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Др Мирослав ПеришићДр Мирослав Перишић

Писмо Поћорека  Писмо Поћорека  
– министру – министру 
Билинском,         Билинском,         
28. маја 1913.28. маја 1913.
Прилог историји питања одговорности Прилог историји питања одговорности 
и кривице за Први светски рати кривице за Први светски рат

Тачно тринаест месеци пре атентата у Сарајеву Тачно тринаест месеци пре атентата у Сарајеву 
и четрнаест месеци пре аустроугарске објаве рата и четрнаест месеци пре аустроугарске објаве рата 
Србији, Оскар ПоћорекСрбији, Оскар Поћорек1, тадашњи гувернер Босне , тадашњи гувернер Босне 
и Херцеговине упутио је, 28. маја 1913. године, и Херцеговине упутио је, 28. маја 1913. године, 
министру Билинскомминистру Билинском2 у Беч писмо чији садржај  у Беч писмо чији садржај 
уверљиво сведочи о намерама Аустроугарске да уверљиво сведочи о намерама Аустроугарске да 
поведе велики рат. Писмо је вишеструко значајно поведе велики рат. Писмо је вишеструко значајно 
за проучаваоце историје Првог светског рата јер за проучаваоце историје Првог светског рата јер 
открива не само намере ратних кругова Беча открива не само намере ратних кругова Беча 
да се поведе рат, већ и низ других ставова који да се поведе рат, већ и низ других ставова који 
говоре о томе како су ти кругови гледали на говоре о томе како су ти кругови гледали на 
Србе, Муслимане и Хрвате и њихове међусобне Србе, Муслимане и Хрвате и њихове међусобне 
односе, а посебно на политику Беча према Србима односе, а посебно на политику Беча према Србима 
у Босни и Србији, као и према поборницима у Босни и Србији, као и према поборницима 
идеје уједињења Јужних Словена. Писмо садржи идеје уједињења Јужних Словена. Писмо садржи 
кључне ставове који овај документ чине изузетно кључне ставове који овај документ чине изузетно 
релевантним за историчаре. Видљиви су из оних релевантним за историчаре. Видљиви су из оних 

1 Оскар Поћорек (1853 - 1933) био је аустроугарски генерал  Оскар Поћорек (1853 - 1933) био је аустроугарски генерал 
који је од 1910. године обављао дужност армијског који је од 1910. године обављао дужност армијског 
инспектора аустроугарских трупа у Босни и Херцеговини, инспектора аустроугарских трупа у Босни и Херцеговини, 
а од 1911. године био је прва личност Земаљске владе Босне а од 1911. године био је прва личност Земаљске владе Босне 
и Херцеговине и у том својству имао је интензивну писану и Херцеговине и у том својству имао је интензивну писану 
коресподенцију са Бечом. По пореклу био је германизовани коресподенцију са Бечом. По пореклу био је германизовани 
Словенац и, по извесним мишљењима, исказивао је велику Словенац и, по извесним мишљењима, исказивао је велику 
нетрпељивост према Србима. Био је присутан у аутомобилу нетрпељивост према Србима. Био је присутан у аутомобилу 
у којем су убијени надвојвода Франц Фердинанд и његова у којем су убијени надвојвода Франц Фердинанд и његова 
супруга војвоткиња Софија 28. јуна 1914. године у Сарајеву. У супруга војвоткиња Софија 28. јуна 1914. године у Сарајеву. У 
почетку Првог светског рата командовао је аустроугарском почетку Првог светског рата командовао је аустроугарском 
балканском војском која је преко Дрине ушла у Србију, а балканском војском која је преко Дрине ушла у Србију, а 
у бици на Церу августа 1914. године доживела пораз. У у бици на Церу августа 1914. године доживела пораз. У 
поновљеној офанзиви аустроугарске војске командовао поновљеној офанзиви аустроугарске војске командовао 
је трупама које су упале у северозападну Србију где су је трупама које су упале у северозападну Србију где су 
противофанзивом српске војске заустављене. Аустроугарске противофанзивом српске војске заустављене. Аустроугарске 
снаге којима је командовао Оскар Поћорек доживеле су у снаге којима је командовао Оскар Поћорек доживеле су у 
јесен 1914. године пораз у Колубарској бици после чега је јесен 1914. године пораз у Колубарској бици после чега је 
због доживљених неуспеха пензионисан. због доживљених неуспеха пензионисан. 

2 Леон Билински (1846-1923) био је аустроугарски министар  Леон Билински (1846-1923) био је аустроугарски министар 
финансија који је у време писане коресподенције са финансија који је у време писане коресподенције са 
Оскаром Поћореком био задужен за Босну и Херцеговину. Оскаром Поћореком био задужен за Босну и Херцеговину. 

делова писама у којима се, осим формулисања делова писама у којима се, осим формулисања 
политичке стратегије према Србима и залагања политичке стратегије према Србима и залагања 
за припремање рата наводе и ставови како се за припремање рата наводе и ставови како се 
треба односити према српском сељаштву у Бо-треба односити према српском сељаштву у Бо-
сни и Херцеговини које, по тој стратегији, треба сни и Херцеговини које, по тој стратегији, треба 
одржавати у летаргичном стању. Саветује се да је одржавати у летаргичном стању. Саветује се да је 
неопходно радити на придобијању Муслимана и неопходно радити на придобијању Муслимана и 
Хрвата против Срба, да се у антисрпској политици Хрвата против Срба, да се у антисрпској политици 
Беч мора ослањати на Хрвате и Муслимане, а Беч мора ослањати на Хрвате и Муслимане, а 
да се српска опозиција третира као нешто што да се српска опозиција третира као нешто што 
се не може избећи. Посебно се наглашава какву се не може избећи. Посебно се наглашава какву 
пoлитику треба водити према интелигенцији у пoлитику треба водити према интелигенцији у 
Босни и Херцеговини, као и то да је потребно Босни и Херцеговини, као и то да је потребно 
градити политику која би онемогућила добре градити политику која би онемогућила добре 
односе Загреба и Београда, односно политику која односе Загреба и Београда, односно политику која 
би омогућила да Загреб представља противтежу би омогућила да Загреб представља противтежу 
Београду.Београду.

По свом садржају, односно пореклу и времену По свом садржају, односно пореклу и времену 
настанка, Поћореково писмо је документ који настанка, Поћореково писмо је документ који 
спада у примарне историјске изворе за изучавање спада у примарне историјске изворе за изучавање 
предисторије Првог светског рата. Поћореково предисторије Првог светског рата. Поћореково 
писмо је, истовремено, примаран и један од нај-писмо је, истовремено, примаран и један од нај-
значајнијих историјских извора за изучавање значајнијих историјских извора за изучавање 
питања кривице и одговорности за почетак питања кривице и одговорности за почетак 
Првог светског рата, који је по броју људских Првог светског рата, који је по броју људских 
жртава и материјалним разарањима донео до жртава и материјалним разарањима донео до 
тада највећу трагедију у историји човечанства. тада највећу трагедију у историји човечанства. 
Такође, исти документ је значајно сведочанство Такође, исти документ је значајно сведочанство 
за аналитичко сагледавање политике Беча према за аналитичко сагледавање политике Беча према 
Босни и Херцеговини. Будући да је реч о писму Босни и Херцеговини. Будући да је реч о писму 
које спада у преписку Билинског и Поћорека, а које спада у преписку Билинског и Поћорека, а 
да се Поћорек на почетку свог писма позива на да се Поћорек на почетку свог писма позива на 
сагласност са ставовима које је Билински изнео сагласност са ставовима које је Билински изнео 
у писму Поћореку, примљеном у Сарајеву 22. маја, у писму Поћореку, примљеном у Сарајеву 22. маја, 
несумњиво, реч је о драгоценом историјском несумњиво, реч је о драгоценом историјском 
извору који упућује на даља истраживања.    извору који упућује на даља истраживања.    

Поћореково писмо Билинском од 28. маја 1913. Поћореково писмо Билинском од 28. маја 1913. 
није било непознато заговорницима ревизије исто-није било непознато заговорницима ревизије исто-
рије Првог светског рата, али је његов садржај, рије Првог светског рата, али је његов садржај, 
у расправама о кривици за Први светски рат у расправама о кривици за Први светски рат 
прећуткиван. Разлоге за прећуткивање постојања прећуткиван. Разлоге за прећуткивање постојања 
овог документа од стране ревизиониста није овог документа од стране ревизиониста није 
тешко открити – садржај овог документа, једно-тешко открити – садржај овог документа, једно-
ставно, није се уклапао у жељену, односно конс-ставно, није се уклапао у жељену, односно конс-
труисану, тј. ненаучну слику предисторије и труисану, тј. ненаучну слику предисторије и 
историје почетка Првог светског рата. Политичко-историје почетка Првог светског рата. Политичко-
пропагандни циљ је био доказати кривицу пропагандни циљ је био доказати кривицу 
Србије и Русије за почетак Првог светског рата, Србије и Русије за почетак Првог светског рата, 
а документ који не иде у прилог таквим тезама а документ који не иде у прилог таквим тезама 
није био пожељан за политичке кругове у периоду није био пожељан за политичке кругове у периоду 
између два светска рата, као и за нацистичке између два светска рата, као и за нацистичке 
кругове у току Другог светског рата. Расправе кругове у току Другог светског рата. Расправе 
о одговорности за почетак Првог светског рата о одговорности за почетак Првог светског рата 
које су имале за циљ политички мотивисану које су имале за циљ политички мотивисану 
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ревизију историје Првог светског рата отваране ревизију историје Првог светског рата отваране 
су, вођене, па потом поново обнављане више пута су, вођене, па потом поново обнављане више пута 
у протеклих сто година. У току двадестих и у протеклих сто година. У току двадестих и 
тридесетих година 20. века посебно су добијале тридесетих година 20. века посебно су добијале 
на својој жестини. У току Другог светског рата на својој жестини. У току Другог светског рата 
изведена је огромна пљачка српских архива изведена је огромна пљачка српских архива 
а у оквиру тог нечасног посла који је био а у оквиру тог нечасног посла који је био 
поверен бечким архивистима и историчарима поверен бечким архивистима и историчарима 
ангажованим од стране нацистичких кругова, ангажованим од стране нацистичких кругова, 
велика количина архивске грађе однета је из велика количина архивске грађе однета је из 
Архива Србије у Беч. Забележен је податак да се Архива Србије у Беч. Забележен је податак да се 
међу том грађом налазило и Поћореково писмо међу том грађом налазило и Поћореково писмо 
од 28. маја 1913. године. То је, вероватно, био и од 28. маја 1913. године. То је, вероватно, био и 
основни разлог зашто тај документ није коришћен основни разлог зашто тај документ није коришћен 
ни од стране историчара који су писали своја ни од стране историчара који су писали своја 
дела о Првом светском рату придржавајући се дела о Првом светском рату придржавајући се 
научног метода. Једноставно, писмо није било научног метода. Једноставно, писмо није било 
у истраживачком домету. Ипак, истраживање у истраживачком домету. Ипак, истраживање 
југословенске штампе између два светска рата југословенске штампе између два светска рата 
открива да је садржај писма јавности био познат открива да је садржај писма јавности био познат 
још 1928. године. Наиме, у периоду између два још 1928. године. Наиме, у периоду између два 
светска рата превод овог писма је, како сам светска рата превод овог писма је, како сам 
у својим истраживањима утврдио, објављен у у својим истраживањима утврдио, објављен у 
југословенској штампи најмање три пута. Први југословенској штампи најмање три пута. Први 
пут 1928. године у листу ‘’Вечерња пошта’’ у пут 1928. године у листу ‘’Вечерња пошта’’ у 
Сарајеву, други пут  у листу ‹›Политика›› 1929. и Сарајеву, други пут  у листу ‹›Политика›› 1929. и 
трећи пут, такође, у листу ‹›Политика›› 1931. године. трећи пут, такође, у листу ‹›Политика›› 1931. године. 
Изузев у ‘’Вечерњој пошти’’, где се налази податак Изузев у ‘’Вечерњој пошти’’, где се налази податак 
да је писмо пре тога чувано у ‘’Црном кабинету’’, да је писмо пре тога чувано у ‘’Црном кабинету’’, 
у оба текста објављена у «Политици» 1929. и 1931. у оба текста објављена у «Политици» 1929. и 1931. 
године, није наведен извор одакле је преузет године, није наведен извор одакле је преузет 
садржај писма. Међутим, најновија истраживања садржај писма. Међутим, најновија истраживања 
показала су да су у Архиву Србије сачувани показала су да су у Архиву Србије сачувани 
препис писма откуцан на писаћој машини 1930. препис писма откуцан на писаћој машини 1930. 
године и превод писма у рукопису. На препису године и превод писма у рукопису. На препису 
писма забележено је рукописом да је оригинал писма забележено је рукописом да је оригинал 
упућен краљу Александру исте 1930. године, упућен краљу Александру исте 1930. године, 
али остаје за сада непознато да ли је краљ али остаје за сада непознато да ли је краљ 
Александар тај драгоцени документ користио Александар тај драгоцени документ користио 
у току тада распламсалих међународних у току тада распламсалих међународних 
расправа о одговорности за почетак Првог расправа о одговорности за почетак Првог 
светског рата. Траг о судбини тог документа светског рата. Траг о судбини тог документа 
поново се појављује непосредно после Другог поново се појављује непосредно после Другог 
светског рата у попису српских архивалија које светског рата у попису српских архивалија које 
су за време Другог светског рата опљачкане и су за време Другог светског рата опљачкане и 
однете у Беч. однете у Беч. 

Превод Поћорековог писмаПревод Поћорековог писма3, сачињен 1930. го-, сачињен 1930. го-
дине, а који се, недавно откривен, чува у Архиву дине, а који се, недавно откривен, чува у Архиву 
Србије, на шта ми је током истраживања указала Србије, на шта ми је током истраживања указала 
колегиница Јелица Рељић, архивски саветник у колегиница Јелица Рељић, архивски саветник у 

3 Између превода који објављујемо и превода који су  Између превода који објављујемо и превода који су 
објављени у листовима ‘’Вечерња пошта’’ и ‘’Политика’’, објављени у листовима ‘’Вечерња пошта’’ и ‘’Политика’’, 
1928, 1929. И 1931. године постоје незнатне разлике стилске 1928, 1929. И 1931. године постоје незнатне разлике стилске 
природе. природе. 

Архиву Србије, у целини гласи:                    Архиву Србије, у целини гласи:                    

Feldzeugmeister PotiorekFeldzeugmeister Potiorek
Zu Priv. Registr. N0 1498, 1913                                          Zu Priv. Registr. N0 1498, 1913                                          

Сарајево, 28. V 1913.Сарајево, 28. V 1913.

Ваша екселенција,Ваша екселенција,

Писмо од 22. о. м., на коме вам најлепше за-Писмо од 22. о. м., на коме вам најлепше за-
хваљујем, истом ми је прекјуче стигло због желе-хваљујем, истом ми је прекјуче стигло због желе-
зничкога прекида од више дана.зничкога прекида од више дана.

Потпуно се слажем с мишљењем ваше ексе-Потпуно се слажем с мишљењем ваше ексе-
ленције, да се ми ако не дође ипак већ сада до ленције, да се ми ако не дође ипак већ сада до 
оружана сукоба – морамо свој главни задатак оружана сукоба – морамо свој главни задатак 
видети у томе да се систематски спремамо за видети у томе да се систематски спремамо за 
кроз неколико година неминовни велики рат који кроз неколико година неминовни велики рат који 
ће бити вођен у до крајности тешким приликама.ће бити вођен у до крајности тешким приликама.

Само је собом разумљиво, да се мора ићи Само је собом разумљиво, да се мора ићи 
за тим, да за време овога мирног – боље рећи за тим, да за време овога мирног – боље рећи 
припремног – периода створимо сношљив одношај припремног – периода створимо сношљив одношај 
са Србијом.са Србијом.

Али би била кобна заблуда, ако би се веровало, Али би била кобна заблуда, ако би се веровало, 
да бисмо – чак и по цену највеће предусретљивости да бисмо – чак и по цену највеће предусретљивости 
у области спољашње и унутрашње политике – у области спољашње и унутрашње политике – 
могли постићи, да од Србије начинимо поуздана могли постићи, да од Србије начинимо поуздана 
пријатеља. Ако се – као што је по свој прилици пријатеља. Ако се – као што је по свој прилици 
случај – садашњи положај не искористи за то, да случај – садашњи положај не искористи за то, да 
се Србија начини безопасном на тај начин, што се Србија начини безопасном на тај начин, што 
би се сјединила с монархијом бар у облику једне би се сјединила с монархијом бар у облику једне 
трговинске, царинске и војне конвенције, мора се трговинске, царинске и војне конвенције, мора се 
безусловно рачунати с тим, да ће се та држава безусловно рачунати с тим, да ће се та држава 
у сваком будућем рату борити као отворен и у сваком будућем рату борити као отворен и 
огорчен противник на страни наших осталих огорчен противник на страни наших осталих 
непријатеља. А исто се тако мора рачунати с тим, непријатеља. А исто се тако мора рачунати с тим, 
да ће Србија време до тога рата, упркос свему да ће Србија време до тога рата, упркос свему 
противном уверавању и сличном, интензивно противном уверавању и сличном, интензивно 
искористити за то да припреми за себе земљиште искористити за то да припреми за себе земљиште 
за будући рат у Босни и Херцеговини, Далмацији, за будући рат у Босни и Херцеговини, Далмацији, 
Хрватској и јужној Угарској. Код те подземне Хрватској и јужној Угарској. Код те подземне 
радње наши ће властити поступци у круговима радње наши ће властити поступци у круговима 
наше српске интелигенције и полуинтелигенције наше српске интелигенције и полуинтелигенције 
моћи успети само код једнога малог дела, а моћи успети само код једнога малог дела, а 
зацело не на одлучан начин. Ми треба да зацело не на одлучан начин. Ми треба да 
будемо задовољни, ако нам пође за руком да будемо задовољни, ако нам пође за руком да 
још великим делом пасивном се показујући масу још великим делом пасивном се показујући масу 
нашега српског сеоског становништва  и даље нашега српског сеоског становништва  и даље 
одржимо у његову летаргичном стању, и ако нам одржимо у његову летаргичном стању, и ако нам 
даље пође за руком ако одвратимо хрватску и даље пође за руком ако одвратимо хрватску и 
муслиманску интелигенцију и полуинтелигенцију муслиманску интелигенцију и полуинтелигенцију 
од прелаза у српски табор, т.ј. од уједињења свих од прелаза у српски табор, т.ј. од уједињења свих 
Јужних Словена од заједничких тежњи, које су на Јужних Словена од заједничких тежњи, које су на 
антидинастичкој основи.антидинастичкој основи.
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По моме нахођењу овај би био правилник По моме нахођењу овај би био правилник 
за поступање владе према домаћим Србима за за поступање владе према домаћим Србима за 
најскорија времена.најскорија времена.

Наклоњено поступати са сељаштвом и колико Наклоњено поступати са сељаштвом и колико 
је то могућно потпомагати његове економске је то могућно потпомагати његове економске 
интересе, с највећом опрезношћу а где је нужно интересе, с највећом опрезношћу а где је нужно 
и с безобзирном строгошћу с интелигенцијом и и с безобзирном строгошћу с интелигенцијом и 
полуинтелигенцијом, према којој се у осталом полуинтелигенцијом, према којој се у осталом 
може и треба бити попустљив, али никако изнад може и треба бити попустљив, али никако изнад 
оне мере која би могла изазвати неповерење оне мере која би могла изазвати неповерење 
и незадовољство у Хрвата и муслимана. Јер и незадовољство у Хрвата и муслимана. Јер 
највиши принцип мора бити и остати, да се на највиши принцип мора бити и остати, да се на 
ове последње ослања, дакле да се у читавој ове последње ослања, дакле да се у читавој 
земљи уопште и у скупштини влада с Хрватима земљи уопште и у скупштини влада с Хрватима 
и муслиманима, а српска опозиција да се прими и муслиманима, а српска опозиција да се прими 
као нешто што се не да избећи.као нешто што се не да избећи.

Та гледишта мораћемо одржати у свима Та гледишта мораћемо одржати у свима 
примењеним поступцима у појединостима, и примењеним поступцима у појединостима, и 
стога бих на означене програмне тачке у писму стога бих на означене програмне тачке у писму 
ваше екселенције, које се односе на ‘’облигатно ваше екселенције, које се односе на ‘’облигатно 
кметско откупљивање’’, рекао, да се изношење кметско откупљивање’’, рекао, да се изношење 
тога питања мора засада задржавати. Већ је тога питања мора засада задржавати. Већ је 
наговештавање тога питања од стране ваше наговештавање тога питања од стране ваше 
екцеленције, у последњој сесији делегација, јако екцеленције, у последњој сесији делегација, јако 
озловољило муслимане и за време јако умањило озловољило муслимане и за време јако умањило 
шансе за примање предлога за железнице. Ваша шансе за примање предлога за железнице. Ваша 
екселенција зна, да бих и ја био за ‘’облигатно екселенција зна, да бих и ја био за ‘’облигатно 
кметско откупљивање’’, чим би се спољашња кметско откупљивање’’, чим би се спољашња 
криза дефинитивно изравнала. Али док се то криза дефинитивно изравнала. Али док се то 
изравњавање само ‘’одгађа’’, морам одлучно са-изравњавање само ‘’одгађа’’, морам одлучно са-
ветовати да се одустане од тога корака. Ми ветовати да се одустане од тога корака. Ми 
уосталом дотле нећемо имати ни новаца за то, јер уосталом дотле нећемо имати ни новаца за то, јер 
ће наше војно припремање, грађење железница, ће наше војно припремање, грађење железница, 
инвестиције итд. нашу финансијску способност инвестиције итд. нашу финансијску способност 
исцрпити  до крајњих граница.исцрпити  до крајњих граница.

Не бих се могао сложити ни са ‘’стварањем Не бих се могао сложити ни са ‘’стварањем 
једнога филозофскога и правног факултета’’ једнога филозофскога и правног факултета’’ 
у најскоријем времену. И без обзира на велике у најскоријем времену. И без обзира на велике 
финансијске издатке, натоварили бисмо на себе финансијске издатке, натоварили бисмо на себе 
осим недисциплинованих средњошколаца још и осим недисциплинованих средњошколаца још и 
аналогне великошколце. Пре свега треба утерати аналогне великошколце. Пре свега треба утерати 
у ред наше средњошколце истребљивањем у ред наше средњошколце истребљивањем 
професора који терају политику, стварањем професора који терају политику, стварањем 
конвиката итд. Ја притом мислим и на унифо-конвиката итд. Ја притом мислим и на унифо-
рмирање средњошколаца по галицијанском узору, рмирање средњошколаца по галицијанском узору, 
али још немам о том одлучан суд.али још немам о том одлучан суд.

Остале програмне тачке ваше екселенције, тј. Остале програмне тачке ваше екселенције, тј. 
‘’суделовање Босне и Херцеговине у делегацијама’’, ‘’суделовање Босне и Херцеговине у делегацијама’’, 
‘’уређење језичкога питања’’, ‘’попуњавање ви-‘’уређење језичкога питања’’, ‘’попуњавање ви-
ших чиновничких места домаћима’’, ‹›развитак ших чиновничких места домаћима’’, ‹›развитак 
Балканскога института’’ могу само с највећом Балканскога института’’ могу само с највећом 
радошћу примити. Наравно да ће се при том радошћу примити. Наравно да ће се при том 

морати савлађивати највеће тешкоће, а спе-морати савлађивати највеће тешкоће, а спе-
цијално при попуњавању виших чиновничких  цијално при попуњавању виших чиновничких  
места већ стога, што је уопште мало потпуно места већ стога, што је уопште мало потпуно 
пореских домаћих елемената, а унапређивање би пореских домаћих елемената, а унапређивање би 
одвећ великога процента самих собом већином одвећ великога процента самих собом већином 
интелигентнијих српских елемената имало као интелигентнијих српских елемената имало као 
неизоставну последицу незадовољство Хрвата и неизоставну последицу незадовољство Хрвата и 
муслимана.муслимана.

О молби укинутих српских друштава да се О молби укинутих српских друштава да се 
обнове, водиће се рачун под условом, да се обнове, водиће се рачун под условом, да се 
потпуно одржава закон. Свакојако ће се при потпуно одржава закон. Свакојако ће се при 
том водити рачун и о досадашњим искуствима том водити рачун и о досадашњим искуствима 
и понекада морати тражити и поједине измене и понекада морати тражити и поједине измене 
статута. Да ће се у томе сувише далеко ићи, статута. Да ће се у томе сувише далеко ићи, 
искључено је већ стога, што би се сви, које би то искључено је већ стога, што би се сви, које би то 
погодило, жалили министарству.погодило, жалили министарству.

Тражени од ваше екселенције списак сада-Тражени од ваше екселенције списак сада-
шњих или већ завршених политичких државних шњих или већ завршених политичких државних 
процеса у најкраћем ћу року поднети. Али ја су-процеса у најкраћем ћу року поднети. Али ја су-
мњам веома, да ћу бити у положају да предлажем мњам веома, да ћу бити у положају да предлажем 
на помиловање или аболиције нешто сам слично на помиловање или аболиције нешто сам слично 
учинио прве године свога боравка овде, да би учинио прве године свога боравка овде, да би 
рашчистио последње остатке анексије. Али успех рашчистио последње остатке анексије. Али успех 
је био директно негативан, јер у овој се земљи је био директно негативан, јер у овој се земљи 
благост – увек тумачи као слабост.благост – увек тумачи као слабост.

Упркос свих тешкоћа положаја, као што се Упркос свих тешкоћа положаја, као што се 
из претходнога види и основа предвиђаних, из претходнога види и основа предвиђаних, 
ипак ћемо ми владати њиме; али то само под ипак ћемо ми владати њиме; али то само под 
досада не споменутом претпоставком, која је у досада не споменутом претпоставком, која је у 
томе, да се у Босни и Херцеговини, у Далмацији, томе, да се у Босни и Херцеговини, у Далмацији, 
у Хрватској, у јужној Угарској, додуше свугде по у Хрватској, у јужној Угарској, додуше свугде по 
условљеним, према нарочитим приликама, моди-условљеним, према нарочитим приликама, моди-
фикацијама у појединостима, поступа ипак по фикацијама у појединостима, поступа ипак по 
истим принципима. Пре свега је нужно слагање истим принципима. Пре свега је нужно слагање 
у томе; а затим је најнужније постављање но-у томе; а затим је најнужније постављање но-
рмалнога стања у Хрватској; јер ако би Загреб рмалнога стања у Хрватској; јер ако би Загреб 
почео нагињати Београду – уместо да послужи почео нагињати Београду – уместо да послужи 
као противтежа за Београд, опасност би била као противтежа за Београд, опасност би била 
еминентна.еминентна.

                                          

С одличним поштовањемС одличним поштовањем

Вашој екселенцијиВашој екселенцији

         Најоданији         Најоданији
                                       Potiorek Fzm. M. P.                                               Potiorek Fzm. M. P.        
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У оквиру Одељењa за историју Андрићевог У оквиру Одељењa за историју Андрићевог 
института 2. децембра 2013. год. формиран је на-института 2. децембра 2013. год. формиран је на-
учни одбор за обележавање 100-годишњице Пр-учни одбор за обележавање 100-годишњице Пр-
вог светског рата. Одбор чине: Емир Кустурица, вог светског рата. Одбор чине: Емир Кустурица, 
директор Андрићевог института, др Олег Рудо-директор Андрићевог института, др Олег Рудо-
љфович Ајрапетов, Московски државни универзит-љфович Ајрапетов, Московски државни универзит-
ет, др Светозар Рајак, Лондонска школа за економију ет, др Светозар Рајак, Лондонска школа за економију 
и политичке науке, др Мирослав Перишић, директор и политичке науке, др Мирослав Перишић, директор 
Архива Србије и научни сарадник Института за Архива Србије и научни сарадник Института за 
новију историју Србије, др Мирослав Јовановић, новију историју Србије, др Мирослав Јовановић, 
професор Филозофског факутета у Београду и професор Филозофског факутета у Београду и 
дректор Одељења за историју Андрићевог инсти-дректор Одељења за историју Андрићевог инсти-
тута и мр Иван Обрадовић секретар Одбора.тута и мр Иван Обрадовић секретар Одбора.

Током дводневног састанка, дефинисан је пр-Током дводневног састанка, дефинисан је пр-
oграм обележавања 100-годишњице. У оквиру oграм обележавања 100-годишњице. У оквиру 
програма предвиђене су бројне активности по-програма предвиђене су бројне активности по-
пут изложби, стручних разговора, издавачких пут изложби, стручних разговора, издавачких 
пројеката, документарних филмова, уметничких пројеката, документарних филмова, уметничких 
садржаја, филмских фестивала. Основни приступ садржаја, филмских фестивала. Основни приступ 

обележавању биће усмерен ка свеобухватном обележавању биће усмерен ка свеобухватном 
сагледавању узрока Првог светског рата, његовог сагледавању узрока Првог светског рата, његовог 
тока и последица. тока и последица. 

Намера Одбора је да научне историјске истине Намера Одбора је да научне историјске истине 
буду стављене на увид и да буду доступне сваком буду стављене на увид и да буду доступне сваком 
ко жели те истине да сазна. Одбор планира да ко жели те истине да сазна. Одбор планира да 
осветли услове и околности које су довеле до осветли услове и околности које су довеле до 
рата, са амбицијом да научну и ширу јавност по-рата, са амбицијом да научну и ширу јавност по-
себно  упозна са мање познатим чињеницама би-себно  упозна са мање познатим чињеницама би-
тним за преломне тренутке рата. тним за преломне тренутке рата. 

Одбор је на састанку установио календар Одбор је на састанку установио календар 
активности и донео одлуку о формирању међу-активности и донео одлуку о формирању међу-
народног савета који би чинили водећи светски народног савета који би чинили водећи светски 
стручњаци за историју Првог светског рата. стручњаци за историју Првог светског рата. 
Међу планираним активностима предвиђено је Међу планираним активностима предвиђено је 
да Одбор ширу јавност упознаје са историјским да Одбор ширу јавност упознаје са историјским 
садржајима на тему Првог светског рата и садржајима на тему Првог светског рата и 
посредством Билтена Андрићевог института. посредством Билтена Андрићевог института. 

Саопштење Одељењa за историју Саопштење Одељењa за историју 
Андрићевог институтаАндрићевог института
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Проф. Олег АјрапетовПроф. Олег Ајрапетов

Московски државни универзитетМосковски државни универзитет

Пут ка 1914. Пут ка 1914. 
годинигодини
(војно-дипломатска скица)(војно-дипломатска скица)

Први светски рат, један је од кључних догађаја Први светски рат, један је од кључних догађаја 
у историји 20. века. «Дуги» 19. век, започет Великом у историји 20. века. «Дуги» 19. век, започет Великом 
Француском револуцијом 1789. године, дошао је Француском револуцијом 1789. године, дошао је 
до свог краја 1914. године, уз радосне усклике до свог краја 1914. године, уз радосне усклике 
европских народа, који су предуго живели у европских народа, који су предуго живели у 
миру. Последњи велики сукоби у Европи били миру. Последњи велики сукоби у Европи били 
су Француско-пруски рат 1870-1871. године и су Француско-пруски рат 1870-1871. године и 
руско-турски рат 1877-1878. године. Сукоби на руско-турски рат 1877-1878. године. Сукоби на 
Балкану, у то доба, још нису сматрани нарочито Балкану, у то доба, још нису сматрани нарочито 
«европским», но упркос томе већ тада су имали «европским», но упркос томе већ тада су имали 
изузетно снажан утицај на сучељавања Великих изузетно снажан утицај на сучељавања Великих 
Сила у Европи и Азији. Уосталом, догађаји 1878. Сила у Европи и Азији. Уосталом, догађаји 1878. 
године подједнако су, ако не и у већој мери, као године подједнако су, ако не и у већој мери, као 
и догађаји 1871. године, покренули процесе који су и догађаји 1871. године, покренули процесе који су 
у коначном резултату довели до 1914. године.у коначном резултату довели до 1914. године.

Француско-немачки антагонизам, који је на-Француско-немачки антагонизам, који је на-
ступио одмах по потписивању Франкфуртског ступио одмах по потписивању Франкфуртског 
мира 1871. године, којим се Француска лишила мира 1871. године, којим се Француска лишила 
Алзаса и Лорене и 5 милијарди златних франака, Алзаса и Лорене и 5 милијарди златних франака, 
уплаћених Берлину у виду ратних контрибуција, и уплаћених Берлину у виду ратних контрибуција, и 
руско-аустријски антагонизам на Балкану, који је руско-аустријски антагонизам на Балкану, који је 
постао посебно уочљив после Берлинског конгреса постао посебно уочљив после Берлинског конгреса 
1878. године и окупације Босне и Херцеговине од 1878. године и окупације Босне и Херцеговине од 
стране Аустро-Угарске исте 1878. године – све то стране Аустро-Угарске исте 1878. године – све то 
је чинило основу немачко-аустријског савеза 1879. је чинило основу немачко-аустријског савеза 1879. 
године, усмереног против Русије и Француске. године, усмереног против Русије и Француске. 
Италија се том савезу прикључила 1882. године, Италија се том савезу прикључила 1882. године, 
незадовољна француским освајањем Туниса 1881. незадовољна француским освајањем Туниса 1881. 
године, са којим је Рим имао сопствене планове. године, са којим је Рим имао сопствене планове. 
Тако је створен Тројни савез. Тој комбинацији се, Тако је створен Тројни савез. Тој комбинацији се, 
1883. године, преко савеза са Аустро-Угарском и 1883. године, преко савеза са Аустро-Угарском и 
савеза са Немачком, прикључила и Румунија. У савеза са Немачком, прикључила и Румунија. У 
Букурешту су били незадовољни губитком Јужне Букурешту су били незадовољни губитком Јужне 
Бесарабије, која је 1878. године била враћена Бесарабије, која је 1878. године била враћена 
Русији.Русији.

Сучељавање руско-аустријских и руско-Сучељавање руско-аустријских и руско-
британских интереса у зони Црноморских мореуза британских интереса у зони Црноморских мореуза 
постали су опасно очигледни у време «бугарске» постали су опасно очигледни у време «бугарске» 
кризе 1885. године. Исте, 1885. године догодио се кризе 1885. године. Исте, 1885. године догодио се 

и руско-авганистански погранични конфликт на и руско-авганистански погранични конфликт на 
Кушки. Тако су Балкан и Средња Азија постале Кушки. Тако су Балкан и Средња Азија постале 
тачке сучељавања Санкт Петербурга са Бечом тачке сучељавања Санкт Петербурга са Бечом 
и Лондоном, Египат, који су Енглези окупирали и Лондоном, Египат, који су Енглези окупирали 
1882. године – тачка сучељавања Лондона и 1882. године – тачка сучељавања Лондона и 
Париза, док су Тунис, Корзика и Савоја биле Париза, док су Тунис, Корзика и Савоја биле 
тачке сучељавања Париза и Рима. Ништа толико тачке сучељавања Париза и Рима. Ништа толико 
не погодује обједињавању разнородних сила, као не погодује обједињавању разнородних сила, као 
општи непријатељи. Тако се 1887. године уобличила општи непријатељи. Тако се 1887. године уобличила 
«Средоземна Антанта» – савез Енглеске и Италије, «Средоземна Антанта» – савез Енглеске и Италије, 
усмерен на очување status quo у Средоземном, усмерен на очување status quo у Средоземном, 
Јадранском, Егејском и Црном мору, коме се потом Јадранском, Егејском и Црном мору, коме се потом 
прикључила и Аустро-Угарска. Њено антируско прикључила и Аустро-Угарска. Њено антируско 
и антифранцуско усмерење било је више него и антифранцуско усмерење било је више него 
очигледно. У том тренутку Лондон се фактички очигледно. У том тренутку Лондон се фактички 
одрекао политике «блиставе изолације».одрекао политике «блиставе изолације».

У таквој ситуацији, за Русију су добри односи У таквој ситуацији, за Русију су добри односи 
са Немачком добили изузетно велики значај. са Немачком добили изузетно велики значај. 
Покушај да се они успоставе реализован је 1887. Покушај да се они успоставе реализован је 1887. 
године, кроз «реосигуравајући договор». Санкт године, кроз «реосигуравајући договор». Санкт 
Петербург и Берлин су се обавезали да поштују Петербург и Берлин су се обавезали да поштују 
добронамерну неутралност у случају рата једне добронамерну неутралност у случају рата једне 
од те две државе са трећом државом. Та обавеза од те две државе са трећом државом. Та обавеза 
се не би односила на потенцијалне ратове Русије се не би односила на потенцијалне ратове Русије 
против Аустро-Угарске или Немачке против Фра-против Аустро-Угарске или Немачке против Фра-
нцуске, ако би оне започеле на иницијативу нцуске, ако би оне започеле на иницијативу 
Петербурга или Берлина. Договор је био закључен Петербурга или Берлина. Договор је био закључен 
на рок од три године, са клаузулом о аутоматском на рок од три године, са клаузулом о аутоматском 
продужавању његовог важења, у случају да продужавању његовог важења, у случају да 
га ни једна од страна потписница не одбаци. га ни једна од страна потписница не одбаци. 
«Реосигуравајући договор» је представљао за-«Реосигуравајући договор» је представљао за-
право декларацију о намерама да се очува ра-право декларацију о намерама да се очува ра-
внотежа снага. Он је искључивао могућност да внотежа снага. Он је искључивао могућност да 
Русија буде нападнута снагама земаља које су Русија буде нападнута снагама земаља које су 
улазиле у «Средоземну Антанту».улазиле у «Средоземну Антанту».

Године 1888. на престо Немачке империје Године 1888. на престо Немачке империје 
ступио је 29-годишњи Вилхелм II. Млади Кајзер ступио је 29-годишњи Вилхелм II. Млади Кајзер 
који није имао симпатија за властољубивог који није имао симпатија за властољубивог 
«гвозденог канцелара», Бизмарка, који му је допао «гвозденог канцелара», Бизмарка, који му је допао 
практично по наслеђу још од деде, и преферирао практично по наслеђу још од деде, и преферирао 
је да води властиту спољну политику. Ото фон је да води властиту спољну политику. Ото фон 
Бизмарк, са своје стране, имао је већ 73 године. Бизмарк, са своје стране, имао је већ 73 године. 
Од 1862. године налазио се на челу владе Пруске, Од 1862. године налазио се на челу владе Пруске, 
а од 1871. године био је канцелар Немачке а од 1871. године био је канцелар Немачке 
империје. И у тој ситуацији сасвим је логично да империје. И у тој ситуацији сасвим је логично да 
је у марту 1890. године дошло до смене. Уместо је у марту 1890. године дошло до смене. Уместо 
Ота фон Бизмарка 20. марта на место канцелара Ота фон Бизмарка 20. марта на место канцелара 
постављен је 59-годишњи пешадијски генерал постављен је 59-годишњи пешадијски генерал 
Георг Лео фон Каприви. Као војник, навикао да Георг Лео фон Каприви. Као војник, навикао да 
извршава наређења, он није имао властитих извршава наређења, он није имао властитих 
погледа на спољну политику и беспоговорно је погледа на спољну политику и беспоговорно је 
извршавао наређења императора. Нови канцелар извршавао наређења императора. Нови канцелар 
је одбио да продужи «реосигуравајући договор». А је одбио да продужи «реосигуравајући договор». А 
већ у том тренутку припреме за рат су попримиле већ у том тренутку припреме за рат су попримиле 
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такве размере, да је мир у Европи у суштини био такве размере, да је мир у Европи у суштини био 
само привид.само привид.

Стари европски антагонизми су додатно Стари европски антагонизми су додатно 
оптерећивани противречностима у Азији и оптерећивани противречностима у Азији и 
Африци. Одигравала се бескрајна трка у Африци. Одигравала се бескрајна трка у 
наоружавању - гигантско сучељавање армија наоружавању - гигантско сучељавање армија 
и флота, одбрамбених и офанзивних оружја и и флота, одбрамбених и офанзивних оружја и 
оруђа. Битно је повећавана брзина испаљене оруђа. Битно је повећавана брзина испаљене 
муниције стрељачког наоружања, разарајућа моћ муниције стрељачког наоружања, разарајућа моћ 
артиљерије. Армије су извршиле преоружавање артиљерије. Армије су извршиле преоружавање 
са пушкама репетиркама, почеле су да користе са пушкама репетиркама, почеле су да користе 
бездимни барут, мобилну тешку артиљерију, а бездимни барут, мобилну тешку артиљерију, а 
током 1890-тих година војни арсенали су почели током 1890-тих година војни арсенали су почели 
да се попуњавају и митраљезима. На границама да се попуњавају и митраљезима. На границама 
држава су постепено почела да се подижу држава су постепено почела да се подижу 
одбрамбена утврђења, најпре од цигала и земље, одбрамбена утврђења, најпре од цигала и земље, 
потом оклопљена и најзад од челика и бетона. потом оклопљена и најзад од челика и бетона. 
Равнотежа снага у Европи одржавана је не само Равнотежа снага у Европи одржавана је не само 
уз помоћ армија и флота, већ и захваљујући уз помоћ армија и флота, већ и захваљујући 
равнотежи савеза. Но, сада је та равнотежа била равнотежи савеза. Но, сада је та равнотежа била 
поремећена.поремећена.

Каприви је то нарушавање покушао да ко-Каприви је то нарушавање покушао да ко-
мпензује речима. Убеђивао је руског посланика у мпензује речима. Убеђивао је руског посланика у 
Немачкој да «преда господину Гирсу (министру Немачкој да «преда господину Гирсу (министру 
иностраних послова Русије – А.О.), уверавања иностраних послова Русије – А.О.), уверавања 
његовог дубоког поштовања и да преда уве-његовог дубоког поштовања и да преда уве-
равања да ће он учинити све у интересу равања да ће он учинити све у интересу 
одржавања најбољих односа између Немачке одржавања најбољих односа између Немачке 
и Русије». Говорећи о кнезу фон Бизмарку, он и Русије». Говорећи о кнезу фон Бизмарку, он 
је свог претходника упоредио са «својеврсним је свог претходника упоредио са «својеврсним 
атлетом, који балансира тако што држи на атлетом, који балансира тако што држи на 
глави и у свакој руци по једну земљину куглу, глави и у свакој руци по једну земљину куглу, 
док ће се он, Каприви, задовољити тиме ако му док ће се он, Каприви, задовољити тиме ако му 
успе да одржи у својим рукама, макар две од успе да одржи у својим рукама, макар две од 
њих»њих»1. «Земљина кугла» коју је он изгубио била је . «Земљина кугла» коју је он изгубио била је 
Русија. Мора се нагласити да је генерал живео Русија. Мора се нагласити да је генерал живео 
под дамокловим мачем властитих претњи, чијој под дамокловим мачем властитих претњи, чијој 
реализацији је сам не мало помогао. «Каприви је реализацији је сам не мало помогао. «Каприви је 
био типичан генералштабни официр - забележио био типичан генералштабни официр - забележио 
је у својим успоменама адмирал флоте Алфред је у својим успоменама адмирал флоте Алфред 
фон Тирпиц - тај ретко коме разумљиви човек фон Тирпиц - тај ретко коме разумљиви човек 
живео је и радио, полазећи од мисли, коју је у живео је и радио, полазећи од мисли, коју је у 
разговору са мном често исказивао на следећи разговору са мном често исказивао на следећи 
начин: Наредног пролећа имаћемо рат на два начин: Наредног пролећа имаћемо рат на два 
фронта. Сваке године он је очекивао рат наредног фронта. Сваке године он је очекивао рат наредног 
пролећа»пролећа»2. . 

Каприви није био усамљен. Таква су била Каприви није био усамљен. Таква су била 
осећања немачких војника. Начелник Великог осећања немачких војника. Начелник Великог 

1 Дневник В.Н.Ламздорфа (1886-1890), Дневник В.Н.Ламздорфа (1886-1890), . Москва-Ленинград  . Москва-Ленинград 
1926, с.300.1926, с.300.

2 А. Тирпиц,  А. Тирпиц,  Воспоминания,Воспоминания, Москва 1957, с.71.  Москва 1957, с.71. 

Генералштаба Немачке, Хелмут фон Молтке - Генералштаба Немачке, Хелмут фон Молтке - 
старији, такође је на будућност посматрао без старији, такође је на будућност посматрао без 
оптимизма. Он се 14. маја 1890. године обратио оптимизма. Он се 14. маја 1890. године обратио 
посланицима Рајхстага позивајући их да подрже посланицима Рајхстага позивајући их да подрже 
пројекат повећања мирнодопског састава нема-пројекат повећања мирнодопског састава нема-
чке армије: «Господо, ако рат, који већ више чке армије: «Господо, ако рат, који већ више 
од деценије виси над нашим главама као од деценије виси над нашим главама као 
Дамоклов мач, најзад, избије, тада нико неће Дамоклов мач, најзад, избије, тада нико неће 
моћи предвидети његово трајање и његов крај. моћи предвидети његово трајање и његов крај. 
У међусобни сукоб ући ће највеће европске У међусобни сукоб ући ће највеће европске 
државе, наоружане као никад до сад. Ни једна од државе, наоружане као никад до сад. Ни једна од 
њих неће моћи бити сломљена током једног или њих неће моћи бити сломљена током једног или 
два похода, до мере да би прихватила да буде два похода, до мере да би прихватила да буде 
проглашена побеђеном, да би била принуђена да проглашена побеђеном, да би била принуђена да 
закључи мир под крајње неповољним, суровим закључи мир под крајње неповољним, суровим 
условима, да не би могла да се усправи и обнови условима, да не би могла да се усправи и обнови 
борбу. Господо, то може бити седмогодишњи, а борбу. Господо, то може бити седмогодишњи, а 
можда и тридесетогодишњи рат, и тешко ономе можда и тридесетогодишњи рат, и тешко ономе 
ко буде запалио Европу, ко први баци запаљен ко буде запалио Европу, ко први баци запаљен 
фитиљ у буре барута... Господо, мировне изјаве фитиљ у буре барута... Господо, мировне изјаве 
оба наша суседа, и на истоку и на западу – који, оба наша суседа, и на истоку и на западу – који, 
међутим, незаустављиво настављају да развијају међутим, незаустављиво настављају да развијају 
своје војне припреме – и сви други мировни своје војне припреме – и сви други мировни 
подаци, свакако, представљају велику вредност; подаци, свакако, представљају велику вредност; 
али, гаранцију своје безбедности ми можемо али, гаранцију своје безбедности ми можемо 
тражити само у сопственим снагама»тражити само у сопственим снагама»3. Истог . Истог 
дана, 14. маја, Вилхелм II, који се тада налазио дана, 14. маја, Вилхелм II, који се тада налазио 
у Кенигсбергу, одржао је здравицу за Источну у Кенигсбергу, одржао је здравицу за Источну 
Пруску: «Желим да провинција избегне рат. Но ако Пруску: «Желим да провинција избегне рат. Но ако 
би, вољом Провиђења, император био принуђен да би, вољом Провиђења, император био принуђен да 
штити границе, флорет Источне Пруске одиграо штити границе, флорет Источне Пруске одиграо 
би у борби са непријатељем исту ону улогу као и би у борби са непријатељем исту ону улогу као и 
током 1870. године»током 1870. године»4.

И тако, међу суседима Немачке, који су И тако, међу суседима Немачке, који су 
изазивали бригу «мозга» њене армије, јавно су били изазивали бригу «мозга» њене армије, јавно су били 
прозвани Русија и Француска, које још увек нису прозвани Русија и Француска, које још увек нису 
биле повезане никаквим међусобним обавезама. биле повезане никаквим међусобним обавезама. 
При том, неопходно је додати да је зближавање При том, неопходно је додати да је зближавање 
Енглеске и Тројног савеза почело да поприма Енглеске и Тројног савеза почело да поприма 
све отворенији карактер. Берлин није без основа све отворенији карактер. Берлин није без основа 
градио своје рачуне на коришћењу противречја градио своје рачуне на коришћењу противречја 
у колонијама, ради снажења својих европских у колонијама, ради снажења својих европских 
позиција. Лето године 1890. представљало је време позиција. Лето године 1890. представљало је време 
најбољих немачко-енглеских односа. У немачкој најбољих немачко-енглеских односа. У немачкој 
престоници 1. јула 1890. године потписан је англо-престоници 1. јула 1890. године потписан је англо-
немачки уговор о разграничењу сфера интереса немачки уговор о разграничењу сфера интереса 
две државе у Источној и Југоисточној Африци. две државе у Источној и Југоисточној Африци. 
Дајући значајне уступке Лондону у Уганди и у Дајући значајне уступке Лондону у Уганди и у 
области језера Викторија, и одрекавши се претензија области језера Викторија, и одрекавши се претензија 

3  “Речь Мольтке на заседании рейхстага 14 мая 1890 года при   “Речь Мольтке на заседании рейхстага 14 мая 1890 года при 
обсуждении проекта усиления мирного состава германской обсуждении проекта усиления мирного состава германской 
армии”, в: армии”, в: Стратегия в трудах военных классиковСтратегия в трудах военных классиков, Под ред. , Под ред. 
А.Е. Снесарева и А.А. Свечина, Москва 2003, с.472-473.А.Е. Снесарева и А.А. Свечина, Москва 2003, с.472-473.

4 Дневник В.Н.Ламздорфа (1886-1890)Дневник В.Н.Ламздорфа (1886-1890), с.309., с.309. 
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на Занзибар, Немачка је добила острво Хелгола-на Занзибар, Немачка је добила острво Хелгола-
нд (у приобаљу Шлезвиг-Холштајна, прим. прев.).нд (у приобаљу Шлезвиг-Холштајна, прим. прев.). 

Француска и Русија нашле су се у очигледној Француска и Русија нашле су се у очигледној 
изолацији која ни изблиза није била «блистава». изолацији која ни изблиза није била «блистава». 
После тога било је само питање времена када После тога било је само питање времена када 
ће доћи до политичког зближавања Париза и ће доћи до политичког зближавања Париза и 
Петербурга. Оно је и било реализовано кроз руско-Петербурга. Оно је и било реализовано кроз руско-
француски савез, оформљен низом двостраних француски савез, оформљен низом двостраних 
уговора у периоду 1891-1893. године и знаменитим уговора у периоду 1891-1893. године и знаменитим 
посетама, током 1893. године руске ескадре посетама, током 1893. године руске ескадре 
Тулону, односно француске ескадре Кронштату. Тулону, односно француске ескадре Кронштату. 
Тако је Руско-француски савез постао фактичка Тако је Руско-француски савез постао фактичка 
чињеница већ 1894. године, мада је, када се ради чињеница већ 1894. године, мада је, када се ради 
о руско-француским односима, саму реч «савез» о руско-француским односима, саму реч «савез» 
јавно употребио тек император Николај II и то тек јавно употребио тек император Николај II и то тек 
у августу 1897. године. У континенталној Европи у августу 1897. године. У континенталној Европи 
коначно се уобличило блоковско сучељавање. коначно се уобличило блоковско сучељавање. 
Његова напетост је  донекле ослабила после Његова напетост је  донекле ослабила после 
преусмеравања активности руске политике на преусмеравања активности руске политике на 
Далеки исток, крајем 19. века, међутим пораз у Далеки исток, крајем 19. века, међутим пораз у 
руско-јапанском рату, које је био резултат многих руско-јапанском рату, које је био резултат многих 
узрокаузрока5, утицао је на то да се Петроград врати , утицао је на то да се Петроград врати 
својим традиционалним приоритетима, из Азије својим традиционалним приоритетима, из Азије 
у Европу. До тог времена, пак, однос снага и у Европу. До тог времена, пак, однос снага и 
противречности у спољној политици Великих противречности у спољној политици Великих 
сила претрпео је значајне измене. сила претрпео је значајне измене. 

Англо-немачко зближавање крајем осамде-Англо-немачко зближавање крајем осамде-
сетих и почетком деведесетих година 19. века сетих и почетком деведесетих година 19. века 
било је краткотрајно. Немачка је почела да се било је краткотрајно. Немачка је почела да се 
преобраћа у «Светску државу», која тежи да преобраћа у «Светску државу», која тежи да 
свој утицај прошири ван граница  европског свој утицај прошири ван граница  европског 
континента. Немачкој економији, која је убрзано континента. Немачкој економији, која је убрзано 
расла, била су потребна нова тржишта и извори расла, била су потребна нова тржишта и извори 
сировина, а трговини - политичко залеђе, које је сировина, а трговини - политичко залеђе, које је 

5 О.Р. Айрапетов, “На сопках Маньчжурии...: Политика,  О.Р. Айрапетов, “На сопках Маньчжурии...: Политика, 
стратегия и тактика России”, в: стратегия и тактика России”, в: Русско-японская война Русско-японская война 
1904-1905. Взгляд через столетие1904-1905. Взгляд через столетие, Под ред. О.Р. Айрапетова, , Под ред. О.Р. Айрапетова, 
Москва: «Три квадрата», 2004, с. 355-502.Москва: «Три квадрата», 2004, с. 355-502.

могло бити ефективно једино уз присуство војне могло бити ефективно једино уз присуство војне 
компоненте. «Проблем није у томе желимо ли компоненте. «Проблем није у томе желимо ли 
ми да колонизујемо територије или не желимо - ми да колонизујемо територије или не желимо - 
изјављивао је канцелар Бернхард фон Билов - већ изјављивао је канцелар Бернхард фон Билов - већ 
у томе што их морамо колонизовати, без обзира у томе што их морамо колонизовати, без обзира 
желимо ли ми то или не желимо»желимо ли ми то или не желимо»6. Немци су били . Немци су били 
веома одлучни. У свом говору у Рајхстагу 1899. веома одлучни. У свом говору у Рајхстагу 1899. 
године исти вон Билов недвосмислено је изјавио: године исти вон Билов недвосмислено је изјавио: 
«Ми не можемо да дозволимо ни једној држави, «Ми не можемо да дозволимо ни једној држави, 
ни једном страном Јупитеру да нам каже: Шта да ни једном страном Јупитеру да нам каже: Шта да 
се ради? Свет је већ подељен»се ради? Свет је већ подељен»7. Радило се заправо . Радило се заправо 
о томе да су Берлину биле потребне и колоније, и о томе да су Берлину биле потребне и колоније, и 
трговачка флота, и снажна војно-поморска флота, трговачка флота, и снажна војно-поморска флота, 
која би могла да заштити интересе Немачке на која би могла да заштити интересе Немачке на 
светским океанима.светским океанима.

Кајзер Вилхелм II је 1898. године прихватио Кајзер Вилхелм II је 1898. године прихватио 
нови војно-поморски програм, који је уз огромне нови војно-поморски програм, који је уз огромне 
напоре био прихваћен у Рајхстагу 23. марта напоре био прихваћен у Рајхстагу 23. марта 
1898. године1898. године8. Као планирани резултат програма, . Као планирани резултат програма, 
Немачка је до 1903. године требала да добије Немачка је до 1903. године требала да добије 
«флоту отвореног мора», уместо флоте која је «флоту отвореног мора», уместо флоте која је 
решавала искључиво одбрамбене задатке: 19 решавала искључиво одбрамбене задатке: 19 
бојних бродова, 8 оклопњача обалске одбране, бојних бродова, 8 оклопњача обалске одбране, 
12 оклопних и 30 лаких крстарица12 оклопних и 30 лаких крстарица9. Уследило . Уследило 
је и нагло повећање немачког војно-поморског је и нагло повећање немачког војно-поморског 
буџета. буџета. 

6 P. Kennedy,  P. Kennedy, The rise and fall of the Great Powers Economic The rise and fall of the Great Powers Economic 
Change and Military Conflict from 1500 to 2000Change and Military Conflict from 1500 to 2000, London 1989, , London 1989, 
p. 272.p. 272.

7 Ibid. p.274. Ibid. p.274.

8 8 А.С. Ерусалимский, А.С. Ерусалимский, Внешняя политика и дипломатия Внешняя политика и дипломатия 
германского империализма в конце XIX векагерманского империализма в конце XIX века, Москва 1951, , Москва 1951, 
с.313; с. 340-342.с.313; с. 340-342.

9 Б. Жерве, “Германия и ее морская сила”, в:  Б. Жерве, “Германия и ее морская сила”, в: Морской сбо-Морской сбо-
рник (МС)рник (МС), №9, 1914, с. 147., №9, 1914, с. 147.

1010 «Морская хроника. Морское дело за границей», в:  «Морская хроника. Морское дело за границей», в: МСМС, №3, , №3, 
1907, с. 2.1907, с. 2.
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То је било тек предвечерје будућег немачко-То је било тек предвечерје будућег немачко-
енглеског поморског сучељавања, но и оно је енглеског поморског сучељавања, но и оно је 
утицало да се много тога промени у политици утицало да се много тога промени у политици 
Лондона. Нови проблеми су погодовали пре-Лондона. Нови проблеми су погодовали пре-
вазилажењу старих конфликата. Још током 1898. вазилажењу старих конфликата. Још током 1898. 
године Енглеска и Француска налазиле су се, године Енглеска и Француска налазиле су се, 
чинило се, на граници рата, у време  Фошодске чинило се, на граници рата, у време  Фошодске 
кризе, када се нису договорили о подели горњег кризе, када се нису договорили о подели горњег 
Нила у Судану. Такође, током 1901. године Нила у Судану. Такође, током 1901. године 
заповедништво француске флоте поставило је заповедништво француске флоте поставило је 
задатак својим снагама на Атлантском океану, задатак својим снагама на Атлантском океану, 
да се припреме за војне акције против Енглескеда се припреме за војне акције против Енглеске1111. . 
Но, већ у марту 1904. године те две државе су Но, већ у марту 1904. године те две државе су 
закључиле «Антанту» (L’Entente cordiale) или закључиле «Антанту» (L’Entente cordiale) или 
«Срдачан споразум» о договорној подели сфере «Срдачан споразум» о договорној подели сфере 
утицаја у колонијама, пре свега у Египту и утицаја у колонијама, пре свега у Египту и 
Мароку. Општи непријатељ зближава. Мароку. Општи непријатељ зближава. 

Током 1907. године у Великој Британији Током 1907. године у Великој Британији 
је поринут у воду бојни брод новог поколења је поринут у воду бојни брод новог поколења 
«Дреднот», који је моментално обезвредио «Дреднот», који је моментално обезвредио 
постојање бродова који су до његове појаве постојање бродова који су до његове појаве 
сматрани првом класом - ескадронских окло-сматрани првом класом - ескадронских окло-
пњача. То је дало нови замах трци у војно-пњача. То је дало нови замах трци у војно-
поморског наоружавању, пре свега између поморског наоружавању, пре свега између 
Енглеске и Немачке. Већ током 1908. године Енглеске и Немачке. Већ током 1908. године 
из бродоградилишта у Вилхелмсхафену, у из бродоградилишта у Вилхелмсхафену, у 
присуству Кајзера, био је поринут у воду присуству Кајзера, био је поринут у воду 
први немачки бојни брод типа дреднот. Осим први немачки бојни брод типа дреднот. Осим 
државних бродоградилишта, сличне бродове у државних бродоградилишта, сличне бродове у 
Немачкој су могле да граде и приватне фирме Немачкој су могле да граде и приватне фирме 
Вулкан и К. (из Штетина), Круп - бродоградилиште Вулкан и К. (из Штетина), Круп - бродоградилиште 
«Немачка» (Кил), Шихау (из Данцига), Блом и Фос «Немачка» (Кил), Шихау (из Данцига), Блом и Фос 
(из Хамбурга), Ховалдсверке (из Кила). Немачки (из Хамбурга), Ховалдсверке (из Кила). Немачки 
морнари очекивали су да до краја 1911. године морнари очекивали су да до краја 1911. године 
добију 13 бојних бродова типа дреднот, док је добију 13 бојних бродова типа дреднот, док је 
у исто време британски план био да у својим у исто време британски план био да у својим 
бродоградилиштима до тог доба изграде само 12 бродоградилиштима до тог доба изграде само 12 
бродова те класе. бродова те класе. 

У таквој ситуацији британски парламент је У таквој ситуацији британски парламент је 
донео закон о изградњи «две кобилице наспрам донео закон о изградњи «две кобилице наспрам 
једне» и започиње немачко-енглеско поморско једне» и започиње немачко-енглеско поморско 
супарништво. Оно је представљало тешко бреме супарништво. Оно је представљало тешко бреме 
за британски буџет. Цена коју су државе морале за британски буџет. Цена коју су државе морале 
платити за флоту, значајно је порасла. Вредност платити за флоту, значајно је порасла. Вредност 
британске оклопњаче серије «Мажестик», чи-британске оклопњаче серије «Мажестик», чи-
ји бродови су грађени у периоду 1893-1895. го-ји бродови су грађени у периоду 1893-1895. го-
дине, износила је милион фунти. Ескадронске дине, износила је милион фунти. Ескадронске 
оклопњаче типа «Лорд Нелсон», чија је градња оклопњаче типа «Лорд Нелсон», чија је градња 
започета 1904-1905. године, вредели су већ започета 1904-1905. године, вредели су већ 
милион и по фунти; вредност бојног брода типа милион и по фунти; вредност бојног брода типа 

«Дреднот» (1905-1906. године) већ је износила «Дреднот» (1905-1906. године) већ је износила 
1.790.000 фунти; дредноти типа «Кинг Џорџ V”, 1.790.000 фунти; дредноти типа «Кинг Џорџ V”, 
чија је градња почела 1910-1911. године коштали су чија је градња почела 1910-1911. године коштали су 
1.950.000 фунти; а дредноти типа “Квин Елизабет”, 1.950.000 фунти; а дредноти типа “Квин Елизабет”, 
који су почели да се граде 1912-1913. године - већ који су почели да се граде 1912-1913. године - већ 
два и по милиона фунти. Као резултат тога, ако два и по милиона фунти. Као резултат тога, ако 
су 1883. године британски расходи за опремање су 1883. године британски расходи за опремање 
војно-поморске флоте износили 11 милиона фунти, војно-поморске флоте износили 11 милиона фунти, 
већ 1896. године они су порасли на 18.700.000 већ 1896. године они су порасли на 18.700.000 
фунти,  1903. године на 34.500.000 фунти, а 1910. фунти,  1903. године на 34.500.000 фунти, а 1910. 
године чак на 40.400.000 фунтигодине чак на 40.400.000 фунти1212.

Већ током 1904. године, одмах после укла-Већ током 1904. године, одмах после укла-
њања противречности у Египту и Мароку, Ло-њања противречности у Египту и Мароку, Ло-
ндон и Париз су започели преговоре о подели ндон и Париз су започели преговоре о подели 
сфера одговорности флота. Од 1905. године, са сфера одговорности флота. Од 1905. године, са 
огромним напорима британски генерали су огромним напорима британски генерали су 
почели да припремају експедиционе снаге ради почели да припремају експедиционе снаге ради 
њиховог пребацивања преко Ламанша, у случају њиховог пребацивања преко Ламанша, у случају 
немачко-француског конфликтанемачко-француског конфликта1313. Још 5. јануара . Још 5. јануара 
1906. године током првих консултација о англо-1906. године током првих консултација о англо-
француској војној сарадњи у Паризу, представник француској војној сарадњи у Паризу, представник 
Лондона је поставио питање да ли Француска Лондона је поставио питање да ли Француска 
гарантује неповредивост граница Белгије, у гарантује неповредивост граница Белгије, у 
случају француско-немачког конфликта, и схвата случају француско-немачког конфликта, и схвата 
ли њена влада да би немачки упад у ту земљу ли њена влада да би немачки упад у ту земљу 
аутоматски означио улазак Британије у рат. аутоматски означио улазак Британије у рат. 
На оба питања добио је позитиван одговор, тек На оба питања добио је позитиван одговор, тек 
након тога обе стране су размотриле планове након тога обе стране су размотриле планове 
могућих заједничких активности на копну и могућих заједничких активности на копну и 
на мору. На тај начин је 1906. године започела на мору. На тај начин је 1906. године започела 
размена мишљења и војних информација између размена мишљења и војних информација између 
две земље, која се продужила све до 1914. годинедве земље, која се продужила све до 1914. године1414. . 
Током 1912. године англо-француски поморски Током 1912. године англо-француски поморски 
преговори завршени су дислоцирањем ударних преговори завршени су дислоцирањем ударних 
снага британске Средоземне ескадре у Атлантик, снага британске Средоземне ескадре у Атлантик, 
а француске Атлантске флоте у Средоземно а француске Атлантске флоте у Средоземно 
море. Фактички Британија је, упркос формалном море. Фактички Британија је, упркос формалном 
одсуству савезничких обавеза, преузела на се-одсуству савезничких обавеза, преузела на се-
бе одговорност за одбрану Атлантских обала бе одговорност за одбрану Атлантских обала 
Француске. Тако се, постојећем француско-нема-Француске. Тако се, постојећем француско-нема-
чком и руско-аустријском сучељавању, прикљу-чком и руско-аустријском сучељавању, прикљу-
чило и англо-немачко.чило и англо-немачко.

У таквој ситуацији руско Министарство ино-У таквој ситуацији руско Министарство ино-
страних послова, на чијем челу се налазио страних послова, на чијем челу се налазио 
Александар Петрович Извољски, покушало је Александар Петрович Извољски, покушало је 

111 1  P. Luntinen,   P. Luntinen, French information on the Russian war plans French information on the Russian war plans 
1880-19141880-1914, Helsinki 1984, p.140. , Helsinki 1984, p.140. 

1212 P. Kennedy,  P. Kennedy, The rise and fall of British naval mastery, The rise and fall of British naval mastery, 
London 1991London 1991, p. 228, p. 228
1313 A. J. Smithers, A. J. Smithers, The fi ghting nation. Lord Kitchener and his The fi ghting nation. Lord Kitchener and his 
armies, London 1994, pp. 64-67.; W. Jannen, The Lions of July. armies, London 1994, pp. 64-67.; W. Jannen, The Lions of July. 
Prelude to War, 1914.Prelude to War, 1914. Novato, California 1997, p. 304.. Novato, California 1997, p. 304..
1414 Ch.A. Repington, Ch.A. Repington, The First World War. Vol.1.The First World War. Vol.1., London 1920, , London 1920, 
pp.7-10; 14.pp.7-10; 14.
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да реализује низ пројеката, усмерених на ста-да реализује низ пројеката, усмерених на ста-
билизацију положаја у Азији. Руско-јапанске билизацију положаја у Азији. Руско-јапанске 
противречности на Далеком истоку биле су противречности на Далеком истоку биле су 
уклоњене договорима са Јапаном, потписаним у уклоњене договорима са Јапаном, потписаним у 
јулу 1907. године. Манџурија је била подељена на јулу 1907. године. Манџурија је била подељена на 
северну (руску) и јужну (јапанску) сферу утицаја. северну (руску) и јужну (јапанску) сферу утицаја. 
У прву је, такође, улазила и Унутрашња Монголија, У прву је, такође, улазила и Унутрашња Монголија, 
а у другу Кореја. Јапан је добио право на риболов а у другу Кореја. Јапан је добио право на риболов 
у 2/3 руских акваторија на Далеком истоку, у 2/3 руских акваторија на Далеком истоку, 
укључујући Амурски залив. Ограничења су се укључујући Амурски залив. Ограничења су се 
тицала само риболова на морске видре и морске тицала само риболова на морске видре и морске 
лавове. После месец дана, 31. августа 1907. године, лавове. После месец дана, 31. августа 1907. године, 
Извољски и британски посланик у Русији Артур Извољски и британски посланик у Русији Артур 
Николсон потписали су у Петербургу конвенцију Николсон потписали су у Петербургу конвенцију 
о Ирану, Авганистану и Тибету. о Ирану, Авганистану и Тибету. 

Обе стране договориле су се да признају Обе стране договориле су се да признају 
да Авганистан и Тибет улазе у сферу да Авганистан и Тибет улазе у сферу 
утицаја Енглеске, да гарантују територијалну утицаја Енглеске, да гарантују територијалну 
неповредивост Тибета, и да одржавају односе неповредивост Тибета, и да одржавају односе 
са далај ламом само преко кинеске владе. са далај ламом само преко кинеске владе. 
Русија је договорила права за своје поданике Русија је договорила права за своје поданике 
- будисте-ходочаснике. Британија се обавезала - будисте-ходочаснике. Британија се обавезала 
да не анектира део авганистанске територије да не анектира део авганистанске територије 
и не предузима у Авганистану акције усмерене и не предузима у Авганистану акције усмерене 
против Русије. Главни део уговора тицао се против Русије. Главни део уговора тицао се 
договора о подели Персије, у којој је руски утицај, договора о подели Персије, у којој је руски утицај, 
политички и финансијски, био веома велики. политички и финансијски, био веома велики. 
Иран је подељен на три зоне - руску (северну), Иран је подељен на три зоне - руску (северну), 
енглеску (јужну) и неутралну, између њих. Руско-енглеску (јужну) и неутралну, између њих. Руско-
енглеске противречности на Средњем истоку енглеске противречности на Средњем истоку 
привремено су биле уклоњене, а Енглеска се привремено су биле уклоњене, а Енглеска се 
преображавала у регионалног партнера руско-преображавала у регионалног партнера руско-
француског савеза на Атлантику и у Азији. француског савеза на Атлантику и у Азији. 
Међутим, не треба преувеличавати значај тог Међутим, не треба преувеличавати значај тог 
документа – супарништво Петербурга и Лондона документа – супарништво Петербурга и Лондона 
ускоро је обновљено, и  током 1913-1914. године ускоро је обновљено, и  током 1913-1914. године 
поново је достигло веома висок нивопоново је достигло веома висок ниво1515.

Енглезе су са Русима помирили Немци. Русе Енглезе су са Русима помирили Немци. Русе 
са Енглезима – жеља да уклоне напетост дуж са Енглезима – жеља да уклоне напетост дуж 
граница. Одмах по руско-енглеском договору граница. Одмах по руско-енглеском договору 
Извољски се концентрисао на руско-немачку Извољски се концентрисао на руско-немачку 
сарадњу. Она је била потврђена током сусрета сарадњу. Она је била потврђена током сусрета 
Николаја II и Вилхелма II у Свинемунду у јулу Николаја II и Вилхелма II у Свинемунду у јулу 
1907. године, а већ у октобру те године Русија 1907. године, а већ у октобру те године Русија 
је добила принципијелну сагласност Берлина на је добила принципијелну сагласност Берлина на 
промену статуса Оландских острва - укидање промену статуса Оландских острва - укидање 
конвенције о њиховој неутралности. У септембру конвенције о њиховој неутралности. У септембру 
1907. године он се у Бечу срео са министром 1907. године он се у Бечу срео са министром 
иностраних послова Дунавске монархије, бароном иностраних послова Дунавске монархије, бароном 
Алојзом фон Еренталом, и изјавио да Русија Алојзом фон Еренталом, и изјавио да Русија 

нема било какве агресивне планове у односу на нема било какве агресивне планове у односу на 
Турску. У тој источној монархији, у то доба су се Турску. У тој источној монархији, у то доба су се 
одигравали догађаји, којима је руски дипломата одигравали догађаји, којима је руски дипломата 
у великој мери био дужан за слом својих планова. у великој мери био дужан за слом својих планова. 

У јулу 1908. године у Турској је избила У јулу 1908. године у Турској је избила 
младотурска револуција, султан Абдул Хамид младотурска револуција, султан Абдул Хамид 
био је принуђен да поново уведе устав из 1876. био је принуђен да поново уведе устав из 1876. 
године, а за новембар 1908. године у Османској године, а за новембар 1908. године у Османској 
империји су били заказани избори за парламент. империји су били заказани избори за парламент. 
Беч је желео да искористи кризу која је избила Беч је желео да искористи кризу која је избила 
и да анектира турске територије - Босну и и да анектира турске територије - Босну и 
Херцеговину - које је окупирао 1878. године. Херцеговину - које је окупирао 1878. године. 
Приликом сусрета са Еренталом у Булау у Приликом сусрета са Еренталом у Булау у 
септембру 1908. године Извољски је предложио септембру 1908. године Извољски је предложио 
Аустро-Угарској право на анексију Босне и Аустро-Угарској право на анексију Босне и 
Херцеговине, у замену за слободу пловидбе кроз Херцеговине, у замену за слободу пловидбе кроз 
мореузе (Босфор и Дарданеле прим. прев.) за мореузе (Босфор и Дарданеле прим. прев.) за 
руске војне бродове. Тај план је доживео крах руске војне бродове. Тај план је доживео крах 
- Немачка и Италија тражиле су компензацију - Немачка и Италија тражиле су компензацију 
за промену режима мореуза, а Париз и Лондон за промену режима мореуза, а Париз и Лондон 
се нису сагласили са тим предлозима. Беч је 7. се нису сагласили са тим предлозима. Беч је 7. 
октобра 1908. године прогласио анексију Босне и октобра 1908. године прогласио анексију Босне и 
Херцеговине. Започела је «босанска криза» током Херцеговине. Започела је «босанска криза» током 
које је Немачка у потпуности подржала своју које је Немачка у потпуности подржала своју 
савезницу.савезницу.

У марту 1909. године, под претњом немачког У марту 1909. године, под претњом немачког 
ултиматума, Русија је била принуђена да ултиматума, Русија је била принуђена да 
прихвати анексију. Одмах за њом то је учинила прихвати анексију. Одмах за њом то је учинила 
и Србија. Како је прецизно закључио Винстон и Србија. Како је прецизно закључио Винстон 
Черчил, Ерентал је, увлачећи у кризу Немачку, Черчил, Ерентал је, увлачећи у кризу Немачку, 
заправо користио пнеуматски чекић да би заправо користио пнеуматски чекић да би 
поломио орах, и, што је било неупоредиво лошије, поломио орах, и, што је било неупоредиво лошије, 
он је «гурнуо Русију у јавно понижење», које он је «гурнуо Русију у јавно понижење», које 
нико није желео да опростинико није желео да опрости1616. Дајући оставку, . Дајући оставку, 
у јуну 1909. године, канцелар Билов је, по свом у јуну 1909. године, канцелар Билов је, по свом 
властитом признању, предупређивао Кајзера и властитом признању, предупређивао Кајзера и 
свог наследника Теобалда фон Бетман-Холвега: свог наследника Теобалда фон Бетман-Холвега: 
да не понављају босанску акцијуда не понављају босанску акцију1717. Међутим, . Међутим, 
она је као тешко бреме оптеретила не само она је као тешко бреме оптеретила не само 
руско-немачко-аустријске односе, већ и општу руско-немачко-аустријске односе, већ и општу 
ситуацију на Балкану. Први и Други балкански ситуацију на Балкану. Први и Други балкански 
рат нису решили ни један проблем на полуострву, рат нису решили ни један проблем на полуострву, 
а створили су нове: Грчка, Србија и Бугарска а створили су нове: Грчка, Србија и Бугарска 
нису могле да поделе Македонију, Бугаре су са нису могле да поделе Македонију, Бугаре су са 
леђа напали Румуни итд.леђа напали Румуни итд.

Политика уступака и компромиса само је Политика уступака и компромиса само је 
погоршала положај Русије и испровоцирала раст погоршала положај Русије и испровоцирала раст 
апетита међу политичарима немачко-аустријског апетита међу политичарима немачко-аустријског 

1616  W. Churchill,   W. Churchill, The Unknown war. The Eastern front,The Unknown war. The Eastern front, New  New 
York  1932, p. 41.York  1932, p. 41.
1717 Б. Бюлов,  Б. Бюлов, ВоспоминанияВоспоминания, Москва-Ленинград 1935, с. 389., Москва-Ленинград 1935, с. 389.

1515 Siegel J. Endgame,  Siegel J. Endgame, Britain, Russia and the fi nal struggle for Britain, Russia and the fi nal struggle for 
Central AsiaCentral Asia, London - New York 2002, pp.175-196., London - New York 2002, pp.175-196.
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блока. Управо после «Босанске кризе» у немачком блока. Управо после «Босанске кризе» у немачком 
Великом Генералштабу дошли су на идеју о Великом Генералштабу дошли су на идеју о 
могућности коалиционог рата Немачке против могућности коалиционог рата Немачке против 
Француске, Русије и, вероватно, ЕнглескеФранцуске, Русије и, вероватно, Енглеске1818. Слабост . Слабост 
провоцира агресију Европљана, ништа мању но провоцира агресију Европљана, ништа мању но 
што је агресија Азијата. Снага је доказ сам по себи што је агресија Азијата. Снага је доказ сам по себи 
- надахнуте тим принципом Немачка и Аустро-- надахнуте тим принципом Немачка и Аустро-
Угарска су организовале 1914. године провокацију Угарска су организовале 1914. године провокацију 
против Србије, несретне земље која је три пута против Србије, несретне земље која је три пута 
током 20. века постала жртва агресије Западног током 20. века постала жртва агресије Западног 
света (Аустро-Угарске и Кајзерове Немачке, света (Аустро-Угарске и Кајзерове Немачке, 
Хитлерове Немачке и фашистичке Италије, и САД Хитлерове Немачке и фашистичке Италије, и САД 
и НАТО). Један од организатора и инспиратора и НАТО). Један од организатора и инспиратора 
те провокације - надвојвода Франц Фердинанд - те провокације - надвојвода Франц Фердинанд - 
сам је постао заточеником сопствених планова. сам је постао заточеником сопствених планова. 
Његово убиство покренуло је механизам немачко-Његово убиство покренуло је механизам немачко-
аустријског савеза, чија је целокупна снага биле аустријског савеза, чија је целокупна снага биле 
стављена у погон ради понављања сценарија 1908-стављена у погон ради понављања сценарија 1908-
1909. године, но овога пута у много већој резмери.1909. године, но овога пута у много већој резмери.

За рат су се тако дуго припремали, о њему За рат су се тако дуго припремали, о њему 
су тако дуго говорили да су се, изгледало је, са су тако дуго говорили да су се, изгледало је, са 
њим и потпуно помирили, као са неизбежним њим и потпуно помирили, као са неизбежним 
злом које ће обавезно доћи, али ипак, како се злом које ће обавезно доћи, али ипак, како се 
чини, не баш сутра. Догађаји огромног значаја, чини, не баш сутра. Догађаји огромног значаја, 
који се тако дуго чекају, имају карактеристику који се тако дуго чекају, имају карактеристику 
да долазе неочекивано. «Први светски рат да долазе неочекивано. «Први светски рат 
букнуо је изненада - сећао се Иља Григорјевич букнуо је изненада - сећао се Иља Григорјевич 
Еренбург, који је у то време био политички Еренбург, који је у то време био политички 
емигрант у Француској - затресла се земља под емигрант у Француској - затресла се земља под 
ногама... Све се припремало одавно, али негде ногама... Све се припремало одавно, али негде 
по страни, а букнуло је изненадно»по страни, а букнуло је изненадно»1919. Сергеј . Сергеј 
Илиодорович Шидловски, депутат Четврте Думе, Илиодорович Шидловски, депутат Четврте Думе, 
који се скупа са женом одмарао у Баденвејлеру који се скупа са женом одмарао у Баденвејлеру 
(у Јужном Бадену) описао је у својим сећањима (у Јужном Бадену) описао је у својим сећањима 
прву реакцију локалног становништва на вест о прву реакцију локалног становништва на вест о 
сарајевском убиству: «У почетку не само нама, већ сарајевском убиству: «У почетку не само нама, већ 
ни локалним Немцима, на памет није падало да ни локалним Немцима, на памет није падало да 
читава ствар може довести до рата, при том још читава ствар може довести до рата, при том још 
таквог светског значаја; но и поред тога локални таквог светског значаја; но и поред тога локални 
житељи, са којим сам имао прилику још раније да житељи, са којим сам имао прилику још раније да 
расправљам о немачком милитаризму, а који су расправљам о немачком милитаризму, а који су 
генерално, као и сви јужни Немци, далеко од тога генерално, као и сви јужни Немци, далеко од тога 
да буду поклоници немачке прускости, говорили да буду поклоници немачке прускости, говорили 
су ми да се рат неминовно мора догодити, јер је су ми да се рат неминовно мора догодити, јер је 
притисак немачког милитаризма дошао до таквог притисак немачког милитаризма дошао до таквог 
степена, да без својеврсног одушка читава ствар степена, да без својеврсног одушка читава ствар 
не може да се продужава»не може да се продужава»2020.

Тако је, дугочекивано а неочекивано, започео Тако је, дугочекивано а неочекивано, започео 

Први светски рат, после кога се до непрепознавања Први светски рат, после кога се до непрепознавања 
изменила политичка мапа Европе. Они који су у изменила политичка мапа Европе. Они који су у 
августу 1914. године одлазили на фронт, маштали августу 1914. године одлазили на фронт, маштали 
су о радосном и веселом рату, пуном романтичних су о радосном и веселом рату, пуном романтичних 
подвига и збивања, који ће се завршити чврстим подвига и збивања, који ће се завршити чврстим 
и праведним миром. Рат је морао бити разарајући и праведним миром. Рат је морао бити разарајући 
и кратак, војницима су обећали да ће се вратити и кратак, војницима су обећали да ће се вратити 
својим кућама већ до Божића. У стварности својим кућама већ до Божића. У стварности 
остварила су се само очекивања о разорним остварила су се само очекивања о разорним 
последицама. Војни губици су били чудовишни. последицама. Војни губици су били чудовишни. 
Погинуло је око 9.500.000 војника, морнара и Погинуло је око 9.500.000 војника, морнара и 
официра, око 20 милиона је задобило ране официра, око 20 милиона је задобило ране 
различитих степена тежине. Руски губици су различитих степена тежине. Руски губици су 
достигли 1.800.000 убијених и умрлихдостигли 1.800.000 убијених и умрлих2121.

Према различитим прорачунима, око 5 милиона Према различитим прорачунима, око 5 милиона 
цивила је погинуло током ратних окупација, цивила је погинуло током ратних окупација, 
прогона и услед различитих суровости којима су прогона и услед различитих суровости којима су 
били изложени од стране окупационих режима. били изложени од стране окупационих режима. 
Геноцид Јермена и Асиријаца у Османској Геноцид Јермена и Асиријаца у Османској 
империји и Персији, који су спровели младотурци, империји и Персији, који су спровели младотурци, 
масовно уништавање Срба и Русина, које су масовно уништавање Срба и Русина, које су 
организовале власти Аустро-Угарске, депортација организовале власти Аустро-Угарске, депортација 
јеврејског и немачког становништва Прибалтика јеврејског и немачког становништва Прибалтика 
из појаса у близини фронта у дубину Империје, из појаса у близини фронта у дубину Империје, 
које су реализоване по наређењу Врховног које су реализоване по наређењу Врховног 
Главнокомандујућег Великог Кнеза Николаја Главнокомандујућег Великог Кнеза Николаја 
Николајевича млађег, милиони избеглица, које су Николајевича млађег, милиони избеглица, које су 
се повлачиле током 1915. године одмах за руским се повлачиле током 1915. године одмах за руским 
јединицама, и добровољно и принудно – све то јединицама, и добровољно и принудно – све то 
ни најмање није подсећало на романтичарске ни најмање није подсећало на романтичарске 
представе о витешком рату. Оставимо по страни представе о витешком рату. Оставимо по страни 
питање до које мере је представа о «лепом» рату, питање до које мере је представа о «лепом» рату, 
током 19. века, одговарала реалности. То што се током 19. века, одговарала реалности. То што се 
догодило није било могуће упоредити ни са чим догодило није било могуће упоредити ни са чим 
што је претходило 1914. години.што је претходило 1914. години.

Весео и радостан рат није био, кратак - такође. Весео и радостан рат није био, кратак - такође. 
Започео је 28. јула 1914. године, нападом Аустро-Започео је 28. јула 1914. године, нападом Аустро-
Угарске на Србију, а завршио се 11. новембра Угарске на Србију, а завршио се 11. новембра 
1918. године. Формално посматрано, хронолошки 1918. године. Формално посматрано, хронолошки 
оквири Првог светског рата за Руску империју оквири Првог светског рата за Руску империју 
били су битно ужи - од 1. августа 1914. године, када били су битно ужи - од 1. августа 1914. године, када 
јој је Немачка објавила рат, до 2.(15.) марта 1917. јој је Немачка објавила рат, до 2.(15.) марта 1917. 
године, када је била свргнута монархија. И, мада године, када је била свргнута монархија. И, мада 
је Русија учествовала у рату још годину дана, до је Русија учествовала у рату још годину дана, до 
закључења мира у Брест Литовску (март 1918), у закључења мира у Брест Литовску (март 1918), у 
принципу то је већ била агонија старе државе, принципу то је већ била агонија старе државе, 
старе армије, старих структура и старог живота.старе армије, старих структура и старог живота.

1818  T. Zuber,   T. Zuber, The real German war plan. 1904-14. Jellyfi sh print The real German war plan. 1904-14. Jellyfi sh print 
solutionssolutions, Stroud & Charleston: The History Press, 2011, pp. , Stroud & Charleston: The History Press, 2011, pp. 
84-85.84-85.
1919  И.Г. Эренбург,   И.Г. Эренбург, Люди, годы, жизнь.Люди, годы, жизнь. Т.8., Москва 1966, с. 152. Т.8., Москва 1966, с. 152.
2020 С.И. Шидловский, С.И. Шидловский, Воспоминания. Ч.2.Воспоминания. Ч.2., Берлин 1923, с. 5., Берлин 1923, с. 5.

2121 Б.Ц. Урланис,  Б.Ц. Урланис, История военных потерь. Войны и История военных потерь. Войны и 
народонаселение Европы. Людские потери вооруженных народонаселение Европы. Людские потери вооруженных 
сил Европейских стран в войнах XVII-XX вв. (историко-сил Европейских стран в войнах XVII-XX вв. (историко-
статистическое исследование)статистическое исследование), Санкт Петербург 1994, с.385; , Санкт Петербург 1994, с.385; 
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,,РАТ ЗА ЦИВИЗАЦИЈУ,, емисија Радио ,,РАТ ЗА ЦИВИЗАЦИЈУ,, емисија Радио 
телевизије Реублике Спске у сарадњи телевизије Реублике Спске у сарадњи 
са Андрићевим институтом (I дио)са Андрићевим институтом (I дио)

Уређује и води Мирослав ЛазанскиУређује и води Мирослав Лазански

Без докумената Без докумената 
нема историјенема историје

Разговор је вођен са проф. Др Мирославом Разговор је вођен са проф. Др Мирославом 
Јовановићем историчаром, иначе вођом одјела Јовановићем историчаром, иначе вођом одјела 
Андрићевог институца за историју професором Андрићевог институца за историју професором 
Филозофског факултета у Београду. Др Миро-Филозофског факултета у Београду. Др Миро-
славом Перишићем директором Архива Србије славом Перишићем директором Архива Србије 
Чланом Међународног одбора Андрићевог ин-Чланом Међународног одбора Андрићевог ин-
ститута за обележавање стогодишњице Првог ститута за обележавање стогодишњице Првог 
светског рата Проф. Др Олег Ајрапетовом, иначе светског рата Проф. Др Олег Ајрапетовом, иначе 
историчаром московског државног универзитета историчаром московског државног универзитета 
и Проф. Др Светозаром Рајаком историчаром из и Проф. Др Светозаром Рајаком историчаром из 
Лондонске школе економије, дакле из Лондона. Лондонске школе економије, дакле из Лондона. 
Они су у Андрићграду основали Међународни Они су у Андрићграду основали Међународни 
одбор Андрићевог института за обележавање одбор Андрићевог института за обележавање 
стогодишњице Првог светског рата. Тема за ра-стогодишњице Првог светског рата. Тема за ра-
зговор је врло озбиљна и врло слојевита, имали зговор је врло озбиљна и врло слојевита, имали 
смо прилике задњих пар мјесеци да видимо смо прилике задњих пар мјесеци да видимо 
одређене покушаје ревизије узрока Првог све-одређене покушаје ревизије узрока Првог све-
тског рата то су покушаји разних појединаца тског рата то су покушаји разних појединаца 
историчара из Велике Британије, Канаде. Како историчара из Велике Британије, Канаде. Како 
ви заправо гледате на једну синтагму која каже ви заправо гледате на једну синтагму која каже 
да онај ко контролише прошлост контролише и да онај ко контролише прошлост контролише и 
садашњост и још више контролише и будућност. садашњост и још више контролише и будућност. 
Да ли смо ми заправо свједоци једног времена Да ли смо ми заправо свједоци једног времена 
када траје рат сећања, односно рат за сећање. када траје рат сећања, односно рат за сећање. 
Шта је узрок томе? Да ли је то само историја или Шта је узрок томе? Да ли је то само историја или 
има и дневнополитичких и економских разлога!? има и дневнополитичких и економских разлога!? 
Професор Јовановић.Професор Јовановић.

Професор Јовановић:Професор Јовановић: Борба за сећање увек  Борба за сећање увек 
траје. То је борба против заборава и то је борба траје. То је борба против заборава и то је борба 
за доминацију нашег виђења прошлости. Многи за доминацију нашег виђења прошлости. Многи 
историчари попут Рафаела Маркблока су упо-историчари попут Рафаела Маркблока су упо-
зоравали да свака генерација пише своју ис-зоравали да свака генерација пише своју ис-
торију. У том преиспитивању историје свакако торију. У том преиспитивању историје свакако 
да постоје и интереси који нису строго научни да постоје и интереси који нису строго научни 
већ проистичу из друштвених, често политичких, већ проистичу из друштвених, често политичких, 
некада и економских интереса. У великој мери некада и економских интереса. У великој мери 
одређују перцепцију прошлости једног поколења. одређују перцепцију прошлости једног поколења. 
У том смислу ми смо сведоци, када је реч о У том смислу ми смо сведоци, када је реч о 
Првом светском рату и оном што се сада догађа Првом светском рату и оном што се сада догађа 
у европској и светској историографији, једног у европској и светској историографији, једног 

тренда да се поред устаљених и ставова који су тренда да се поред устаљених и ставова који су 
препознатљиви и свима нама познати, појављују и препознатљиви и свима нама познати, појављују и 
ставови који одскачу од доминантног тумачења ставови који одскачу од доминантног тумачења 
прошлости. Наравно да је то нешто што нашу прошлости. Наравно да је то нешто што нашу 
јавност посебно интересује.јавност посебно интересује.

Лазански:Лазански: Да ли је то тренд или је то појединачни  Да ли је то тренд или је то појединачни 
ексцес!?ексцес!?

Професор Јовановић:Професор Јовановић: Не бих ја рекао да је реч  Не бих ја рекао да је реч 
о појединачним ексцесима, јер много се књига о појединачним ексцесима, јер много се књига 
појавило протеклих година. У њима су узроци појавило протеклих година. У њима су узроци 
Првог светског рата били тумачени на начин Првог светског рата били тумачени на начин 
који нам је познат. Али појављују се нека нова који нам је познат. Али појављују се нека нова 
тумачења, која заправо медијски актуелизују тумачења, која заправо медијски актуелизују 
избијање Првог светског рата, а са друге стране избијање Првог светског рата, а са друге стране 
се надовезују на неке старе традиције, јер су се надовезују на неке старе традиције, јер су 
различита тумачења Првог светског рата била различита тумачења Првог светског рата била 
присутна и у неким европским историографијама присутна и у неким европским историографијама 
нпр. Немачкој или Аустријској у читавом периоду.нпр. Немачкој или Аустријској у читавом периоду.

Лазански:Лазански: Добро то је разумљиво, што је код  Добро то је разумљиво, што је код 
њих?њих?

Професор Јовановић:Професор Јовановић: Да, наравно да је ра- Да, наравно да је ра-
зумљиво, али она су била присутна и можда су зумљиво, али она су била присутна и можда су 
била на маргини, или у другом плану али су увек била на маргини, или у другом плану али су увек 
била присутна. Тако да сада имамо један сложен била присутна. Тако да сада имамо један сложен 
феномен, да се различити аутори појављују са феномен, да се различити аутори појављују са 
неким тезама од које неке знамо, неке су моди-неким тезама од које неке знамо, неке су моди-
фиковане. Неке су нове, у сваком случају све фиковане. Неке су нове, у сваком случају све 
су довољно медијски интересантне. Нажалост су довољно медијски интересантне. Нажалост 
у нашој средини се посебно актуелизују управо у нашој средини се посебно актуелизују управо 
ти историчари који мењају парадигму. Они који ти историчари који мењају парадигму. Они који 
је мењају нису  у својим срединама на посебно је мењају нису  у својим срединама на посебно 
високом гласу. Али су код нас на насловним високом гласу. Али су код нас на насловним 
страницама жуте штампе.страницама жуте штампе.

Лазански:Лазански: То вам је професоре лоша вест. Лоша  То вам је професоре лоша вест. Лоша 
вест је увек у медијима боље пласирана него вест је увек у медијима боље пласирана него 
добра вест.добра вест.

Професор Јовановић:Професор Јовановић: Зашто то само код нас  Зашто то само код нас 
успева господине Лазански. Зашто тога нема у успева господине Лазански. Зашто тога нема у 
другим срединама!?другим срединама!?

Лазански:Лазански: Па не знам. Ваљда смо такви. Про- Па не знам. Ваљда смо такви. Про-
фесоре Перишићу. Да ли у тим покушајима фесоре Перишићу. Да ли у тим покушајима 
ревизије узрока за почетак Првог светског рата ревизије узрока за почетак Првог светског рата 
има неких фактографских новости чињеница има неких фактографских новости чињеница 
које до сада ми нисмо знали или се ради само о које до сада ми нисмо знали или се ради само о 
тумачењима!?тумачењима!?

Професор Перишић:Професор Перишић: Озбиљни историчари су  Озбиљни историчари су 
сагласни око тога да документ није историја, сагласни око тога да документ није историја, 
али без документа нема историје. У свему овоме али без документа нема историје. У свему овоме 
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што имамо прилику да читамо последњих што имамо прилику да читамо последњих 
месеци или претходних година чак, када је месеци или претходних година чак, када је 
реч о Првом светском рату или када је реч о реч о Првом светском рату или када је реч о 
политички мотивисаној ревизији историје, ка-политички мотивисаној ревизији историје, ка-
да се сусретнете са књигама или радовима да се сусретнете са књигама или радовима 
историчара, а које нису засноване на научном историчара, а које нису засноване на научном 
методу, ви онда уочите да то није нешто што је методу, ви онда уочите да то није нешто што је 
производ нових истраживачких резултата. Нема производ нових истраживачких резултата. Нема 
ниједног документа, ми за сада нисмо имали ниједног документа, ми за сада нисмо имали 
прилику да видимо у тим радовима о којима се прилику да видимо у тим радовима о којима се 
и у нашој јавности доста писало и говорило. Ми и у нашој јавности доста писало и говорило. Ми 
не видимо ниједан нови истраживачки резултат, не видимо ниједан нови истраживачки резултат, 
нема примарних историјских извора који би нема примарних историјских извора који би 
проузроковао различите погледе на питање исто-проузроковао различите погледе на питање исто-
рије Првог светског рата, односно на питање од-рије Првог светског рата, односно на питање од-
говорности или кривице.говорности или кривице.

Лазански:Лазански: Можете ли Ви да идентификујете њихов  Можете ли Ви да идентификујете њихов 
мотив да то раде? Да ли је то сензационализам мотив да то раде? Да ли је то сензационализам 
или да се тек напише нека књига заради хонорара или да се тек напише нека књига заради хонорара 
за ту књигу или да се изађе у жижи јавности!? за ту књигу или да се изађе у жижи јавности!? 
Или иза тога стоји неки озбиљнији политички Или иза тога стоји неки озбиљнији политички 
покушај!?покушај!?

Професор Перишић:Професор Перишић: Историчари комуницирају  Историчари комуницирају 
преко литературе. Они не постављају много преко литературе. Они не постављају много 
та питања који мотиви остају иза тога!? Наука та питања који мотиви остају иза тога!? Наука 
и струка вреднује та дела по томе да ли су и струка вреднује та дела по томе да ли су 
заснована на научном методу или нису и то заснована на научном методу или нису и то 
је оно што је битно. Струка вас непогрешиво је оно што је битно. Струка вас непогрешиво 
вреднује или остајете у ризници знања или сте вреднује или остајете у ризници знања или сте 
за дневну употребу. Тако да би ја то онда ставио за дневну употребу. Тако да би ја то онда ставио 
у неки шири контекст, просто ево налазимо се у неки шири контекст, просто ево налазимо се 
овдје у једном амбијенту који је нов у нашој овдје у једном амбијенту који је нов у нашој 
стварности, у стварности овог простора, налазимо стварности, у стварности овог простора, налазимо 
се у једном граду који је град у граду. Налазимо се у једном граду који је град у граду. Налазимо 
се на једном месту које је као ретко које у свету се на једном месту које је као ретко које у свету 
има један ретки спој историје и географије. Једно има један ретки спој историје и географије. Једно 
од ретких места које има овакав спој историје од ретких места које има овакав спој историје 
као што има Вишеград. Ту је мост који је историја, као што има Вишеград. Ту је мост који је историја, 
ту је река која је историја, Иво Андрић, данас ту је река која је историја, Иво Андрић, данас 
имамо Андрићград и у њему споменик Његошу. имамо Андрићград и у њему споменик Његошу. 
Сама река Дрина је десетовековна граница двају Сама река Дрина је десетовековна граница двају 
царстава, двеју цивлизације. И сада имате једну царстава, двеју цивлизације. И сада имате једну 
средину која има историју, али која до јуче није средину која има историју, али која до јуче није 
имала данашњицу. Сада са појавом Андрићграда имала данашњицу. Сада са појавом Андрићграда 
и овог института, имате нешто што би ја назвао и овог института, имате нешто што би ја назвао 
светском димензијом локалне средине. Имате светском димензијом локалне средине. Имате 
један институт и једну средину која ће да израсте један институт и једну средину која ће да израсте 
у светски центар науке и културе, а све то има у светски центар науке и културе, а све то има 
везе са идентитетом и наслеђем има везе са везе са идентитетом и наслеђем има везе са 
оним што је у наслову емисије, реч цивилизација, оним што је у наслову емисије, реч цивилизација, 
појавом цивилизације.појавом цивилизације.

Лазански:Лазански: Биће изгледа доста посла за ваш  Биће изгледа доста посла за ваш 
међународни одбор у годинама које долазе.међународни одбор у годинама које долазе.

Професор Перишић:Професор Перишић: Само још нешто да кажем.  Само још нешто да кажем. 
Онда уместо радовања што настаје, што ниче Онда уместо радовања што настаје, што ниче 
једна оваква средина, једно овакво место, ви имате једна оваква средина, једно овакво место, ви имате 
поплаву љутње. Зашто се сада нешто овде рађа, поплаву љутње. Зашто се сада нешто овде рађа, 
и како се рађа, и ту имате нешто што је дубоко и како се рађа, и ту имате нешто што је дубоко 
неразумевање. Онај ко је осмислио Андрићград и неразумевање. Онај ко је осмислио Андрићград и 
ко је осмислио овај Институт, он дубоко разуме ту ко је осмислио овај Институт, он дубоко разуме ту 
историју. То је једна велика порука. Порука свету историју. То је једна велика порука. Порука свету 
и порука цивилизацији.  Сигуран сам да ће моћи и порука цивилизацији.  Сигуран сам да ће моћи 
да пружи неке одговоре.да пружи неке одговоре.

Лазански:Лазански: Професоре Рајак, обично се каже  Професоре Рајак, обично се каже 
да историју пишу победници и сада чак ови да историју пишу победници и сада чак ови 
протагонисти покушаја ревизије узрока Првог протагонисти покушаја ревизије узрока Првог 
светског рата кажу да су је писали победнци па је светског рата кажу да су је писали победнци па је 
то тако. Ако узмемо да рат није спорт и да у рату то тако. Ако узмемо да рат није спорт и да у рату 
онај ко је победник, који је први добија све, нема онај ко је победник, који је први добија све, нема 
ко на Вимблдону да победник добије пехар, а онај ко на Вимблдону да победник добије пехар, а онај 
други да добије тањир. У рату победник узима све. други да добије тањир. У рату победник узима све. 
Да ли са вашег стручног историјског становишта Да ли са вашег стручног историјског становишта 
гледано постоји делимична оправданост сила гледано постоји делимична оправданост сила 
које су поражене у Првом светском рату, да кажу које су поражене у Првом светском рату, да кажу 
да су историју писали победници и да она није да су историју писали победници и да она није 
баш потпуно истинита!?баш потпуно истинита!?

Професор Рајак:Професор Рајак: Историју пишу победници,  Историју пишу победници, 
али не само победници. Историја је увек део али не само победници. Историја је увек део 
политике. Ревизије историје нису ништа ново, политике. Ревизије историје нису ништа ново, 
оне су се увек догађале и не само у двадесетом оне су се увек догађале и не само у двадесетом 
веку и не само по питању Првог светског рата. веку и не само по питању Првог светског рата. 
Ревизија почиње од 1914. од почетка самог рата. Ревизија почиње од 1914. од почетка самог рата. 
Почиње битка за истину о томе ко је крив, Почиње битка за истину о томе ко је крив, 
ко је започео, ко није!? Ко је жртва? Али то се ко је започео, ко није!? Ко је жртва? Али то се 
протеже кроз целу историју!? Према томе ту протеже кроз целу историју!? Према томе ту 
има увек политике. С једне стране историја је има увек политике. С једне стране историја је 
у функцији политике, јер је памћење битни у функцији политике, јер је памћење битни 
момент и битни елемент сваке политике. С друге момент и битни елемент сваке политике. С друге 
стране, историчари покушавају да интерпретирају стране, историчари покушавају да интерпретирају 
историју онако као се она догађала. Исто тако историју онако као се она догађала. Исто тако 
имате људе који нису од интегритета. С једне имате људе који нису од интегритета. С једне 
стране поражени ће покушавати да оправдају стране поражени ће покушавати да оправдају 
пораз и да га објасне својој публици, а с друге пораз и да га објасне својој публици, а с друге 
стране ће желети да ревидирају, зарад поколења, стране ће желети да ревидирају, зарад поколења, 
памћење о том поразу или ономе што се догађало. памћење о том поразу или ономе што се догађало. 
Апсолутно нема оправдања прихватити то као Апсолутно нема оправдања прихватити то као 
неку верификовану интерпретацију одређеног неку верификовану интерпретацију одређеног 
догађаја. Оно са чим се увек суочавамо, јесте догађаја. Оно са чим се увек суочавамо, јесте 
како подржати интерпретацију неког догађаја како подржати интерпретацију неког догађаја 
која је адекватна доказима и подржати неку која је адекватна доказима и подржати неку 
интерпретацију која ће дати верну слику, прије, интерпретацију која ће дати верну слику, прије, 
током и након Првог светског рата.током и након Првог светског рата.

Лазански:Лазански: Канадска историчарка Маргарет Ме- Канадска историчарка Маргарет Ме-
кмилан оптужила је Гаврила Принципа рекавши кмилан оптужила је Гаврила Принципа рекавши 
да је он терориста, да је тадашња Србија била да је он терориста, да је тадашња Србија била 
практично као данашњи Иран. Да је шеф српске практично као данашњи Иран. Да је шеф српске 
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обавештајне службе знао и снабдео чланове обавештајне службе знао и снабдео чланове 
Младе Босне наоружањем! Да је Никола Пашић Младе Босне наоружањем! Да је Никола Пашић 
то знао, али да се правио да не зна.! И да је са то знао, али да се правио да не зна.! И да је са 
њене тачке гледишта Гаврило Прнцип терориста!? њене тачке гледишта Гаврило Прнцип терориста!? 
Да Гаврило Прницип није хтео да сачека да Да Гаврило Прницип није хтео да сачека да 
уставни систем уради своје када је ријеч о БиХ!? уставни систем уради своје када је ријеч о БиХ!? 
Тако би и ми могли да оптужимо НАТО да ни Тако би и ми могли да оптужимо НАТО да ни 
они нису сачекали да дипломатија одради своје они нису сачекали да дипломатија одради своје 
па су напали Србију, онда би и они могли да па су напали Србију, онда би и они могли да 
буду терористи. Да ли је могуће у историји неке буду терористи. Да ли је могуће у историји неке 
критерије и параметре примењивати ретроактивно критерије и параметре примењивати ретроактивно 
и некадашње процесе гледати данашњим очима. и некадашње процесе гледати данашњим очима. 
Управо када је реч о Гаврилу Принципу. Да ли је Управо када је реч о Гаврилу Принципу. Да ли је 
он за вас терориста или идеалиста!?он за вас терориста или идеалиста!?

Професор Рајак:Професор Рајак: За мене он није био терориста  За мене он није био терориста 
био је идеалиста. Да се вратим на ваше питање, био је идеалиста. Да се вратим на ваше питање, 
тумачења су увек одраз времена, историчар је део тумачења су увек одраз времена, историчар је део 
времена у коме ствара и где посматра догађаје из времена у коме ствара и где посматра догађаје из 
прошлости. Интерпретације Маргарет Мекмилан прошлости. Интерпретације Маргарет Мекмилан 
и Кристофера Кларка нису ништа ново у струци, и Кристофера Кларка нису ништа ново у струци, 
оно што се догађа је да таква интерпретација оно што се догађа је да таква интерпретација 
доживи одјек код нас зато јер је везана за наше доживи одјек код нас зато јер је везана за наше 
учешће у историји.  Међутим питање је да ли учешће у историји.  Међутим питање је да ли 
је доживела било какав одјек у свету. На нама је доживела било какав одјек у свету. На нама 
је као историчарима да увек пружимо најбољу је као историчарима да увек пружимо најбољу 
интерпретацију историјских догађаја. То што су интерпретацију историјских догађаја. То што су 
те интерпретације произвеле реакцију код нас, те интерпретације произвеле реакцију код нас, 
свако има право на интерпретацију.свако има право на интерпретацију.

Лазански:Лазански: Да ли смо ми претерано реаговали на  Да ли смо ми претерано реаговали на 
интерпретације Кристофера Кларка и Маргарет интерпретације Кристофера Кларка и Маргарет 
Мекмилан!?Мекмилан!?

Професор Рајак:Професор Рајак: Не, мислим да смо блаже  Не, мислим да смо блаже 
реаговали него да се негде у свету појави реаговали него да се негде у свету појави 
таква књига нпр. у Америци или у Француској. таква књига нпр. у Америци или у Француској. 
Замислите да се појави нека књига која би Замислите да се појави нека књига која би 
Француску оптужила да је проузрокова Први Француску оптужила да је проузрокова Први 
светски рат. Мислим да би реакција била много светски рат. Мислим да би реакција била много 
бурнија. Посебно у оквиру историјске струке. бурнија. Посебно у оквиру историјске струке. 
Код нас оно што је мени мање јасно јесте да је Код нас оно што је мени мање јасно јесте да је 
историјска струка, наше колеге, да су најмање историјска струка, наше колеге, да су најмање 
реаговале и најмање се огласиле, да је ту више реаговале и најмање се огласиле, да је ту више 
било реаговања од стране јавности, новинарске било реаговања од стране јавности, новинарске 
професије. Мислим да је место историчара професије. Мислим да је место историчара 
да адекватно реагују и да уђу у дебату или да адекватно реагују и да уђу у дебату или 
дискусију о таквим неким тезама.дискусију о таквим неким тезама.

Професор Перишић:Професор Перишић: Само да се надовежем  Само да се надовежем 
у вези Аписа. На чему се темељи претпоставка у вези Аписа. На чему се темељи претпоставка 
односно идеја да је обавештајна служба Србије, односно идеја да је обавештајна служба Србије, 
односно један њен део био умешан у сарајевски односно један њен део био умешан у сарајевски 
атентат. Ту нема нових докумената. Основна атентат. Ту нема нових докумената. Основна 
теза је утемељена на писму које је Апис са теза је утемељена на писму које је Апис са 
робије 1917. године писао Николи Пашићу и робије 1917. године писао Николи Пашићу и 

регенту Александру, треба имати на уму да је регенту Александру, треба имати на уму да је 
то секундарни извор у историји.Ми историчари то секундарни извор у историји.Ми историчари 
знамо да постоје примарни и секундарни извори. знамо да постоје примарни и секундарни извори. 
Примарни извори су извори који настају када и Примарни извори су извори који настају када и 
догађај. Писмо које је настало када је неко на догађај. Писмо које је настало када је неко на 
робији, када неко зна да ће да буде стрељан, робији, када неко зна да ће да буде стрељан, 
посебно човека који има улогу историјске мисије посебно човека који има улогу историјске мисије 
који има политичку тежину који има биографију, који има политичку тежину који има биографију, 
који је учествовао у одређеним историјским до-који је учествовао у одређеним историјским до-
гађајима. Управо Мекмиланова из те биографије гађајима. Управо Мекмиланова из те биографије 
изводи  неке догађаје и повезује их да би на крају изводи  неке догађаје и повезује их да би на крају 
извела овај закључак. Мислим да је неопходно извела овај закључак. Мислим да је неопходно 
ново читање и тог документа, без обзира што ново читање и тог документа, без обзира што 
је он секундарни извор. Он настаје накнадно у је он секундарни извор. Он настаје накнадно у 
посебним условима у посебном психолошком посебним условима у посебном психолошком 
стању. Мислим да је тај документ, као и неке стању. Мислим да је тај документ, као и неке 
друге документе потребно подвргунти новом друге документе потребно подвргунти новом 
испитивању, потребно га је критички читати и испитивању, потребно га је критички читати и 
онда можемо да се суочимо са неким ставовима.онда можемо да се суочимо са неким ставовима.

Лазански:Лазански: Шта је он у том писму признао!? Да је  Шта је он у том писму признао!? Да је 
имао везе!?имао везе!?

Професор Перишић:Професор Перишић: Постоји чињеница која  Постоји чињеница која 
није довољно позната у нашој јавности, а то да је у није довољно позната у нашој јавности, а то да је у 
Првом и Другом светском рату извршена пљачка Првом и Другом светском рату извршена пљачка 
српских архива. У периоду од 3. децембра 1941. до српских архива. У периоду од 3. децембра 1941. до 
јула 1942. немачки окупатор извршио је огромну јула 1942. немачки окупатор извршио је огромну 
пљачку српских архива. То су наредили кругови пљачку српских архива. То су наредили кругови 
из Берлина, а тај нечасни посао су препустили из Берлина, а тај нечасни посао су препустили 
стручњацима из Беча. Задатак је био наћи стручњацима из Беча. Задатак је био наћи 
било који траг који би довео у везу Краљевину било који траг који би довео у везу Краљевину 
Србију са атентатом у Сарајеву. Питање ревизије, Србију са атентатом у Сарајеву. Питање ревизије, 
одговорности за узрок Првог светског рата има одговорности за узрок Првог светског рата има 
своју историју. Колега Рајак је рекао да је почела своју историју. Колега Рајак је рекао да је почела 
онда када је и почео Први светски рат. У другом онда када је и почео Први светски рат. У другом 
светском рату 3. 12. 1941. Србија је у хаосу, све је ма-светском рату 3. 12. 1941. Србија је у хаосу, све је ма-
гловито. На другој страни имате светске фронтове. гловито. На другој страни имате светске фронтове. 
У свему томе имате једну групу историчара који У свему томе имате једну групу историчара који 
седе у архиву пакују документе, прегледају их и седе у архиву пакују документе, прегледају их и 
односе у Беч са задатком да се приреди серија односе у Беч са задатком да се приреди серија 
публикација која би требало да докаже да је публикација која би требало да докаже да је 
Немачка у Првом и Другом светском рату водила Немачка у Првом и Другом светском рату водила 
мирољубиву политику, а да је кривица за Први мирољубиву политику, а да је кривица за Први 
и Други светски рат који је заправо тек почео и Други светски рат који је заправо тек почео 
на страни Русије и њених савезника у које се на страни Русије и њених савезника у које се 
природно сврстава наравно и Србија......природно сврстава наравно и Србија......
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