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* Иис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за 
но ви ју исто ри ју Ср би је

УДК 
94(497.11)”1914/1918”(049.3) 

Алек сан дар Лу кић

Ми ра Ра до је вић, Љу бо драг 
Ди мић, Ср би ја у Ве ли ком  
ра ту 1914–1918, крат
ка истори ја, Бе оград 
2014, стр. 296.

Ве ћи на про бле ма око узро ка, 
по во да и то ка Пр вог свет ског ра та 
у про те клих сто го ди на је углав
ном на осно ву до ступ них исто
риј ских из во ра ана ли зи ра на и 
об ра ђе на у свет ским исто ри о гра
фи ја ма. Ипак, у су сре ту сто тој го
ди шњи ци по чет ка ве ли ког су ко
ба у Евро пи и све ту су об ја вље не 

де се ти не мо но гра фи ја и сто ти не 
чла на ка о ра ту чи је се по сле ди це, 
кроз про це се ко је је по кре нуо, и 
да нас, 2014. го ди не, осе ћа ју. До
са да шњи по зна ти исто риј ски 
из во ри се пре и спи ту ју, но ви от
кри ва ју и ана ли зи ра ју, као и ли те
ра ту ра на ста ла то ком јед но ве ков
ног про у ча ва ња пр вог свет ског 
рат ног су ко ба. Сто го ди шњи ца 
по чет ка Ве ли ког ра та је по слу жи
ла као при год на при ли ка уни вер
зи тет ским про фе со ри ма Ми ри 
Ра до је вић и Љу бо дра гу Ди ми ћу 
да об ра де и при ка жу, на осно ву 
до са да шњих ре зул та та срп ске и 
де лом свет ске исто ри о гра фи је, 
ши рој срп ској и свет ској јав но сти 
ме сто и уло гу Кра ље ви не Ср би је 
у Пр вом свет ском ра ту. Син те зу 
су об ја ви ли Срп ска књи жев на за
дру га и Бе о град ски фо рум за свет 
рав но прав них.

Ми ра Ра до је вић је ван ред ни 
про фе сор на Оде ље њу за исто ри
ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни
вер зи те та у Бе о гра ду. Про у ча ва 
исто ри ју ју го сло вен ске иде је, срп
скохр ват ске од но се, про бле ме 
де мо кра ти је и пар ла мен та ри зма, 
де ло ва ње гра ђан ских по ли тич
ких стра на ка, уло гу по ли тич ке и 
ин те лек ту ал не ели те, по сле рат ну 
ју го сло вен ску еми гра ци ју. Об ја
ви ла је мо но гра фи је Удру же на 
опо зи ци ја (1935–1939), На уч
ник и по ли ти ка. По ли тич ка 
би о гра фи ја Бо жи да ра В. Мар
ко ви ћа (1874–1946) и Ми лан 
Грол, и де се ти не на уч них рас пра
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сан увод у јед но но во исто риј ско 
вре ме на ју го сло вен ском и европ
ском про сто ру са свим њи хо вим 
ста рим тра ди ци ја ма, сле ди ре ги
стар име на и бе ле шка о пи сци ма.

При ка зу ју ћи ме сто Ср би је у 
Ве ли ком ра ту, ауто ри су знат ну 
па жњу по кло ни ли узро ци ма ко
ји су до ње го вог из би ја ња до ве ли. 
Ука за ли су на те жњу мла де срп ске 
др жа ве да се, по сле из вр ше не ди
на стич ке про ме не и, ма кар и при
вид ног уну тра шњег осло бо ђе ња, 
осло бо ди по том и на спољ ном 
пла ну од при ти ска аустро у гар ске 
им пе ри ја ли стич ке по ли ти ке на 
Бал ка ну. Аустро у гар ска је, по сле 
по ти ски ва ња из не мач ких зе ма
ља и са Апе нин ског по лу о стр ва у 
дру гој по ло ви ни XIX ве ка, је ди
но мо гла да пре стиж ве ли ке си ле 
очу ва про до ром на Бал ка ну, где, 
чи ни ло се, ни је има ла озбиљ ни јег 
про тив ни ка у по ср ну лом Осман
ском цар ству и ма лим не сло жним 
бал кан ским др жа ва ма. Од лу ка ма 
Бер лин ског кон гре са мо гла је да 
бу де за до вољ на, по што су јој у нај
ве ћој ме ри ишле на ру ку – до би ла 
је на упра ву Бо сну и Хер це го ви ну 
и ста ци о ни ра ла тру пе у но во па
зар ском Сан џа ку. Овим је спре
чи ла ује ди ње ње срп ског на ро да у 
БиХ и Цр ној Го ри са Ср би јом, да 
би по том за по др шку око ус по ста
вља ња и учвр шћи ва ња Ср би је као 
ме ђу на род но при зна те др жа ве 
исту ста ви ла у пот пу ну еко ном
ску за ви сност од свог ин ду стриј

ва и чла на ка. Њен ко а у тор Љу бо
драг Ди мић је ре дов ни про фе сор 
на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло
зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду и до пи сни члан Срп
ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 
У окви ру исто ри је Ју го сла ви је и 
Бал ка на про у ча ва од но се по ли
ти ке и кул ту ре, др жа ве и вер ских 
за јед ни ца, ма њин ско пи та ње, 
исто ри ју ин сти ту ци ја, исто ри ју 
исто ри о гра фи је. Об ја вио је ви ше 
књи га, од ко јих из два ја мо Агит
проп кул ту ра. Агит про пов
ска фа за кул тур не по ли ти ке у 
Ср би ји 1945–1952, Исто ри о
гра фи ја под над зо ром (ко а у тор 
Ђор ђе Стан ко вић), Кул тур на 
по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла
ви је 1918–1941, I–III, Ср би и Ју
го сла ви ја: про стор, дру штво, 
по ли ти ка (По глед с кра ја ве ка), 
те ве ли ки број на уч них рас пра ва 
и чла на ка.

Син те за Ср би ја у ве ли ком 
ра ту. Крат ка исто ри ја са сто
ји се из Пред го во ра и се дам хро
но ло шкоте мат ских на сло вље них 
ве ли ких по гла вља: I Од Бер лин
ског кон гре са до Са ра јев ског 
атен та та, II По че так Ве ли ког 
ра та, III Рат на 1915. го ди на, IV 
Рат на 1916. го ди на, V Рат и ре
во лу ци ја, VI По след ња рат на го
ди на и VII За кљу чак, на сло вљен 
као Ју го сло вен ско ује ди ње ње. У 
окви ру сва ког по гла вља на ла зи се 
че ти ри до пет, углав ном те мат ски 
на сло вље них ма њих пот по гла вља. 
По сле за кључ ка, ко ји је сво је вр
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ског и фи нан сиј ског ка пи та ла на 
ду жи вре мен ски пе ри од. 

Уну тра шња по ли тич ка бор ба 
у Ср би ји за ус по ста вља ње ве ћих 
по ли тич ких сло бо да нај ве ће ра
ди кал не стран ке са кру ном, те 
ди на стич ко су пар ни штво вла
да ју ћих Обре но ви ћа и прог на
них Ка ра ђор ђе ви ћа још ви ше су 
Аустро у гар ској олак ша ли кон
тро лу над еко ном ском и спољ ном 
по ли ти ком Ср би је. Ауто ри су 
ис та кли да је, на су прот по ли ти
ци кра ља Алек сан дра, по след њег 
вла да ра ди на сти је Обре но ви ћа, 
те жња ста нов ни ка Ср би је за гра
ђан ским пра ви ма и по ли тич ким 
сло бо да ма би ла све ве ћа. Бор ба 
за ова пра ва, бри га за оп ста нак 
др жа ве и на сто ја ње да зе мља бу
де мо дер ни зо ва на све до чи ли су о 
зре ло сти срп ског дру штва. Краљ 
Алек сан дар је не у рав но те же ним 
по те зи ма на по љу уну тра шње по
ли ти ке од 1900. до 1903. го ди не 
про тив се бе окре нуо све по ли
тич ке сна ге у др жа ви. Он да шње 
при ста ли це де мо кра ти је сма тра
ле су да је та квим по ступ ци ма 
пар ла мен та ри зам био „из вр нут 
ру глу“. Кр ва вим Мај ским пре вра
том 1903. го ди не је окон ча на кра
ље ва вла да ви на. Ауто ри ни су про
пу сти ли да ука жу и на по зи тив ну 
стра ну вла да ви не кра ља Алек сан
дра – успе шно спро ве де ну мо дер
ни за ци ју срп ске вој ске, за по че ту 
још за вла да ви не кра ље вог оца 
Ми ла на Обре но ви ћа, ко ја је омо
гу ћи ла по то ње бли ста ве успе хе 

срп ског оруж ја у бал кан ским и 
Пр вом свет ском ра ту.

Ауто ри су по ка за ли да су се 
од Мај ског пре вра та до по чет ка 
Ве ли ког ра та од но си из ме ђу на
ци о нал но по лет не Ср би је и пре
жи ве ле Аустро у гар ске са мо по
гор ша ва ли. Ца рин ски рат 1906–
1911. го ди не и оштро про ти вље ње 
Двој не мо нар хи је из ла ску Ср би је 
на мо ре у бал кан ским ра то ви ма 
би ли су ја сни по ка за те љи по гор
ша ња њи хо вих од но са. Ко нач но, 
сво је раз ре ше ње су до жи ве ли 
агре си јом Двој не мо нар хи је на 
срп ску др жа ву ју ла 1914. го ди не. 
Иако ни је мо гла да до ка же уме
ша ност ср би јан ске вла де у Са ра
јев ски атен тат, Аустро у гар ска 
је од лу чи ла да га ис ко ри сти као 
по вод за об ја ву ра та Ср би ји. Уни
ште њем Ср би је на да ла се да ће 
код се бе ре ши ти го ру ћа не ре ше на 
на ци о нал на пи та ња, у пр вом ре ду 
ју го сло вен ско. Ауто ри су де таљ но 
ана ли зи ра ли аустро у гар ски ул ти
ма тум Ср би ји и Јул ску кри зу 1914. 
го ди не, про из и шлу из очи глед не 
же ље Аустро у гар ске да се вој но 
об ра чу на са Ср би јом. Уни ште ње 
Ср би је и ја ча ње Аустро у гар ске на 
Бал ка ну ни је од го ва ра ло ни Ру си
ји ни Фран цу ској, ко је су, за јед но 
са Ве ли ком Бри та ни јом, по ку ша
ле да ути чу на Аустро у гар ску да 
про ме ни сво ју од лу ку у по гле ду 
Ср би је. По др жа на од стра не Не
мач ке, Аустро у гар ска се оглу ши
ла о ми ров не ди пло мат ске ак ци је 
си ла Ан тан те.
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Пре при ка за вој ног и по ли тич
ког де ло ва ња Ср би је то ком сва ке 
рат не го ди не, ауто ри су украт ко 
об ра ди ли глав на вој на и по ли тич
ка де ша ва ња у он да шњем за ра
ће ном све ту, бу ду ћи да су има ла 
ди рект не или ин ди рект не по
сле ди це по Ср би ју као јед ног од 
уче сни ка Ве ли ког ра та. Ср би ја је 
у пр вој рат ној го ди ни ус пе ла да 
вој нич ки по ра зи Аустро у гар ску и 
од у пре се на ди пло мат ском по љу 
при ти сци ма Ан тан те да усту пи 
Вар дар ску Ма ке до ни ју Бу гар ској 
као це ну за ула зак ове у рат про
тив Цен трал них си ла. Ука за но је 
на по сте пе но опре де ље ње срп ске 
вла де за ју го сло вен ски про грам 
и уло гу срп ских на уч ни ка у ње
го вом де фи ни са њу у Ни шкој де
кла ра ци ји де цем бра 1914. го ди не, 
али и то ком це лог тра ја ња ра та. 
Зло чи ни аустро у гар ских вој них 
фор ма ци ја над срп ским ци вил
ним жи вљем у Ма чви то ком пр вог 
не при ја тељ ског упа да при ка за ни 
су кроз по тре сна све до чан ства 
до ма ћих и стра них кри ми но ло га 
и но ви на ра, у пр вом ре ду Швај
цар ца Ру дол фа Ар чи о бал да Рај са 
и Аме ри кан ца Џо на Ри да. Ауто ри 
су уну тра шње при ли ке у Ср би ји, 
оли че не у еко ном ском ис цр пљи
ва њу, пат ња ма и стра да њу ци вил
ног ста нов ни штва пра ти ли то ком 
це лог ра та, ука зу ју ћи на сви ре
пост аустро у гар ског и по себ но 
зло чи не бу гар ског оку па то ра, те 
на по кре те от по ра Ср би ја на ца, 
нај ма сов ни је ис ка за не у То плич

ком устан ку 1917. го ди не, је ди ном 
устан ку про тив за во је ва ча у чи та
вој Евро пи то ком це лог тра ја ња 
ра та.

Бор бе Ср би је са пе га вим ти фу
сом, Ан тан том на ди пло мат ском 
и Цен трал ним си ла ма на вој ном 
по љу то ком 1915. го ди не основ ни 
су са др жај тре ћег по гла вља. Тек 
што је ус пе ла да до апри ла из не
се бор бу про тив пе гав ца, срп ска 
др жа ва је мо ра ла да по но во то
ком ле та од би ја  све те же зах те ве 
Ан тан те да усту пи Бу гар ској Ма
ке до ни ју. Ула зак Ита ли је у рат на 
стра ни Ан тан те је до нео срп ској 
вла ди са мо не спо кој ство, бу ду ћи 
да је са пра вом стра хо ва ла да је 
апе нин ској кра ље ви ни Лон дон
ским уго во ром био га ран то ван и 
део аустро у гар ских зе ма ља на се
љен Ју го сло ве ни ма, у пр вом ре ду 
Дал ма ци ја. Удру же на офан зи ва 
Цен трал них си ла на Ср би ју с је
се ни 1915. го ди не, уз Бу гар ску као 
тре ћег чла на, при мо ра ла је срп
ску вој ску и део на ро да да се уз 
огор че не бор бе по нај ве ћој зи ми 
по ву че из зе мље пре ко вр ле ти Ал
ба ни је и Цр не Го ре. Из бе гли штво 
је уне ло мно ге про ме не у уну тар
по ли тич ки жи вот из бе гле срп ске 
др жа ве, пред ста вље не у вој сци, 
кра љу, вла ди и ве ћи ни по сла ни ка 
На род не скуп шти не оку пље них 
углав ном на Кр фу. У ка дров ским 
про ме на ма, ис та кли су ауто ри, 
све ви ше се осе ћао ути цај по ли
ти ча ра, пре свих ре ген та Алек сан
дра Ка ра ђор ђе ви ћа.
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ског фрон та про тив Цен трал них 
си ла би ла је још јед на од бор би 
ко ју је срп ска вла да са Ни ко лом 
Па ши ћем успе шно из не ла до је
се ни 1918. го ди не. Ре зул тат је био 
ан га жо ва ње ја ких Ан тан ти них 
ефек ти ва и сла ње обил не ма те
ри јал не по мо ћи срп ској вој сци, 
ко ја је сеп тем бра 1918. го ди не из
вр ши ла про бој Со лун ског фрон та 
и у ро ку од ме сец да на из ба ци ла 
из ра та пр во Бу гар ску, па по том и 
АустроУгар ску. 

У ме ђу вре ме ну, то ком 1917. го
ди не из гна на Ср би ја је оста ла без 
свог моћ ног по кро ви те ља, оли че
ног у Ру ском цар ству не ста лом у 
со ци јалде мо крат ској Фе бру ар
ској ре во лу ци ји и бољ ше вич кој 
Ок то бар ској ре во лу ци ји. Су о че на 
са овом не во љом, а без од ре ђе не 
на зна ке успе шног окон ча ња ра та 
и по ред ула ска Сје ди ње них аме
рич ких др жа ва у рат, срп ска вла да 
је ју на–ју ла исте го ди не на Крф
ској кон фе рен ци ји са чла но ви ма 
Ју го сло вен ског од бо ра на чи ни ла, 
пре ма сло ву ауто ра, „ју го сло вен
ски ком про мис срп ске др жа ве“. 
Крф ска де кла ра ци ја срп ске вла де 
и Ју го сло вен ског од бо ра би ла је 
углав ном рав но ду шно ре ги стро
ва на од стра не ве ли ких си ла, од 
не ких чак и не га тив но при мље на 
(Ита ли ја). Ауто ри та ко ђе ни су 
про пу сти ли да ука жу на об ра чун 
срп ског др жав ног вр ха, у пр вом 
ре ду ре ген та Алек сан дра, са офи
цир ском ор га ни за ци јом Цр на 
ру ка и ње ним во ђом Дра гу ти ном 

Пр ву из бе глич ку го ди ну 
(1916) обе ле жа ва ли су број ни 
про бле ми, ко ји ће би ти при сут
ни све до кра ја ра та: збри ња ва ње 
из бе гли ца, пи та ње од го вор но сти 
за вој ни слом, по ли тич ке сме не у 
вој сци, ње на ор га ни за ци ја, ор га
ни зо ва ње ра да уста но ва, ин сти
ту ци ја и чи нов нич ког апа ра та, 
по ја ча на ди пло мат ска ак тив ност, 
по ли тич ке по де ле и су ко би, ме ђу
соб не не тр пе љи во сти, раз ли чи ти 
при сту пи ју го сло вен ској иде ји 
и др жа ви ко ју је на њој тре ба ло 
ства ра ти. Ука за но је да су Ју го
сло ве ни у Ју го сло вен ском од бо ру, 
у пр вом ре ду Хр ва ти, стра хо ва ли 
од „срп ског ор то док сног екс клу
зи ви зма“ у бу ду ћој др жа ви, од ко
јих нај ви ше Фра но Су пи ло, ко ји 
је ју го сло вен ско ује ди ње ње усло
вља вао прет ход ном „уну тра шњом 
тран сфор ма ци јом Ср би је“. Исто
вре ме но, по ја ва срп ске вој ске на 
Со лун ском фрон ту и не ко ли ке ре
ла тив но успе шне офан зи ве ко је је 
пред у зи ма ла 1916. го ди не, по ка за
ла је ње ним не при ја те љи ма да још 
по сто ји као вој на си ла са ко јом су 
има ли озбиљ но да ра чу на ју. 

Ипак, ис ти чу ауто ри, без 
озбиљ ни јег ан га жо ва ња са ве зни
ка, од 1917. го ди не пр вен стве но 
Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је 
(услед ре во лу ци је на Ру си ју се ни
је мо гло ра чу на ти), са ма срп ска 
вој ска ни је мо гла да из вр ши про
бој Со лун ског фрон та. При до би
ја ње ових са ве знич ких др жа ва за 
одр жа ње и ак ти ви ра ње Со лун
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Ди ми три је ви ћем Апи сом у про
ле ће 1917. го ди не.

Син те за Ср би ја у Ве ли ком 
ра ту. Крат ка исто ри ја на пи са
на је ја сним сти лом, без по на вља
ња.

Ко нач ни ре зул тат че тво ро го
ди шњег во је ва ња Ср би је би ло је 
ства ра ње за јед нич ке др жа ве ју го
сло вен ских на ро да де цем бра 1918. 
го ди не. Ауто ри су на гла си ли да је, 
пре не го је сво јом во љом пре не ла 
др жав ност на но ву, пре бр зо ство
ре ну ју го сло вен ску др жа ву, Ср би
ја на Кон фе рен ци ји ми ра до би ла 
ва жно при зна ње – да је од го вор
ност за рат ле жа ла у це ли ни над 
Цен трал ним си ла ма, и да је би ла 
још ве ћа у од но су на Фран цу ску 
и Ср би ју „јер су њи хо ве гра ни це“ 
би ле „по вре ђе не и пре об ја ве ра
та“.
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