијекаАнтанти,иакото
незначидамалабалканскадржаванијеималаслобо-



- 44 -

ГЕРМАНСКИФАКТОРУРУСКО-СРПСКИМ...МаркоПејковић

думаневрисањауњеним,честонапетим,односимаса
Бечом.
Кључнеречи:Првисветскират,Србија,Русија,Ан-
танта,Централнесиле.

Rу	си	ја	и	Не	мач	ка	су	би	ле	ве	ли	ке	си	ле	ко	је	су	уочи	ра	та	др	жа	ле	
кљу	че	ве	ми	ра	у	сво	јим	ру	ка	ма.	До	ду	ше,	рат	је	за	по	чео	на	кон	

што	је	Аустро-Угар	ско	цар	ство	об	ја	вио	рат	Кра	ље	ви	ни	Ср	би	ји,	али	
ни	ти	би	се	Аустро-Угар	ска	усу	ди	ла	да	то	ура	ди	без	не	мач	ке	са	гла-
сно	сти,ни	ти	би	рат	по	при	мио	европ	ске	и	свет	ске	раз	ме	ре	без	од-
лу	ке	Ру	си	је	да	по	др	жи	Ср	би	ју.	По	ста	вља	се	он	да	пи	та	ње	због	че	га	
ове	две	си	ле	ни	су	упо	тре	би	ле	кљу	че	ве	ми	ра	на	обо	стра	ну	ко	рист,	
на	ро	чи	то	ако	се	има	у	ви	ду	да	су	Не	мач	ка	(Пру	ска),	Аустро-Угар-
ска	 (Аустри	ја)	 и	 Ру	си	ја	 би	ле	 ан	ти	на	по	ле	о	нов	ске,	 кон	зер	ва	тив	не	
са	ве	зни	це	то	ком	це	лог	или	ве	ћи	не	ХIХ	ве	ка?	Обо	стра	на	ко	рист	се	
са	сто	ја	ла	не	сум	њи	во	у	чу	ва	њу	ста	рог,	тра	ди	ци	о	нал	ног	и	мо	нар	хи-
стич	ког	по	рет	ка	уз	еко	ном	ску	са	рад	њу	у	мир	ној	ат	мос	фе	ри. Ка	ко	
су	се	ин	те	ре	си	Ср	би	је	укла	па	ли	у	тај	кон	зер	ва	тив	ни	тро	у	гао?	

У	пр	вом	де	лу	ра	да	по	сма	тра	се	од	нос	Ру	си	је	и	гер	ман	ског	фак-
то	ра,	оли	че	ног	пре	све	га	у	Не	мач	кој.	Аустро-Угар	ска	је	то	ли	ко	по-
ста	ла	за	ви	сна	од	Не	мач	ке	у	го	ди	на	ма	пред	рат,	да	ни	јед	ну	ва	жну	
од	лу	ку	ни	је	сме	ла	да	до	не	се	без	зе	ле	ног	све	тла	из	Не	мач	ке	–	би	ло	
да	се	ра	ди	ло	о	анек	си	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	би	ло	о	на	па	ду	на	Ср-
би	ју.	Иако	је	то	ком	дру	ге	по	ло	ви	не	ХIХ	ве	ка	Аустро-Угар	ска би	ла	
ма	ње	по	у	здан	са	ве	зник	Ру	си	ји	не	го	Пру	ска	(Не	мач	ка),	због	не	по-
сред	ног	спо	ра	у	ве	зи	Бал	ка	на	са	Ру	си	јом,	тре	ба	ло	би	ис	та	ћи	да	је	
то	би	ло	углав	ном	због	то	га	што	је	све	по	ку	ша	је	аустро	у	гар	ско-ру-
ског	сбли	жа	ва	ња	у	овом	ре	ги	о	ну	ве	што	ква	ри	ла	Бри	та	ни	ја.	Да	кле,	
гер	ман	ски	фак	тор	у	овој	ана	ли	зи	би	тре	ба	ло	го	то	во	по	и	сто	ве	ти	ти	
са	Не	мач	ком.	У	дру	гом	де	лу	ра	да	по	сма	тра	се	не	мач	ки	став	пре	ма	
Ср	би	ји,	на	ро	чи	то	у	кон	тек	сту	срп	ских	те	ри	то	ри	јал	них	про	ши	ре	ња	
на	кон	Бал	кан	ских	ра	то	ва.	

ОДНОСИРУСИЈЕИНЕМАЧКЕУОЧИРАТА

Ру	си	ја	је	пре	1914.	има	ла	три	раз	ло	га	да	оста	не	не	мач	ки	са	ве-
зник:	1)	ге	о	по	ли	тич	ки 2)	мо	нар	хиј	ско-ди	на	стич	ки	и	3)	еко	ном	ски.	
Ру	си	ја	је	од	у	ста	ла	од	не	мач	ке	ори	јен	та	ци	је	из	не	ко	ли	ко	раз	ло	га	ко-
ји	ни	су	у	до	ме	ну	ра	ци	о	нал	ног	кал	ку	лу	са	ко	ји	се	у	ме	ђу	на	род	ним	
од	но	си	ма	сво	ди	на	уве	ћа	ње	мо	ћи	и	без	бед	но	сти	др	жа	ве.	С	 јед	не	
стра	не,	уло	гу	су	од	и	гра	ли	вред	но	сни	или	иде	о	ло	шки	мо	ти	ви	ко	ји	
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су	се	сво	ди	ли	на	гер	ма	но	фо	би	ју	де	ла	ру	ске	ели	те.	Она	је	по	сто	ја	ла	
и	ра	ни	је,	па	ра	лел	но	са	не	мач	ком	ру	со	фо	би	јом	у	не	ким	не	мач	ким	
кру	го	ви	ма,	 али	 су	 обе	 ира	ци	о	нал	не	фрак	ци	је	 вре	ме	ном	 ја	ча	ле	 и	
хра	ни	ле	јед	на	дру	гу.	Обич	но	би	за	ма	јац	до	би	ја	ле	на	кон	уда	ља	ва	ња	
Ру	си	је	од	Не	мач	ке	кроз	узи	ма	ње	фран	цу	ских	(у	вре	ме	ру	ског	ца-
ра	Алек	сан	дра	III)	или	бри	тан	ских	кре	ди	та	(на	кон	ру	ско-ја	пан	ског	
ра	та)	или	уда	ља	ва	ња	Не	мач	ке	од	Ру	си	је	због	по	вре	ме	ног	др	жа	ња	
стра	не	Бе	чу	у	по	је	ди	ним	бал	кан	ским	кри	за	ма.1)	У	сва	ком	слу	ча	ју,	
рас	кид	са	ве	знич	ких	од	но	са	је	мо	гао	ићи	у	ко	рист	по	је	ди	ним	ин	те-
ре	си	ма	од	ре	ђе	них	фрак	ци	ја	ру	ског	и	не	мач	ког	еста	бли	шмен	та,	али	
не	и	др	жав	ним	ин	те	ре	си	ма	Ру	си	је	и	Не	мач	ке,	што	се	мо	же	ар	гу-
мен	то	ва	ти	пре	ко	ова	три	го	ре	на	ве	де	на	раз	ло	га.	

Ге	о	по	ли	тич	ки	гле	да	но,	цар	ска	Ру	си	ја	је	пред	крај	ХIХ	и	по	чет-
ком	ХХ	ве	ка	има	ла	три	сме	ра	екс	пан	зи	је.	Је	дан	је	во	дио	ис	точ	но	на	
Да	ле	ки	Ис	ток	пре	ма	Ман	џу	ри	ји,	дру	ги	ју	жно	ка	Пер	си	ји,	Аф	га	ни-
ста	ну	и	Ин	ди	ји	и	тре	ћи	ју	го	за	пад	но	пре	ма	Мо	ре	у	зи	ма	Бос	фо	ру	и	
Дар	да	не	ли	ма.	Ка	да	су	у	пи	та	њу	пр	ва	два	прав	ца,	Не	мач	ка	не	са	мо	
да	ни	је	има	ла	ни	шта	про	тив	ру	ске	екс	пан	зи	је	у	овим	ре	ги	о	ни	ма,	
не	го	 је	чак	и	ди	пло	мат	ски	и	ма	те	ри	јал	но	по	ма	га	ла	Ру	си	ји	 то	ком	
ру	ско-ја	пан	ског	ра	та,	снаб	де	ва	ју	ћи	ње	не	бро	до	ве	угљем	на	пу	ту	до	
оба	ла	Ман	џу	ри	је.	За	то	вре	ме,	ру	ски	са	ве	зник	Фран	цу	ска	је	се	де	ла	
скр	ште	них	ру	ку,	а	Бри	та	ни	ја	је	оби	ла	то	по	ма	га	ла	ру	ског	не	при	ја-
те	ља	из	тог	ра	та	–	Ја	пан.	На	ру	ску	екс	пан	зи	ју	пре	ма	Ин	ди	ји	Фран-
цу	ска	је	гле	да	ла	не	га	тив	но,	јер	је	же	ле	ла	ја	че	ру	ско	ан	га	жо	ва	ње	у	
Евро	пи	и	ње	ну	кон	фрон	та	ци	ју	са	Не	мач	ком,	бу	ду	ћи	да	је	са	мо	на	
тај	на	чин	мо	гла	да	по	вра	ти	од	Не	мач	ке	Ал	зас	и	Ло	рен.	Фран	цу	ска	
са	ма	или	чак	уз	по	моћ	сла	бе	и	не	ис	ку	сне	бри	тан	ске	коп	не	не	вој	ске,	
ни	је	има	ла	вој	не	и	еко	ном	ске	ка	па	ци	те	те	да	то	ура	ди	без	озбиљ	ног	
ру	ског	ан	га	жо	ва	ња	на	ис	точ	но	е	вроп	ском	фрон	ту.	Бри	та	ни	ја	је	би-
ла	још	ве	ћи	про	тив	ник	ру	ске	екс	пан	зи	је	на	југ,	јер	је	у	ју	жној	Ази	ји	
по	се	до	ва	ла	Ин	ди	ју	као	сво	ју	ко	ло	ни	ју.	Ка	да	су	у	пи	та	њу	мо	ре	у	зи,	
Ру	си	ја	је	има	ла	ин	те	рес	да	они	увек	бу	ду	отво	ре	ни		за	ру	ске	тр	го-
вач	ке	и	вој	не	бро	до	ве.	Као	ми	ни	мум,	Ру	си	ја	је	тра	жи	ла	да	у	вре	ме	
ра	то	ва,	мо	ре	у	зи	бу	ду	за	тво	ре	ни	за	све	вој	не	бро	до	ве,	без	об	зи	ра	на	
сул	та	нов	став.	Ти	ме	је	Ру	си	ја	хте	ла	да	спре	чи	по	ја	ву	бри	тан	ских	

1)	 Ge	or	ge	F.	Ken	nan,	TheFatefulAlliance–France,RussiaandtheComingoftheFirstWorld
War,	Pant	heon	Bo	oks,	New	York,	1984.,	20,	32-33;	В.М.	Хво	стов,	‘’Би	змар	ко	ва	спољ	на	
по	ли	ти	ка	у	по	след	њим	го	ди	на	ма	ње	го	вог	кан	це	лар	ства	(1885-1890)’’,	у:	Историјади-
пломатије–свескадруга	(прир.:	В.	П.	По	тем	кин),	Ар	хив	за	прав	не	и	дру	штве	не	на	у	ке,	
Бе	о	град,	1949,	стр.	78,	82.
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и	фран	цу	ских	бро	до	ва	на	ње	ним	оба	ла	ма	као	у	Крим	ском	ра	ту.	И	
упра	во	је	је	ди	на	др	жа	ва	ко	ја	је	ак	тив	но,	и	на	ре	чи	ма	и	на	де	ли	ма,	
по	др	жа	ва	ла	 Ру	си	ји	 у	ње	ним	 на	сто	ја	њи	ма	 да	 ‘’оси	гу	ра	 мо	ре	у	зе’’	
би	ла	Не	мач	ка,	ба	рем	до	1907.	го	ди	не	и	ру	ског	збли	жа	ва	ња	са	Ен-
гле	ском.	Фран	цу	ска	је	пре	ма	овом	пи	та	њу	би	ла	нај	че	шће	па	сив	на,	
док	је	Бри	та	ни	ја	би	ла	нај	же	шћи	про	тив	ник	Ру	си	је,	ко	ја	је	чак	сла-
ла	и	сво	ју	фло	ту	пред	Ца	ри	гра	дом	у	ру	ско-тур	ским	ра	то	ви	ма,	са	мо	
да	би	спре	чи	ла	овла	да	ва	ње	Ру	си	је	тим	мор	ским	те	сна	ци	ма.	Бри	та-
ни	ја,	за	раз	ли	ку	од	Не	мач	ке,	ни	ка	да	ни	је	би	ла	спрем	на	ни	вер	бал	но	
ни	прак	тич	но	да	по	др	жи	би	ло	ко	ји	ру	ски	зах	тев	у	пи	та	њу	мо	ре	у	за.	
Да	кле,	у	сва	три	прав	ца	ге	о	по	ли	тич	ке	ру	ске	екс	пан	зи	је,	ру	ски	ин-
те	ре	си	су	је	ди	но	би	ли	ди	рект	но	су	че	ље	ни	са	бри	тан	ским,	док	су	
фран	цу	ски	ин	те	ре	си	на	ла	га	ли	 ве	ћу	 ак	тив	ност	Ру	си	је	 у	Ис	точ	ној	
Евро	пи	уз	не	мач	ку	гра	ни	цу,	а	не	мач	ки	охра	бри	ва	ли	Ру	си	ју	у	сва	
три	ге	о	по	ли	тич	ка	прав	ца.	

Ка	да	је	у	пи	та	њу	не	мач	ка	ге	о	по	ли	тич	ка	екс	пан	зи	ја,	она	је	има-
ла	са	мо	је	дан	пра	вац	де	ло	ва	ња	пред	рат,	а	то	је	кроз	ју	го	и	сточ	ну	
Евро	пу	ка	Бли	ском	Ис	то	ку	и	Ме	со	по	та	ми	ји.	Ме	ђу	тим,	за	раз	ли	ку	
од	ру	ске	или	аустро	у	гар	ске	екс	пан	зи	је	у	овај	ре	ги	он	(коп	не	на	бли-
зи	на	Аустро-Угар	ске	 и	 Ру	си	је),	 а	 по	тен	ци	јал	но	 и	 бри	тан	ске	 или	
чак	фран	цу	ске	(мо	гућ	ност	да	пре	ко	сре	до	зем	них	ру	та	ла	ко	пре	ба	це	
бро	до	ве	до	Б.	Ис	то	ка),	не	мач	ка		екс	пан	зи	ја	је	би	ла	чи	сто	еко	ном-
ског	ка	рак	те	ра,	ба	рем	до	ан	гло-ру	ског	спо	ра	зу	ма	1907,	а	и	на	кон	то-
га	до	ми	нант	но.2)	Та	експaнзија	би	се	пре	мо	гла	оце	ни	ти	као	ге	о	е	ко-
ном	ска,	јер	се	сво	ди	ла	на	из	град	њу	же	ле	зни	це	Баг	дад-Бер	лин	ко	ја	
је	тре	ба	ло	да	по	ста	не	глав	на	не	мач	ка	еко	ном	ска	ар	те	ри	ја.	Не	мач	ка	
је,	за	раз	ли	ку	од	дру	гих	европ	ских	др	жа	ва	у	де	це	ни	ја	ма	пред	рат,	
до	жи	ве	ла	огро	ман	при	вред	ни	и	де	мо	граф	ски	раст	и	та	же	ле	зни	ца	
је	има	ла	да	по	слу	жи	ко	глав	но	сред	ство	за	не	мач	ки	из	воз	и	увоз	
си	ро	ви	на.	Не	мач	ки	ге	о	по	ли	ти	ча	ри	и	стра	те	зи	оног	вре	ме	на,	по	пут	
чу	ве	ног	По	ла	Рор	ба	ха,	про	је	кат	ове	не	мач	ке	баг	дад	ске	же	ле	зни	це	
ту	ма	че	као	глав	ни	трн	у	оку	Бри	та	ни	је,	ба	рем	док	Ру	си	ја	ни	је	за-
це	мен	ти	ра	ла	сво	је	опре	де	ље	ње	за	Ан	тан	ту,	за	кљу	чив	ши	спо	ра	зум	
са	Бри	та	ни	јом	1907.	Ова	ква	же	ле	зни	ца	би	угро	зи	ла	бри	тан	ску	до-
ми	на	ци	ју	у	Егип	ту	и	Пер	сиј	ском	за	ли	ву,	с	об	зи	ром	да	је	же	ле	зни	ца	
тре	ба	ло	да	има	за	вр	ше	так	баг	дад	ског	кра	ка	на	оба	ли	мо	ра	код	Ба-
сре,	а	етап	но	је	би	ла	пред	ви	ђе	на	и	град	ња	кра	ка	ка	Су	е	цу.	То	би	без	

2)	 Paul	Ro	hr	bach,	Germany’s Isolation:AnExpositionof theEconomicCausesof theGreat
War,	A.C.	Mc	Clurg	&	CO.,	Chi	ca	go,	1915,	pp.	29-30,	54-55.
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сум	ње	угро	зи	ло	ви	тал	не	бри	тан	ске	ин	те	ре	се	ко	ји	су	се	огле	да	ли	у	
пот	пу	ном		мо	но	по	лу	на	тр	го	ви	ну	са	Ин	ди	јом,	а	чи	ме	би	и	њи	хо	ва	
по	зи	ци	ја	у	Егип	ту	по	ста	ла	из	ли	шна.	Та	ко	да	ге	о	по	ли	тич	ких	раз	ло-
га	за	про	ме	ну	ру	ског	кур	са	ка	Ан	тан	ти	ни	је	би	ло.	Чак	и	ка	да	је	у	
вре	ме	нај	ве	ће	за	тег	ну	то	сти	из	ме	ђу	Не	мач	ке	и	Ру	си	је	не	ко	ли	ко	ме-
се	ци	пред	рат,	Не	мач	ка	по	сла	ла	ге	не	ра	ла	Ли	ма	на	фон	Сан	дер	са	са	
ци	љем	ре	ор	га	ни	за	ци	је	тур	ске	вој	ске,	у	свој	ству	ко	ман	дан	та	јед	ног	
тур	ског	гар	ни	зо	на	на	оба	ли	мо	ре	у	за,	иста	је	на	кон	ру	ске	при	мед	бе	
по	ву	кла	Сан	дер	са	са	тог	по	ло	жа	ја.	С	дру	ге	стра	не,	се	ти	мо	се	ка	ко	
је	сво	је	вре	ме	но	бри	тан	ски	пре	ми	јер	Ди	зра	е	ли	слао	вој	не	бро	до	ве	
у	Бос	фор	и	ко	ји	су	по	ву	че	ни	тек	ка	да	је	Бри	та	ни	ја	до	би	ла	од	Ру	си-
је	низ	усту	па	ка	оли	че	них	у	дра	стич	ној	ре	ви	зи	ји	ру	ског	ми	ров	ног	
про	јек	та	из	Сан-Сте	фа	на.3) 

Још	ве	ћи	раз	лог	је	Ру	си	ја	има	ла	да	одр	жи	са	вез	са	Не	мач	ком	
из	ХIХ	ве	ка	ако	по	сма	тра	мо	кру	ци	јал	ни	ин	те	рес	Ру	си	је	да	са	чу	ва	
свој	 ста	ри	 по	ре	дак	 тра	ди	ци	о	нал	не	 мо	нар	хи	је	 и	 ди	на	сти	ју	 Ро	ма-
нов	од	со	ци	ја	ли	стич	ко-ре	пу	бли	кан	ских	ре	во	лу	ци	ја	и	мо	нар	хо	у	би-
ства.	По	ку	шај	‘’де	ка	бри	стич	ке’’	ре	во	лу	ци	је	из	1825,	за	тим	уби	ство	
Алек	сан	дра	 и	 не	у	спе	ла	 со	ци	ја	ли	стич	ка	 ре	во	лу	ци	ја	 из	 1905,	 нај-
о	чи	глед	ни	ји	 су	 при	ме	ри	 то	га.4)	 Ини	ци	ја	то	ри	 ових	 ан	ти	мо	нар	хи-
стич	ких	стре	мље	ња	су	у	по	чет	ку	би	ла	тај	на	и	по	лу	тај	на	дру	штва	
ко	ја	су	се	угле	да	ла	на	ита	ли	јан	ске	на	ци	о	на	ли	стич	ке	ре	во	лу	ци	о	на-
ре	Кар	бо	на	ре	 (у	по	гле	ду	на	чи	на	ра	да)	и	на	фран	цу	ске	 ја	ко	бин	це	
(у	по	гле	ду	иде	о	ло	ги	је).	Ка	сни	је	су	во	де	ћу	па	ли	цу	пре	у	зе	ли	ру	ски	
анар	хи	сти,	со	ци	ја	ли	сти	и	ко	му	ни	сти,	ко	ји	су	би	ли,	иако	не	(по	лу)
тај	не	 ор	га	ни	за	ци	је	 по	 на	чи	ну	 ра	да,	 же	сто	ко	 про	га	ња	ни	 и	 за	бра-
њи	ва	ни	од	цар	ске	вла	сти.	Аустро-Угар	ска	и	Не	мач	ка	сва	ка	ко	ни	су	
има	ле	ин	те	рес	да	се	ко	ри	сте	овим	по	кре	ти	ма	у	ци	љу	об	ра	чу	на	с	
дру	гим	др	жа	ва	ма.	Те	две	др	жа	ве	су	би	ле	мо	нар	хи	је	и	ни	су	би	ле	
пар	ла	мен	тар	не	де	мо	кра	ти	је	(па	ни	де	мо	кра	ти	је	у	пу	ном	сми	слу	те	
ре	чи).	Је	ди	на	др	жа	ва	чи	ји	су	то	иде	а	ли	мо	гли	да	бу	ду	у	том	тре	нут-
ку	је	сте	Фран	цу	ска,	као	ре	пу	бли	ка	и	пар	ла	мен	тар	на	де	мо	кра	ти	ја.	
Иако	 је	би	ла	спрем	на	да	то	ле	ри	ше	ца	ри	зам	ка	да	 јој	 је	 то	би	ло	у	
ин	те	ре	су,	чим	би	Ру	си	ја	пре	у	зе	ла	 ге	о	по	ли	тич	ки	курс	ко	ји	 је	био	
са	мо	у	ру	ском,	а	не	и	у	фран	цу	ском	ин	те	ре	су	(као	ка	да	је	Ру	си	ја	
ушла	у	рат	са	Ја	па	ном	н	Да	ле	ком	Ис	то	ку),	Фран	цу	ска	се	ни	је	ли-

3)	 Ми	лош	Ко	вић,	ДизраелииИсточнопитање,	Клио,	Бе	о	град,	2007,	стр.	312-316,	331-
336.

4)	 Сер	гей	Г.	Пу	шка	рев,	Обзоррусскойистории,	Из	да	те	ль	ство	 ‘’На	у	ка’’,	Мо	сква,	 1991,	
стр.	296-300,	330,	345-351.
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би	ла	да	ди	рект	но	по	ма	же	ра	ди	кал	не	гру	пе	ко	је	су	би	ле	пред	вод-
ни	це	со	ци	ја	ли	стич	ке	ре	во	лу	ци	је	из	1905.	Та	ко	је	Ни	ко	лај	II	кра	јем	
1905.	до	био	по	у	зда	не	оба	ве	штај	не	по	дат	ке	о	то	ме	да	се	фран	цу	ски	
ам	ба	са	дор	Бом	пар	са	ста	је	са	ре	во	лу	ци	о	на	ри	ма.5)	И	не	са	мо	то.	То-
ком	1904/1905.	Па	риз	је	по	стао	сре	ди	ште	ан	ти	цар	ске	про	па	ган	де	и	
ме	сто	оку	пља	ња	свих	ру	ских	по	ли	тич	ких	еми	гра	на	та.	Без	об	зи	ра	
на	апе	ле	ру	ског	ам	ба	са	до	ра	у	Па	ри	зу,	Фран	цу	ска	ни	је	ни	шта	пред-
у	зе	ла	ма	кар	да	оте	жа	овим	сна	га	ма	по	ли	тич	ки	рад	на	фран	цу	ском	
тлу.6)	На	кон	не	у	спе	шног	ру	ско-ја	пан	ског	ра	та,	а	за	шта	 је	ве	ли	ки	
кри	вац	уну	тра	шњи	ме	теж	ко	ји	 је	под	сти	ца	ла	упра	во	Фран	цу	ска,	
ца	ре	ва	по	ли	ти	ка	ру	ског	ши	ре	ња	на	Да	ле	ки	Ис	ток	и	 југ	Евро	а	зи-
је	гу	би	по	др	шку	еста	бли	шмен	та,	док	про-фран	цу	ска	фрак	ци	ја	још	
ви	ше	ја	ча.	Као	ре	зул	тат	то	га,	Фран	цу	ска	зах	те	ва	од	Ру	си	је	да	пру-
жи	пот	пу	ну	по	др	шку	ње	ним	на	сто	ја	њи	ма	да	по	ни	зи	Не	мач	ку	на	
Ал	хе	си	ра	ској	кон	фе	рен	ци	ји	по	све	ће	ној	Пр	вој	ма	ро	кан	ској	кри	зи,	
што	Ру	си	ја	и	ра	ди	и	као	‘’на	гра	ду’’	до	би	ја	зај	мо	ве	фран	цу	ских	бан-
ка	ра	под	усло	вом	да	се	 још	од	рек	не	и	 злат	ног	стан	дар	да,	што	 је	
има	ло	по	губ	ног	ефек	та	по	ру	ску	еко	но	ми	ју.7)

У	де	це	ни	ја	ма	пред	пр	ви	свет	ски	рат,	ако	по	ре	ди	мо	удео	ве	ли-
ких	европ	ских	си	ла	у	еко	ном	ској	мо	ћи,	са	мо	су	Ру	си	ја	и	Не	мач	ка	
бе	ле	жи	ле	вр	то	гла	ви	еко	ном	ски	раст,	док	је	Фран	цу	ска	стаг	ни	ра	ла,	
а	Бри	та	ни	ја	бе	ле	жи	ла	пад.	Ако	по	гле	да	мо	ин	дек	се	ин	ду	стриј	ске/
еко	ном	ске	мо	ћи	др	жа	ва	у	пе	ри	о	ду	1880-1913	(из	ра	же	не	у	про	цен-
ти	ма	у	од	но	су	на	укуп	ну	еко	ном	ску	моћ	Евро	пе	ко	ја	се	огле	да	у	
ком	би	на	ци	ји	про	из	вод	ње	че	ли	ка/гво	жђа	и	по	тро	шње	 енер	ги	је)	 и	
ко	је	 је	раз	вио	чу	ве	ни	ге	о	по	ли	ти	чар	Џон	Мир	шај	мер	(JohnMear-
sheimer)	у	сво	јој	књи	зи	Тра	ге	ди	ја	по	ли	ти	ке	ве	ли	ких	си	ла	(TheTra-
gedyofGreatPowerPolitics),	упра	во	ће	мо	ви	де	ти	ту	тен	ден	ци	ју:8) 

1880 1890 1900 1910 1913
Не	мач	ка 20% 25% 34% 39% 40%
Ру	си	ја 3% 5% 10% 10% 11%

Бри	та	ни	ја 59% 50% 37% 30% 28%
Фран	цу	ска 13% 13% 11% 12% 12%

5)	 Пе	тр	Му	ль	та	ту	ли,	ВнешняяполитикаИмператораНиколаяII(1894-1917),	Рос	си	й	ский	
Ин	сти	тут	Стра	те	ги	че	ских	Ис	сле	до	ва	ний,	Мо	сква,	ФИВ,	2012,	стр.	319.

6)	 Ibid,	стр.	312.
7)	 Ibid,	стр.	359-360.	
8)	 John	J.	Me	ar	she	i	mer,	TheTragedyofGreatPowerPolitics,	W.W.	Nor	ton	&	Com	pany	Ltd.,	

New	York,	2001,	p.	71.
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Као	што	се	ви	ди	из	та	бе	ле,	не	мач	ка	ин	ду	стриј	ска	моћ	је	ду	пли-
ра	на,	а	бри	тан	ска	пре	по	ло	вље	на.	Ру	си	ја	је	ско	ро	че	ти	ри	пу	та	оја	ча-
ла,	док	је	Фран	цу	ска	у	очи	глед	ној	стаг	на	ци	ји.	Ипак,	ин	ди	ка	тив	но	
је	да	Ру	си	ја	го	то	во	ста	ла	са	ра	стом	упра	во	у	пе	ри	о	ду	1900-1910,	ка-
да	се	и	ко	нач	но	окре	ну	ла	зај	мо	ви	ма	Бри	та	ни	је	и	Фран	цу	ске.	Опет,	
ако	се	мир	про	ду	жи,	сва	је	при	ли	ка	да	би	у	та	квој	окол	но	сти	нај	ма-
ње	про	фи	ти	ра	ла	Бри	та	ни	ја,	ко	ја	јед	но	став	но	ни	је	мо	гла	да	из	др	жи	
еко	ном	ску	утак	ми	цу	са	Не	мач	ком.	Оту	да	је	по	сва	ку	це	ну	тре	ба	ло	
ра	ди	ти	на	иза	зи	ва	њу	су	ко	ба	ње	и	Ру	си	је,	ка	ко	би	два	глав	на	бри-
тан	ска	ри	ва	ла	 са	ми	се	бе	уни	шти	ли.	Осим	то	га,	Ру	си	ја	ни	је	има-
ла	раз	ло	га	да	упа	да	у	рат	са	до	бро	об	у	че	ном	и	тех	нич	ки	из	у	зет	но	
опре	мље	ном	и	број	ном	не	мач	ком	коп	не	ном	вој	ском.	Не	мач	ка	је	у	
пе	ри	о	ду	 1914-1917.	 про	из	ве	ла	 47.000	 ави	о	на,	 Ру	си	ја	 са	мо	 3.500.	
За	тим	ми	тра	ље	за	280.000	Не	мач	ка,	а	Ру	си	ја	де	сет	пу	та	ма	ње.	То-
по	ва	 је	Не	мач	ка	 про	из	ве	ла	шест	 пу	та	 ви	ше	 од	 Ру	си	је,	 а	 пу	ша	ка	
ско	ро	три	пу	та	ви	ше.9) 

Ови	по	ка	за	те	љи	су	пот	пу	но	на	тра	гу	оно	га	што	је	твр	дио	ру-
ски	цар	ски	по	ли	ти	чар	Пјо	тр	Дур	но	во,	ко	ји	је	не	по	сред	но	пред	рат	
на	пи	сао	пи	смо	Ни	ко	ла	ју	II	у	ко	ме	га	мо	ли	да	што	пре	рас	ки	не	са-
ве	зни	штво	са	Фран	цу	ском	и	Бри	та	ни	јом	и	да	не	ула	зи	у	рат	са	Не-
мач	ком.	У	су	прот	ном,	Ру	си	ју	че	ка	по	раз	у	ра	ту,	гу	би	так	те	ри	то	ри	ја	
и	бољ	ше	вич	ки	пре	врат.	Дур	но	во	је	пред	ви	део	све	оно	што	ће	се	у	
Ру	си	ји	де	си	ти	1917/1918.	Ни	са	мој	Не	мач	кој	ни	је	у	ин	те	ре	су	рат	са	
Ру	си	јом,	јер	иако	је	Ру	си	ја	еко	ном	ски	сла	би	ја,	она	има	мно	го	ве	ћу	
и	из	др	жљи	ви	ју	по	пу	ла	ци	ју	од	Не	мач	ке,	као	и	мно	го	ве	ћу	те	ри	то-
ри	ју.	Ко	год	да	по	бе	ди	у	том	ра	ту,	он	мо	же	ма	ло	шта	по	зи	тив	но	да	
до	би	је	(углав	ном	те	ри	то	ри	је	на	се	ље	не	ан	ти	не	мач	ким,	од	но	сно	ан-
ти	ру	ским	ста	нов	ни	штвом	као	што	су	По	ља	ци	или	Аустри	јан	ци	у	
Га	ли	ци	ји).	Су	коб	Ру	си	је	и	Не	мач	ке	је	до	би	так	са	мо	за	Фран	цу	ску	
и	Бри	та	ни	ју.10)	Оту	да	овај	чла	нак	ни	је	не	чи	ја	на	кнад	на	па	мет,	не	го	
пред	ста	вља	ре	флек	си	ју	за	сно	ва	ну	на	та	да	шњим	ра	ци	о	нал	ним	ана-
ли	за	ма,	чи	ја	је	ма	на	би	ла	је	ди	но	то	што	су	би	ле	у	ма	њи	ни.

ОДНОСИСРБИЈЕИНЕМАЧКЕУОЧИРАТА

Не	мач	ка	је	ак	ти	ван	став	пре	ма	Ср	би	ји	и	срп	ском	пи	та	њу	по	че-
ла	да	кре	и	ра	од	аустро	у	гар	ске	анек	си	је	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	1908.	
Та	да	 је	Не	мач	ка	 по	др	жа	ла	Аустро-Угар	ску,	 али	 се	мо	ра	 има	ти	 у	

9)	 Ibid,	p.	72.
10)	 Пун	текст	Дур	но	вље	вог	пи	сма	је	пр	ви	пут	об	ја	вљен	у	со	вјет	ском	жур	на	лу	‘’Кра	сная	

но	вь’’,	1922,	N.	6.
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ви	ду	да	је	она	то	ура	ди	ла	на	кон	што	је	Ру	си	ја	скло	пи	ла	спо	ра	зум	
са	Бри	та	ни	јом	1907.	Без	сум	ње,	то	је	био	на	чин	да	Не	мач	ка	‘’ка-
зни’’	Ру	си	ју	за	ње	но	окре	та	ње	Бри	та	ни	ји.	Ка	ко	се	рат	при	бли	жа-
вао, Аустро-Угар	ска	је	по	ста	ла	све	агре	сив	ни	ја	пре	ма	Ср	би	ји,	али	
у	исто	вре	ме	не	моћ	ни	ја	да	би	ло	шта	са	мо	стал	но	ура	ди	без	одо	бре-
ња	Не	мач	ке.	Не	мач	ка	је	са	да	то	ли	ко	моћ	ни	ја	од	Аустро-Угар	ске,	да	
ви	ше	ни	је	би	ло	го	во	ра	о	 ге	о	по	ли	тич	кој	 јед	на	чи	ни	из	прет	ход	ног	
ве	ка,	ка	да	је	Не	мач	ка	мо	ра	ла	да	узи	ма	мно	го	ви	ше	у	об	зир	ста	во	ве	
Аустро-Угар	ске.	Оту	да	се	не	мач	ки	став	пре	ма	Ср	би	ји	мо	же	нај	бо-
ље	ви	де	ти	у	кон	тек	сту	Бал	кан	ских	ра	то	ва,	а	пре	ко	то	га	се	по	сма-
тра	и	не	мач	ки	став	пре	ма	ру	ској	бал	кан	ској	по	ли	ти	ци,	има	ју	ћи	у	
ви	ду	да	је	Ру	си	ја	би	ла	по	кро	ви	тељ	Бал	кан	ског	са	ве	за	и	си	ла	ко	ја	
је	по	др	жа	ва	ла	про	ши	ре	ње	и	не	за	ви	сност	бал	кан	ских	хри	шћан	ских	
др	жа	ва.	

Ов	де	је	нај	бо	ље	на	ве	сти	ста	во	ве	не	мач	ког	исто	ри	ча	ра	Фри	ца	
Фи	ше	ра,	по	зна	тог	по	то	ме	што	је	окри	вио	гер	ман	ски	фак	тор	за	из-
би	ја	ње	ра	та.	Али,	чак	и	код	ње	га	мо	гу	да	се	на	ђу	ста	во	ви	ко	ји	ће	
раз	ве	ја	ти	мит	 о	 не	ка	квој	 мо	но	лит	ној	 хар	мо	ни	ји	 из	ме	ђу	Не	мач	ке 
и	 Аустро-Угар	ске	ка	да	је	Бал	кан	у	пи	та	њу	и	на	осно	ву	ко	јих	ће	се	
ви	де	ти	да	је	ком	про	мис	Не	мач	ке	и	Ру	си	је	гле	де	Ср	би	је	и	Бал	ка	на	
био	мо	гућ,	са	мо	да	Ру	си	ја	ни	је	оп	ти	ра	ла	да	на	пу	сти	гер	ман	ско	са-
ве	зни	штво.	

Фи	шер	твр	ди	да	се	због	не	мач	ког	ста	ва	Аустро-Угар	ска	осе-
ти	ла	изо	ло	ва	ном	и	ли	ше	ном	сва	ке	мо	гућ	но	сти	не	са	мо	да	оку	пи-
ра	Сан	џак11) и	Но	ви	Па	зар,	не	го	и	да	на	пад	не	Ср	би	ју	то	ком	Бал-
кан	ских	 ра	то	ва.	 По	 Фи	ше	ру,	 ме	мо	а	ри	 аустро	у	гар	ског	 ми	ни	стра	
спољ	них	по	сло	ва	Бер	хтол	да	ре	флек	ту	ју	гор	чи	ну	ко	ју	је	он	осе	ћао	
због	то	га	што	 је	при	ступ	Не	мач	ке	Бал	кан	ским	ра	то	ви	ма	спре	чио	
Аустро-Угар	ску	 да	 во	ди	 ак	тив	ну	 по	ли	ти	ку	 у	 ју	го	и	сточ	ном	 де	лу	
Евро	пе.	У	истим	ме	мо	а	ри	ма	се	мо	гу	на	ћи	и	Бер	хтол	до	ва	при	зна	ња	
да	је	Не	мач	ка	у	по	гле	ду	Бал	ка	на	вр	ши	ла	при	ти	сак	и	на	Ру	си	ју	и	на	
Аустро-Угар	ску.	Фи	шер	на	во	ди	и	део	из	ве	шта	ја	се	кре	та	ра	не	мач-
ког	 ми	ни	стар	ства	 спољ	них	 по	сло	ва	 Ки	дер	лен-Вех	те	ра	 у	 ве	зи	 са	
на	по	ром	од	ре	ђе	них	ве	ли	ких	си	ла	да	спре	че	из	би	ја	ње	Бал	кан	ских	
ра	то	ва.	Вех	тер	је	ту	отво	ре	но	пле	ди	рао	за	рат	у	ко	јем	ће	бал	кан	ске	
др	жа	ве	 ја	сно	по	ка	за	ти	шта	мо	гу	и	да	ли	има	ју	пра	во	да	по	сто	је.	
Ако	по	бе	де	Тур	ску	 би	ће	 на	гра	ђе	не,	 а	 ако	из	гу	бе,	 пи	та	ње	по	де	ле	
тур	ских	те	ри	то	ри	ја	ће	се	из	гу	би	ти	са	по	ли	тич	ке	аген	де	за	не	ко	ду-

11)	 	Сан	џак	је	тер	мин	ко	ји	упо	тре	бља	ва	Фи	шер	у	књи	зи,	а	не	аутор	овог	члан	ка.
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же	вре	ме.	Фи	шер	оце	њу	је	и	да	је	су	прот	но	на	ме	ра	ма	Аустро-Угар-
ске,	не	мач	ки	кан	це	лар	Бет	ман	Хол	вег	су	ге	ри	сао	да	би	ве	ли	ке	си	ле	
тре	ба	ло	да	са	че	ка	ју	да	уче	сни	це	Бал	кан	ских	ра	то	ва	ис	так	ну	сво	је	
зах	те	ве	и	да	би	ве	ли	ке	си	ле	тре	ба	ло	да	ин	тер	ве	ни	шу	са	мо	уко	ли	ко	
би	не	ки	од	тих	зах	те	ва	зна	чио	кр	ше	ње	ин	те	ре	сне	сфе	ре	тих	истих	
ве	ли	ких	си	ла.12)

Да	кле,	Не	мач	ка	ни	је	би	ла	про	тив	те	ри	то	ри	јал	ног	про	ши	ре	ња	
Ср	би	је	 у	 Бал	кан	ским	 ра	то	ви	ма.	 Ве	ро	ват	но	 је	 про	ра	чу	на	ла	 да	 се	
њен	глав	ни	ге	о	по	ли	тич	ки	циљ	(а	то	је	град	ња	баг	дад	ске	же	ле	зни-
це)	лак	ше	мо	же	из	вр	ши	ти	у	но	вим	окол	но	сти	ма,	а	не	у	ве	чи	то	не-
ста	бил	ној	и	ха	о	су	под	ло	жној	Тур	ској.	За	то	је	че	ка	ла	да	ви	ди	ис	ход	
пре	го	во	ра	о	ре	кон	струк	ци	ји	по	сто	је	ћег	же	ле	знич	ког	кра	ка	ко	ји	је	
во	дио	од	Бе	о	гра	да	ка	Со	фи	ји	и	град	њи	но	вог	кра	ка	од	Ни	ша	ка	Со-
лу	ну.	Пре	го	во	ри	су	за	по	че	ти	још	1913.	и	не	мач	ку	по	др	шку	Аустро-
Угар	ској	у	по	гле	ду	ал	бан	ског	пи	та	ња	и	по	тре	бе	да	се	срп	ска	вој	ска	
ис	те	ра	из	Ал	ба	ни	је	под	прет	њом	ра	та	и	тре	ба	ту	ма	чи	ти	у	све	тлу	
при	ти	ска	да	Ср	би	ја	при	хва	ти	не	мач	ке	усло	ве	у	ве	зи	са	же	ле	знич-
ким	про	јек	ти	ма.	Не	мач	ка	је	хте	ла	да	при	во	ли	срп	ску	вла	ду	да	тај	
по	сао	по	ве	ри	не	мач	ким	бан	ка	ма	и	же	ле	знич	ким	дру	штви	ма,	 као	
и	да	до	би	је	га	ран	ци	ју	да	ће	у	оним	де	ло	ви	ма	но	ве	срп	ске	др	жа	ве,	
ко	ји	су	ра	ни	је	при	па	да	ли	Тур	ској,	а	где	су	Нем	ци	уго	во	ри	ма	сте	кли	
пра	во	из	град	ње	же	ле	зни	ца,	то	пра	во	са	да	по	но	во	би	ти	по	твр	ђе	но.	
Ме	ђу	тим,	срп	ска	вла	да	је	од	лу	чи	ла	да	од	би	је	ове	не	мач	ке	по	ну	де	
и	пре	го	во	ри	су	про	па	ли	4.	 ју	на	1914.	го	ди	не,	за	раз	ли	ку	од	оних	
ко	је	 је	Не	мач	ка	 во	ди	ла	 са	Бу	га	ри	ма	и	Гр	ци	ма.13)	 То	 је	 био	по	тез	
срп	ске	вла	де	ко	ји	је,	по	све	му	су	де	ћи,	ко	нач	но	опре	де	лио	Не	мач-
ку	да	у	пр	вој	сле	де	ћој	кри	зи	по	др	жи	Аустро-Угар	ску	у	на	па	ду	на	
Ср	би	ју,	са	мо	због	не	че	га	што	је	Ср	би	ја	од	лу	чи	ла	у	ве	зи	са	сво	јом	
те	ри	то	ри	јом,	без	да	је	том	при	ли	ком	на	ру	ши	ла	текст	Лон	дон	ског	и	
Бу	ку	ре	штан	ског	уго	во	ра	ко	ји	су	јој	га	ран	то	ва	ли	ста	тус	на	кон	Бал-
кан	ских	ра	то	ва.	Ме	ђу	тим,	би	ло	би	по	гре	шно	ба	ци	ти	кри	ви	цу	на	
срп	ску	вла	ду	због	ове	од	лу	ке. Ср	би	ја	ни	је	би	ла	у	ста	њу	да	са	гле-
да	по	сле	ди	це	ове	од	лу	ке,	то	је	мо	гла	би	ти	са	мо	Ру	си	ја,	ко	ја	је	од-
лич	но	зна	ла	шта	баг	дад	ска	же	ле	зни	ца	зна	чи	Нем	ци	ма	и	од	су	ство	
ру	ске	ко	ор	ди	на	ци	је	у	срп	ско-не	мач	ким	од	но	си	ма	уочи	ра	та	је	пу-
ка	по	сле	ди	ца	већ	ра	ни	јег	ру	ског	опре	де	ље	ња	за,	по	Ру	си	ју,	коб	ну	

12)	 	Fritz	Fischer,	WarofIllusions–GermanPoliciesfrom1911to1914,	W.W.	Nor	ton	&	Com-
pany,	Inc,	New	York,	1975,	pp.	154-155,	158-159.

13)	 	Kla	us	Thörner,	DerganzeSüdostenistunserHinterland:deutscheSüdosteuropaplänevon
1840bis1945,	Universität	Ol	den	burg,	2000,	s.	247.
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Ан	тан	ту.	Ср	би	ја	је	по	ред	то	га	тек	иза	шла	из	ра	то	ва	као	по	бед	ник	
и	има	ју	ћи	у	ви	ду	да	 је	ви	ше	би	ла	из	ло	же	на	при	ти	сци	ма	моћ	ни	је	
Аустро-Угар	ске	на	свој	су	ве	ре	ни	тет	од	оста	лих	бал	кан	ских	др	жа-
ва	(чак	и	од	Ру	му	ни	је,	јер	ова	зе	мља	ни	је	има	ла	број	ну	сло	вен	ску	
по	пу	ла	ци	ју	као	Ср	би	ја	или	Цр	не	Го	ре	ко	ја	је	би	ла	до	ста	ма	ња	опа-
сност	за	ста	бил	ност	Ду	ал	не	мо	нар	хи	је	од	Ср	би	је,	по	пу	ла	циј	ски	и	
еко	ном	ски	 гле	да	но),	 би	ло	 је	 и	 оче	ки	ва	но	 да	 од	лу	ком	 о	 на	ци	о	на-
ли	за	ци	ји	же	ле	знич	ких	 	про	је	ка	та	 још	јед	ном	по	твр	ди	свој	осе	ћај	
не	за	ви	сно	сти.	Од	су	ство	 ру	ске	 аси	стен	ци	је	 у	 ре	гу	ли	са	њу	 срп	ско-
не	мач	ких	од	но	са	се,	у	сва	ком	слу	ча	ју,	по	ка	за	ло	ве	о	ма	ло	шим	и	по	
Ср	би	ју	и	по	Ру	си	ју.	

***

Тра	ги	чан	Пр	ви	свет	ски	рат	је	оста	вио	те	шке	по	сле	ди	це	за	Ср-
би	ју	 и	 Ру	си	ју.	Ове	 две	 зе	мље	 се	 и	 дан	 да	нас	 ни	су	 опо	ра	ви	ле	 од	
стра	да	ња	ко	ја	су	их	за	де	си	ла	та	да.	Ру	си	ја	је	из	гу	би	ла	сво	ју	слав	ну	
ди	на	сти	ју	Ро	ма	нов	ко	ју	су	звер	ски	ли	кви	ди	ра	ле	сна	ге,	по	др	жа	ва	не	
упра	во	од	ру	ских	‘’са	ве	зни	ка’’	из	Ан	тан	те	и	пре	и	у	то	ку	Ве	ли	ког	
ра	та.	Пре	ра	та	су	ре	во	лу	ци	о	на	ри	би	ли	по	др	жа	ва	ни	од	Фран	цу	ске.	
Тач	но	 је	да	 је	Не	мач	ка	омо	гу	ћи	ла	Ле	њи	ну	да	во	зом	про	ђе	пре	ко	
ње	не	те	ри	то	ри	је	из	Швај	цар	ске	на	пу	ту	за	Ру	си	ју	у	апри	лу	1917. 
Али,	Не	мач	ка	је	то	ура	ди	ла	на	кон	Фе	бру	ар	ске	ре	во	лу	ци	је	иза	ко	је	
су	ста	ја	ле	упра	во	си	ле	Ан	тан	те.14) Си	ла	ма	Ан	тан	те	је	циљ	био	да	
сру	ше	ца	ра	ко	ји	је	1916.	и	по	чет	ком	1917.	во	дио	пре	го	во	ре	са	Не-
мач	ком	о	се	па	рат	ном	ми	ру,	ка	ко	би	у	Ру	си	ји	до	би	ли	вла	ду	спрем	ну	
да	на	ста	ви	 да	 гу	ра	Ру	си	ју	 у	 кр	ва	ву	про	ва	ли	ју,	 са	мо	да	 би	до	ми-
нант	ни	по	ли	тич	ки	и	бан	кар	ски	кру	го	ви	у	Фран	цу	ској,	Бри	та	ни	ји	и	
САД-у	(САД	ула	зи	у	рат	упра	во	апри	ла	1917)	мо	гли	да	мак	си	ми	зу-
ју	сво	је	ин	те	ре	се.15) Ме	ђу	тим,	убр	зо	су	бољ	ше	ви	ци	чим	су	до	шли	
на	власт	пре	у	зе	ли	аген	ду	Ке	рен	ског	и	до	ми	нант	но	за	сту	па	ли	ан	ти-
не	мач	ку	по	ли	ти	ку	на	че	лу	са	Троц	ким	(из	у	зев	Ле	њи	на	у	од	ре	ђе	ној	
ме	ри).	Бољ	ше	ви	ци	су	сту	пи	ли	у	кон	такт	са	пред	став	ни	ци	ма	ба	на	ка	
ко	је	су	се	ди	ште	има	ле	у	зе	мља	ма	Ан	тан	те,	пре	све	га	Ве	ли	кој	Бри-
та	ни	ји	и	САД.	Очи	глед	но	је	да	бољ	ше	ви	ци	ни	од	са	мог	по	чет	ка	ни-
су	би	ли	не	мач	ке	ма	ри	о	не	те	ка	ко	се	уоби	ча	је	но	твр	ди,	чак	и	у	на	уч-

14)	 	В.	М.	Хво	стов,	‘’Ди	пло	ма	ти	ја	у	го	ди	на	ма	Пр	вог	свет	ског	ра	та’’,	у:	Историјадипло-
матије–свескадруга	 (прир.:	В.П.	По	тем	кин),	Ар	хив	за	прав	не	и	дру	штве	не	на	у	ке,	
Бе	о	град,	1949,	стр.	259.

15)	 	Ibid.
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ним	кру	го	ви	ма.	Да	су	би	ли	не	мач	ке	ма	ри	о	не	те,	пр	ва	ствар	ко	ју	би	
ура	ди	ли	од	мах	по	за	у	зи	ма	њу	вла	сти	 је	сте	за	кљу	че	ње	се	па	рат	ног	
ми	ра	са	Не	мач	ком.	Ме	ђу	тим,	то	се	уоп	ште	ни	је	де	си	ло	бр	зо.	Бољ-
ше	ви	ци	су	не	ко	ли	ко	ме	се	ци	оду	го	вла	чи	ли	са	пре	го	во	ри	ма	и	ни	су	
при	ста	ја	ли	на	не	мач	ке	пред	ло	ге	за	мир.	На	кра	ју,	ка	да	је	не	мач	ко	
стр	пље	ње	по	пу	сти	ло	и	ка	да	је	бољ	ше	ви	ци	ма	уру	чен	ул	ти	ма	тум	у	
фе	бру	а	ру	1918.	го	ди	не,		ве	ћи	на	бољ	ше	вич	ке	ели	те	је	гла	са	ла	да	се	
то	не	при	хва	ти	не	го	да	се	иде	у	су	коб	са	Нем	ци	ма.	Нем	ци	су	он	да	
на	па	ли	бољ	ше	вич	ку	Ру	си	ју	и	вр	ло	бр	зо	је	по	ра	зи	ли	у	ра	ту,	до	шав-
ши	на	до	мак	Санкт	Пе	тер	бур	га.	Тек	он	да	је	Ле	њин	ус	пео	да	убе	ди	
бољ	ше	вич	ку	ели	ту	да	се	не	мач	ки	усло	ви	мо	ра	ју	при	хва	ти	ти,	ина	че	
сле	ди	успех	кон	тра	ре	во	лу	ци	је.	Од	но	сно,	тек	на	кон	оду	го	вла	че	ња	
у	пре	го	во	ри	ма	са	Нем	ци	ма	и	крат	ко	трај	ног	не	мач	ког	на	па	да,	бољ-
ше	ви	ци	су	пот	пи	са	ли	мир	у	Брест-Ли	тов	ску.

С	дру	ге	стра	не,	бе	ли	по	крет	је	ми	зер	но	по	ма	ган	од	са	ве	зни	ка	
и	то	са	мо	ако	је	да	ти	бе	ли	ге	не	рал	био	во	љан	да	ра	ту	је	про	тив	Не-
мач	ке	по	дик	та	ту	Ан	тан	те.	Ка	да	је	Не	мач	ка	по	ра	же	на	у	ра	ту,	по	тре-
ба	за	ца	ри	стич	ким	сна	га	ма	је	скроз	не	ста	ла	и	та	ко	су	бољ	ше	ви	ци	
од	не	ли	по	бе	ду	у	Гра	ђан	ском	ра	ту.16)	А	и	са	ма	Не	мач	ка	је	мо	гла	да	
по	ста	не	жр	тва	со	ци	ја	ли	стич	ке	ре	во	лу	ци	је	по	чет	ком	1919.	го	ди	не.	
Све	ово	 је	ко	шта	ло	Ру	си	ју	ми	ли	о	на	жр	та	ва,	 гу	бит	ка	цар	ских	те-
ри	то	ри	ја,	цар	ске	вла	сти	на	чи	ју	сме	ну	је	сту	пио	зло	чи	нач	ки	бољ-
ше	вич	ки	ре	жим.	По	сле	ди	це	овог	кра	ха	се	у	Ру	си	ји	осе	ћа	ју	до	дан	
да	нас	и	пи	та	ње	је	да	ли	ће	би	ти	пре	вла	да	не.

Не	ко	би	мо	гао	да	твр	ди	да	је	Ср	би	ја	про	шла	бо	ље	од	Ру	си	је	
на	кон	ра	та,	али	то	ни	је	тач	но.	Ср	би	ја	је	у	ра	ту	из	гу	би	ла	30%	ста-
нов	ни	штва	и	пре	ко	50%	од	ра	слих	му	шка	ра	ца!	По	ред	то	га,	из	гу	би-
ла	је	и	свој	иден	ти	тет	на	кон	ра	та	уто	пив	ши	се	у	пр	ву	Ју	го	сла	ви	ју	
под	име	ном	Кра	ље	ви	на	СХС.	Ула	ском	у	 за	јед	ни	цу	 са	Хр	ва	ти	ма,	
Сло	вен	ци	ма	и	број	ном	му	сли	ман	ском	по	пу	ла	ци	јом,	срп	ски	на	род	
се	на	шао	за	пле	тен	у	број	ним	оп	ску	рант	ским	по	ли	тич	ким	ком	би-
на	ци	ја	ма	и	прет	ња	ма	не	са	мо	хр	ват	ских	и	сло	ве	нач	ких	по	ли	ти	ча-
ра,	не	го	и	стра	них	си	ла	ко	ји	ма	је	Ју	го	сла	ви	ја	би	ла	у	ин	те	ре	су	да	
по	сва	ку	це	ну	за	у	зда	ва	гер	ман	ски	фак	тор	(пре	све	га	Фран	цу	ске	и	
Бри	та	ни	је).	За	и	ста,	те	шко	је	за	ми	сли	ти	да	би	срп	ски	на	род	ка	сни	је	
то	ком	ХХ	ве	ка	про	ла	зио	кроз	све	ра	то	ве		и	ре	во	лу	ци	је	кроз	ко	је	је	
про	ла	зио	да	ни	је	би	ло	Ју	го	сла	ви	је.	Или	би	ба	рем	сте	пен	стра	да-

16)	 	Ke	rry	Bol	ton,	RevolutionfromAbove,	Ark	tos	Me	dia,	2011,	pp.	71-78;	An	tony	C.	Sut	ton,	
WallStreetandBolshevikRevolution,	Crown	Pu	blis	hing	Gro	up,	New	York,	1974.	
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ња	био	знат	но	ма	њи.	За	јед	нич	ко	стра	да	ње	у	Пр	вом	свет	ском	ра	ту	
би	и	за	Ср	би	ју	и	за	Ру	си	ју	тре	ба	ло	да	бу	де	под	стрек	да	из	ву	ку	за-
јед	нич	ке	лек	ци	је	из	те	ка	та	стро	фе.	Основ	на	лек	ци	ја	је	на	пу	шта	ње	
про	гре	си	ви	стич	ких	и	ле	ви	чар	ских	но	во	та	ри	ја	у	по	ли	ти	ци	и	вра-
ћа	ње	кон	зер	ва	тив	ним	по	ли	ти	ка	ма	уз	по	ку	шај	чвр	шће	са	рад	ње	са	
Не	мач	ком	са	ја	сно	по	ста	вља	њем	цр	ве	ним	ли	ни	ја	и	пре	ма	њој,	без	
ика	кве	сум	ње.	
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ГЕРМАНСКИЙФАКТОРВРУССКО-СЕРБСКИХ
ОТНОШЕНИЯХНАКАНУНЕПЕРВОЙМИРОВОЙВОЙНЫ

Резюме
В статье автор анализирует влияние Германии и
Австро-ВенгриинаинтересыСербиииРоссиисмо-
ментавоссоединенияГерманиив1871.годудокануна
Первоймировой войны. Вопреки распространенному
и популярному мнению, эти германские державы не
были непреодолимыми препятствиями для основных
геополитическихинтересовРоссиииСербии,этобы-
лиименнодержавыАнтанты,скоторымиСербияи
Россия были в смертельном альянсе, как это позже
получится.ВэтойвойнеСербияпотерялатретьсво-
егонаселенияидажесвоюидентичность,утопивши-
сьпонаущениюсоюзниковвновоеКоролевствоСХС,
втовремякакРоссия,вдополнениекогромномучи-
случеловеческихжертв,развалумонархиииприходук
властибольшевиков,потерялаибольшуючастьсвоей
бывшейтерритории. Это не значит, что немецкий
фактордовойныбылдоброжелательнымвотноше-
нииРоссии,ноонбылтолькогораздоменеевредным,
чеманглискийифранцуский.Спомощьюумелогоди-
пломатического маневрирования, экономического и
банковского лоббирования, Великобритания и Фран-
циясумелисклонитьзначительнуючастьроссийской
элитынасвоюсторону.СкольжениеРоссииоттра-
диционногоальянсасгерманскимисиламивобъятие
ЛондонаиПарижапослужилотолькостимуломдля
русофобских кругов в Германии взять главное слово.
Сербия,вкачествемладшегопартнераРоссии,взна-
чительной степени была ограниченна стратегиче-
ским сдвигом России в отношении Антанты, хотя
этонеозначает,чтоунебольшойбалканскойстраны
небылосвободыманевравеечастонапряженныхот-
ношенияхсВеной.
Ключевыеслова:Перваямироваявойна,Сербия,Рос-
сия,Антанта,Центральныедержавы.
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