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СРПСКЕ ДРЖАВЕ ПОЧЕТКОМ ХХ ВЕКА

РРaзлози распада Југославије данас су предмет проучавања 
не само историчара, већ и политиколога, економиста, 
стручњака из области међународног права и међународних 

односа,2 јер је очигледно да се у скорије време не може очеки-
вати решење балканске кризе која је последњих година прешла 
у фазу латентног развоја. Недавно проглашење самостално-
сти Косова је директна потврда тога. Узроци овог конфликта 
скривају се не само у глобалним променама насталим у Европи 
после распада СССР, нити само у сложеним унутрашњим по-
литичким процесима који су се одвијали у Југославији среди-
ном седамдесетих - почетком деведесетих година ХХ века. 

Разумевање и схватање савремених проблема југословенске 
кризе није могуће без анализе особености стварања и поли-
тичког развоја српске државе током 19. и почетком 20. века, 
тим пре што је баш у том периоду у току формирања српских 
државних структура тежња српског народа ка уједињењу око 
Београда постепено попримала своју конкретну доктринално 
иредентистичку форму. Међутим, тај концепт је имао и своју 

*1 Мр Jарослав Валеријанович Вишњаков, магистар историјских 
наука, доцент Московског  државног  института за међународне односе 
МГИМО - Универзитета Министарства иностраних дела МИД  Русије у 
Москви
2  Видети, на пример:  Васильева Н., Гаврилов В., Балканский ту-
пик? Историческая судьба Югославии в ХХ веке. М, 2000. Задохин А. Г., 
Низовский А. Ю., Пороховой погреб Европы,  М, 2000. Балканский узел, или 
Россия и югославский фактор в контексте политики великих держав на 
Балканах в ХХ веке. М, 2005. Сербия о себе. М, 2005. Пономарева Е. Г., 
Политическое развитие постъюгославского пространства (внутренние и 
внешние факторы) М, МГИМО 2007.  
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специфичност која је народима Балкана донела сасвим кон-
кретне политичке последице.  

Пре свега треба нагласити да у оквиру простора Отоман-
ског царства није дошло до формирања балканско-ислам-
ског културно-историјског друштва регионалног нивоа. Ако 
се током XVI и XVII века Балканско полуострво налазило у 
стању латентног развоја налик на „зимски сан у коме се жи-
вот одржава захваљујући програму који не зависи од спољних 
неповољних услова, како не би био уништен“,3 од друге по-
ловине XVIII века на Балкану започиње постепени процес 
формирања самосталних нација. Снажан утицај на рађање на-
ционалне самосвести балканских народа имале су идеје фран-
цуског просветитељства и Француске револуције која је „изне-
дрила принцип према коме појединци и заједнице имају право 
да се одвоје од неке државе и да се припоје другој”.4

Народи Балкана, налазећи се на линији социокултурног 
разграничења између муслиманског и хришћанског света, ре-
аговали су на те глобалне промене у Европи на специфичан 
начин, а најближи европском систему вредности били су Срби 
„пречани”  и Хрвати, католици, који су били у саставу Хаб-
збуршке империје. Сремски Карловци су постали духовни и 
просветитељски центар свих Срба, како оних који су живели 
у оквиру простора под Хабзбурзима, тако и оних са просто-
ра Отоманске империје. И баш ту, изван граница Београдског 
пашалука, започео је процес националног препорода, што је 
оставило дубок траг како на карактер национално-ослободи-
лачког покрета, тако и на формирање националне самосвести 
и националне идеје будуће српске државе. 

Конкретна политичка концепција уједињења словенског 
света око Београда почиње да се формира у годинама устанка 
1804–1813. године када је иницијатива за постављање темеља 
српске државности и израду њених симбола дефинитивно пре-
шла у руке политичара „Србијанаца”,  који су  практично и 
започели њено остварење. Током устанка међу вођама српског 
националног покрета „који су до тада своју националну при-
падност доживљавали далеко више као интимни лични ква-
литет, као особеност своје индивидуалности, него као ствар 

3  Видети: Шеремет В. И., Кузьмин И. А., О цивилизационной роли 
балканской контактной зоны.//Сусрет или сукоб цивилизациja на Балкану,  
Београд 1998.  С. 62
4  Кедури Э., Национализм, СПб., Алетейа, 2010. С. 70
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од друштвеног значаја за развој цивилизације”,5 први пут се 
јасно испољава жеља за истраживањем језичких особености, 
карактерних, културних и историјских одлика српског народа, 
као и за њиховим учвршћивањем у свести савременика, што је 
требало да потпомогне рушење затворености локалних српских 
заједница и трансформацију њихових традиционалних основа.6 

Први готово успешан покушај практичног остварења саме 
идеје уједињења јужнословенских народа у једну државу оди-
грао се 30-их година XIX века уз помоћ представника пољске 
емиграције и њиховог вође А. Чарторијског.7  Представник А. 
Чарторијског у Београду Ф. Зах, Чех пореклом из Моравије који 
је учествовао у Пољском устанку 1830–1831. године написао је 
трактат о задацима српске спољне политике на основу којег је 
министар унутрашњих послова Србије И. Гарашанин8 крајем 
1844. године саставио програм „Начертаније”, који је као први 
спољнополитички програм Србије прокламовао стварање ве-
лике јужнословенске државе на бази кнежевина уз проширење 
њених територија на рачун Босне и Херцеговине, Црне Горе, 
Северне Албаније и са излазом на Јадранско море. Српска 
кнежевина би на тај начин постала нека врста југословенског 
„Пијемонта”. Од 1845. године почињу да се чине први кораци 
ка реализацији овог програма: створена је разграната мрежа 
агената, успостављен је контакт са црногорским митропо-
литом Петром II Његошем. Он се отворено сагласио да баш 

5  Арендт Х., Истоки тоталитаризма. М., 1996. С. 318 
6  Идеja о стварању словенско-српске државе постала је један од 
политичких програма Првог српског устанка 1804–1813. г. Карактери-
стике српске националне идеологије бриљантно су приказане у радовима 
М. В. Белова. Видети: См. Белов М. В., У истоков сербской национальной 
идеологии.  Механизмы формирования и специфика развития. Конец  ХVIII 
– середина 30-х гг. XIX вв. СПб., 2007
7  А. Чарторијски је као један од најближих сарадника цара Алексан-
дра I у првом периоду његове владавине био неко време министар иностра-
них послова Русије и маштао о поновом успостављању Државне заједнице 
Пољске и Литваније. Појава словенске државе на европским просторима 
Отоманског царства могла је да буде подстицај за подизање пољског на-
ционалног покрета након пропасти устанка 1830–1831. године. 
8  И. Гарашанин (1812-1874) је постао министар унутрашњих по-
слова 1843. године после протеривања Вучића и Петронијевића из земље. 
Министар иностраних послова постаи је Алекса Симић.  У периоду 1852-
1853. година И.  Гарашанин је био на месту председника владе и мини-
стра иностраних послова. У периоду 1838-1859. године био је министар 
унутрашњих послова,  а од 1861. до 1867. године опет је постао председ-
ник владе и министар иностраних послова. 
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Србију призна за политичког лидера југословенске творевине, 
видећи себе у будућој држави само као духовног владику. У 
току 1848–1849. године, у  време европских револуција, када је 
тај покрет дефинитивно попримио политички карактер, српска 
кнежевина чини конкретан корак ка уједињењу Словена Ото-
манске империје, наступивши с пројектом стварања српске 
„вице-краљевине” чији је творац био представник Србије у 
Константинопољу К. Николајевић. У марту 1849. сарадници 
И. Гарашанина – Ј. Мариновић, Т. Ковачевић и М. Бан сачи-
нили су нови тајни план – „Смернице политичке пропаган-
де коју треба спроводити у словенско-турским земљама“, у 
којима су одраз нашле многе идеје „Начертанија“, а чији је ко-
начни циљ, при чему методом оружане борбе, било уједињење 
јужнословенских земаља под српском хегемонијом. После 
1853., године када је И. Гарашанин изгубио свој положај ова 
пропагандна делатност је прекинута, што је представљало крај 
прве фазе реализације тог, као што се испоставило, дугорочног 
програма српске државе. 9 По повратку Милоша Обреновића у 
Србију тај програм добија нови квалитет. Његов син Михаило 
је већ имао прецизан програм уједињења јужнословенских на-
рода под жезлом династије Обреновић. Током 1866-1868. го-
дине Србија постаје центар окупљања антитурских снага што 
је резултирало покушајем стварања Балканског савеза чији би 
задатак био заједнички наступ против Отоманског царства и 
подела ослобођених земаља Балканског полуострва између 
учесника савеза. Били су потписани тајни договори са Грчком, 
Румунијом, Црном Гором. Започиње припрема антитурског 
наступа у Босни и Херцеговини, успостављају се контакти и 
са аустријским Југословенима, конкретно са вођом хрватске 
Народно-либералне партије епископом Ј. Шстросмајером.10 
Као што је приметила историчарка Л. В. Кузмичева – „Срби 
поседују огромну предност због већ постојеће аутономије, 
сопствених државно-политичких и културних институција 

9  О програму „Начертаније” видети подробније: Чубриловић В., 
Историjа политичке мисли у Србиjи ХIX в. Београд 1958.  Љушич Р., Књига 
о Начертаниjу, Београд, 1993.,  Никифоров К. В., Сербия в середине XIX 
века. Начало деятельности по объединению земель. М.,1995. Белов М. В., 
Манифест сербской национальной бюрократии (историографические за-
метки о «Начертании» И. Гарашанина 1844. г.) // Вестник Нижегородско-
го университета им. Н.И. Лобачевского. № 1. 2007. С. 205–211
10  Видети подробније: Jакшић Г., Вучковић В., Спољна политика 
Србиjе за владе кнеза Михаила. (први балкански савез), Београд. 1963. 



321

и програма. Језгро постоји, према томе, могућа је и улога 
„Пијемонта”. До заоштравања односа дошло је не само због  
краха револуције 1848–1849. године, већ и због општег ев-
ропског покрета за уједињење раштрканих земаља (Пруска, 
Италија) око једног центра. Србија је била једини стварно реа-
лан центар југословенског уједињења”.11 Или, према теорији Б. 
Андерсона: „Ако погледамо природу тих нових национализа-
ма, који су у периоду од 1820. до 1920. године променили облик 
Старог света, видећемо да се они од претходних национализа-
ма разликују двема задивљујућим особинама. Као прво, скоро 
у свима њима главни идеолошки и политички значај имају ’на-
ционални књижевни језици’, док у револуционарним Амери-
кама енглески и шпански језик никада нису представљали про-
блем. Као друго, сви они су могли да се развијаји ослањајући 
се на моделе преузете од далеких, а после слома Француске 
револуције и не баш тако далеких узора. Тако је ’нација’ по-
стала нешто чему се могло одувек свесно стремити, а не само 
визија, чији обриси постепено постају видљиви”.12

Крајем тридесетих и почетком четрдесетих година XIX 
века у хрватским земљама Аустријске монархије појављује 
се Илирски покрет чији је циљ био да се целокупно станов-
ништво Хрватске, без обзира на етничку припадност, уједини 
у једну заједницу. Представници овог правца, као и српски 
просветитељи груписани углавном у српским земљама 
Аустријске монархије, чине покушаје да у језичком и култур-
ном погледу зближе све Јужне Словене, што је свој израз има-
ло у признавању хрватских и српских филолога јединственог 
српскохрватског језика, као језика „истог“ народа. Није случајно 
што је познати српски филолог Вук Караџић, спроводећи ре-
форму српског књижевног језика, за основу узео управо што-
кавски дијалект, на коме су говорили сви Срби и већина Хрвата 
католика, сматрајући да су Хрвати и Словенци само огранци 
јединственог српског племена. 

Његову језичку реформу су подржали представници или-
ризма – посебно Љ. Гај који је сањао о стварању независне 
југословенске државе и у вези с тим наглашавао да Хрвати 
и Срби нису две различите нације које говоре различитим 

11  Кузьмичева Л. В., Сербо-хорватские сближения и конфликты 
в XIX - начале ХХ в. //Конфликты и компромиссы в истории мировых 
цивилизаций, М., 2009. С.176.
12  Андерсон Б., Воображаемые сообщества, М., 2001. С. 89.
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језицима.13 Међутим, почетком XIX века на Балканском полу-
острву се реално одвијало стварање два самостална етноса која 
су делимично заузимала исту територију, и зато инстиктивно 
тежила ка међусобном сближавању, полазећи од концепције  
„Балкан балканским народима”. У вези с тим, како истиче В. 
И. Фрејдзон, „у том својству основа југославизма могао је да 
буде једино стални истоветни интерес свих Јужних Словена”. 14

Радило се заправо о томе ко ће предводити евентуално 
зближавање, при чему су се присталице југословенског покрета 
углавном ослањале на западноевропско искуство конструисања 
националне базе будуће државе. Међутим, као што је закључио 
В. И. Фрејдзон „Формирање већине нација у Европи одвијало се 
или у оквиру многонационалних држава (конкретно код Запад-
них и Јужних Словена), или у условима политичког растурања 
етноса (Немци, Италијани; њихове поједине територије су 
у  XVIII – XIX веку биле под аустријском влашћу). Принцип 
’нација – држава’ као принцип етноконсолидације овде није 
’прорадио’, али су га народи ипак прокламовали као циљ. Као 
објашњење и оправдање националне консолидације национа-
листи су њену основу видели у формирању националне култу-
ре, културних политичких традиција” .15

Треба такође истаћи да је појава „Начертанија“ била веома 
корисна српским присталицама: као прво, оно је створило „на-
учну“ базу за утемељење идеје уједињења народа на сасвим 
конкретној територији, а као друго, постало је сасвим привлачан  
симбол националног уједињења, формирало је одговарајућу 
13  Српскохрватски језик представља целину три дијалекта: „што-
кавског”, „кајкавског” и „чакавског” (називи дијалеката потичу од раз-
личитог изговора речи „што”). Крајем марта 1850. г. у Бечу на скупу 
југословенских научника закључен је књижевни договор, који су потписали 
Љ. Гај, И. Кукуљевић, А. и И. Мажуранић, В. Караџић, Ђ. Даничић, Ф. Ми-
лош, којим је призната књижевна реформа В. Караџића. Видети, нпр.: Гуд-
ков. В. П., Славистика, сербистика, сб. статей. М., 1999; Чуркина И. В., 
Национальное возрождение югославянских народов Габсбургской монар-
хии. //На путях к Югославии: за и против. Очерки истории национальных 
идеологий югославянских народов. Конец ХVIII – начало ХХ вв. М., 1997. 
С.19-21. Исто.  Идеи югославизма в Габсбургской монархии  в конце XVIII-
первой половине XIX века // Славянский вопрос. Вехи истории. М., 1999. С. 
43-54.  
14  Фрейдзон В.И., Исторические корни и сущность югославизма. XIX 
в. //Новая и новейшая история № 3. 1997. С. 31. 
15  Видети: Фрейдзон В. И.,  Нация до национального государства. Исто-
рико-социологический очерк Центральной Европы XVIII в. Начала ХХ в. М., 
1999.  С, 4-5.
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идеологију засновану на слави и хероизму предака. Заснован 
на принципу „једна националност -  једна територија – један 
народ – једна држава“ овај програм не само да је задуго опре-
делио политичку оријентацију Србије, већ је и имао улогу да 
буде инструмент политичке мобилизације друштва у контексту 
решавања приоритетних спољнополитичких задатака. 

Није случајно што је баш Краљевина Србија постала темељ 
југословенске државе настале после Првог светског рата. То су 
схватале и руске дипломате. Посланик у Србији Г. Н. Трубецкој 
је истицао да су „Срби имали велику предност дугогодишње 
независности. Србија је била држава која је имала све неоп-
ходне, мада можда и несавршене, органе власти, као и сјајну 
војску. Уколико би дошло до уједињења, заслуга за то при-
пала би Србији, а не Хрватској, и цемент уједињења била би 
српска крв. То је давало Србији неоспорно право на предност 
у будућој држави. Осим тога, ако би дошло до стварања такве 
државе, она би имала многобројне међународне задатке чије 
би решавање захтевало чврсту власт“. 16 

Па ипак је покушај практичног остварења програма шезде-
сетих година XIX века претрпео неуспех. И није се радило само 
о томе да су конкретни историјски услови то спречили.17 Глав-
ни проблем конкретне интеграције јужнословенских народа у 
једну државу управо се и састојао у томе што на Балкану због 
мултиетничког фактора једноставно нису могли да се створе 
услови за реализацију програма изградње државе на принци-
пу „народ-територија-држава”, мада су од почетка XIX века 
лидери српске државе у формирању интимно тежили упра-
во томе. И баш зато су појмови „српство” и „југословенство” 
били веома условни и нејасно формулисани, и зато нису били 
до краја схваћени, а догаћаји источне кризе током  1875-1878. 
године, када је сан о формирању јаке југословенске државе 
под вођством Србије претрпео неуспех, довели су до дубоке 
кризе управо тих идеја, што је трајало до 90-тих година XIX 
века, када су, према речима В. И. Фрејдзона „југословенске 
идеје први пут продрле у шире слојеве становништва. Спољни 
узрок оживљавања југословенства била је криза аустроугар-
ског дуализма и формирање француско-руског савеза, затим 
16  Трубецкой Гр. Н., Русская дипломатия 1914-1917 гг. и война на 
Балканах. Монреаль 1983. С. 105.
17  Ти планови нису били реализовани, између осталог и због убиства 
кнеза Михаила Обреновића у пролеће 1868. године у топчидерском парку 
близу Београда.  
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Антанте“.18 Независност коју је Србија стекла 1878. године 
изазвала је, природно, нову поплаву идеја „неославизма“ код 
нових политичких лидера земље, а идеја о српској држави као 
балканском „Пијемонту“ је доживела нови успон. Као што је 
констатовао истраживач А. А. Улуњан „противречност концеп-
та Велике Србије, могућност широког тумачења и идеолошки 
мотивисане интерпретације појединих ставова Начертанија, 
омогућавали су да се на њих позивају како присталице, 
тако и противници тог схватања, мада из сасвим супротних, 
дијаметрално  супротстављених разлога“. 19  

Слика државног развоја Србије у тој фази је била некако 
разводњена, а вође државе у формирању, надахнуте спољашњим 
формама западноевропских друштвено-политичких доктрина, 
према речима политиколога Ентонија Смита, нису могле да 
схвате да „етно-историја није посластичарница у којој нацио-
налисти могу да ’одаберу и помешају’;  она намеће ограничења 
сваком прихваћеном избору, даје посебан контекст и модел 
догађајима, учесницима и процесима, и поставља оквире, сим-
боличне и институционалне, у којима се одвија даљи етнички 
развој. Она представља посебно, али завршено наслеђе, које се 
може разделити а затим послуживати a la carte”20. Није случајно 
познати амерички новинар Џон Рид, аутор књиге Десет дана 
који су потресли свет, у време свог боравка у Србији током 
Првог светског рата, препричавајући разговор с капетаном 
српске војске, својим пратиоцем на путовању кроз земљу, забе-
лежио: „Пре ступања у комите, рекао му је капетан – слали су 
нас на универзитете у Берлин и Беч да изучавамо организацију 
револуција, посебно италијански  Risorgimento”21.   

У вези с тим треба истаћи да су на први поглед јасни и 
прецизни национални програми политичких партија, настали 
1881. године, нарочито радикала које је предводио Н. Пашић, 
и који је по оцени историчара С. Феја, „веровао у постепено 
јачање моралних и материјалних снага Србије, што би у конач-
ном исходу требало да доведе до ослобађања Срба и њиховог 
уједињења у једну моћну државу, попут онога што се нешто 
раније одиграло приликом уједињења Италије”,22  а што је од 
18  Фрейдзон В.И., Исторические корни и сущность югославизма. //
Новая и новейшая история № 3. 1997.С. 44.
19  Улунян Ар.А., Новая политическая география. М., 2009. С. 61.
20  Смит Э., Национализм и модернизм,  М., 2004. С.94-95
21  Рид Д., Вдоль фронта, М.-Л. 1928.  С.98.
22  Фей С., Происхождение мировой войны. Т.2. М.-Л. Соцэкгиз 1934. , С. 48. 
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самог почетка имало унутрашње структурне противречности 
због проблема будућег заједничког живота словенских народа 
Балканског полуострва и проблема етничке равнотеже. 

Током формирања идеолошке доктрине српске држа-
ве крајем XIX и почетком  ХХ века, формирања њеног 
унутрашњег и спољнополитичког курса, тесно повезаног са 
инкорпорацијом југословенских народа у српску државу, у ста-
вовима лидера земље су се на зачуђујући начин преплитале две 
концепције: принцип националне и територијалне државности 
и принцип „своје” националности.23 Први је полазио од тога да 
територијална држава на природан начин ствара један народ, 
док су живот дела „српског племена” изван граница јединствене 
државе политички лидери доживљавали као озбиљан проблем 
који захтева моментално решење. Други принцип је дозвољавао 
чак и то да народи Балканског полуострва имају право на соп-
ствени развој и унутрашњу самоидентификацију.  

Исто тако, треба рећи да су чак и решења конкретних про-
блема изградње државе политички и војни лидери Србије увек 
директно повезивали са реализацијом спољнополитичког про-
грама, управо тог „заветног сна српског“,  а  да су „национални 
или спољни акценти (с ретким изузецима) у свести српске ели-
те имали превагу над мислима о потреби унутрашњег развоја 
државе“.24 Као што је у белешци о Србији, сачињеној за В. Н. 
Ламздорфа приметио К. А. Губастов који је почетком ХХ века 
био представник Русије у Београду и Цетињу -  „Драма Србије 
је у томе што је, уобразивши да је наследница славне српске 
прошлости пожелела да игра велику политичку улогу за коју 
више није имала ни снаге, ни људства, ни средстава, ни умећа. 
То је довело до општег незадовољства које трује српску народ-
ну душу“. 25 

Слична ситуација, и то не само теоретски, већ и у конкрет-
ним појавама, постојала је и у односима са суседним словен-
ским народима, укључујући и оне који су после 1878. године 

23  Видети. Слезкин Ю.,  СССР как коммунальная квартира или ка-
ким образом социалистическое государство поощряло этническую обосо-
бленность//Американская русистика. Вехи историографии последних лет. 
Советский период. Самара 2001, С 364.  
24  Шемякин А. Л.,  Особенности политического процесса в Сербии 
глазами русских. (последняя треть XIX- начало ХХ века). //Славяноведение 
№ 5. 2010. С. 11.
25  (Архив спољне политике Руске империје), (у даљем тексту 
АСПРИ) ф. 166 – мисија у Београду. Оп. 508/1 предмет  98. 1905 г. Л,  6



326

били под влашћу Хабзбуршке монархије. Тако су 1902. године 
српске загребачке новине Србобран објавиле низ текстова у 
којима се „провлачила мисао да Хрвати немају  никакве на-
ционалне карактеристике и да не би имали чак ни свој језик и 
књижевност да Срби нису сачували и развијали јужнословенску 
цивилизацију и културу“. 26 У јесен 1902. године Загреб је за-
хватио талас антисрпских протеста, праћених погромима. „По-
вод је била полемика о надмоћи српског над хрватским племе-
ном на основу њихових сопствених очекивања. Ту полемику је 
покренула српска штампа која се огласила у локалним штам-
паним издањима у Загребу.  <…>  Српска позиција је настојала 
да ’улије’ Хрвате у великосрпски покрет на чијем челу би била 
Краљевина Србија. Хрвати, који су заједно са Славонијом чи-
нили потпуно аутономну област унутар транслејтанске по-
ловине Хабзбуршке монрахије, теже стварању независне 
Кроације тражећи и Далмацију и Истру. Практичне основе за 
своје тежње нема ни једна ни друга страна. Међутим, и поред 
тога међу њима се одвија теоријски сукоб. У овом случају он 
се  испољио кроз уличне нереде у Загребу с нападима на имо-
вину Срба који живе у Кроацији”27 – написао је Министарству 
иностраних послова амбасадор Русије у Бечу П. А. Капнист. И 
заиста, као што је приметио Ј. Левандовски, „Док су на Западу 
заједнички живот и етнички конфликти у вези с тим локализо-
вани у пограничним зонама, у Источној Европи, укључујући 
Балканско полиострво, они обухватају толико велики простор, 
да надмоћ једне од страна угрожава опстанак друге, оштећене 
нације, или ствара психолошки доживљај такве угрожености”. 28   

Пројекат стварања неке митске „велике државе“ попримао 
је сасвим конкретне иредентистичке форме, пре свега као сред-
ство испуњења тежњи владајућих кругова Српске краљевине 
чак и у конкретним питањима спољне политике.29 Жеља поли-
тичке елите земље да се тај појам као програм прошири у наро-
ду постала је веома остварљива у новим геополитичким усло-
вима. Ако је војни историчар Е. И. Мартинов, сведок догађаја 
Балканских ратова 1912-1913. године, навео да су „у Србији 
најистакнутији и најобразованији људи најжешћи национали-
26  АСПРИ ф. Политархив  Опис 482 Предмет 3415. Л.7
27  АСПРИ Ф. Политархив Опис 482 Предмет 3415 Л. 2-2(об)
28  Левандовский Ю., Процесс образования наций в Восточной Европе. 
//Национальный вопрос в Восточной Европе. Прошлое и настоящее. М., 
1995. С. 11-12. 
29  Улунян Ар.А., Новая политическая география. М., 2009. С. 50.
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сти, настројени веома ратоборно“, 30 извод из извештаја отправ-
ника послова у Београду Јеврејинова од 11. јула 1906. године, 
у том погледу је још сликовитији: „Сам за себе сваки српски 
политичар је очито велики патриота. Он искрено воли своју 
домовину, свим срцем жали због тешких услова  у којима се 
она стално налази, због раздора који је потресају, али узрок 
свих недаћа он види искључиво у интригама Аустрије, с једне 
стране, и одбијању Русије да помогне Србији, са друге стра-
не. У чему би требало да се састоји помоћ Русије – то нико 
са сигурношћу не може да каже. Идеална помоћ, колико сам 
ја могао да закључим, састојала би се једино у томе да Русија 
обезбеди да Србији буду предате све мађарске провинције 
настањене Србима, као и Босна, Херцеговина, Стара Србија, и 
да од њих направи Српску империју. 31

То је разлог због којег је у практичној реализацији 
концепције „Пијемонта“ веома значајну улогу имала војска, 
а питање „националног ослобођења“ српског народа не само 
да је директно утицало на формирање српске војно-политичке 
доктрине, већ  и на односе у непотпуној социјалној структу-
ри аграрно-патријархалног друштва земље. Као што је рекао 
В. Дедијер, пред почетак ХХ века економска неразвијеност 

30  Русские о Сербии и сербах. СПб. 2006. С. 564
31  АСПРИ, ф. Политички архив, Предмет бр. 2869 Л. 166 (об). Речи 
овог руског дипломате у складу су с мишљењем руског дописника новина 
Рано јутро, Н. Шеваљеа: „Русија је дужна, Русија је дужна” – те речи не 
силазе с усана правоверног Србина. Русија је дужна макар и по цену своје 
крви да повећа територију Србије, укључујући Ђаковицу, Призрен, Ипек. 
Русија је дужна да уђе у рат са суседима, да би Србија добила излаз на 
Јадранско море; директан дуг Русије је да шаље одреде Црвеног крста, 
прилоге и што је могуће више новца, а Срби ће великодушно да прихвате 
све то, пошто се увере да Русија исправно испуњава своје обавезе  у погле-
ду пружања услуга Србији. Зар Русија може имати какве друге интересе, 
осим да у својству помагача доприноси стварању Велике Србије? Једини 
разуман циљ постојања Русије јесте брига о обнови царства Душана Сил-
ног, и тада ће  Велика Србија која цени заслуге својих сарадника да изађе на 
крај са двоједином подунавском царевином. <…> Тиме је речено да Русија, 
уколико жели да има платонске симпатије на обалама Саве и Мораве, 
мора да води српску политику, а не руску, и да мисли пре свега о изласку 
Србије на море, о проширењу граница Старе Србије на рачун Албаније, о 
повољном споразуму са Аустријом, мора, најзад, да разбије Aустрију за до-
бробит Србије – али ни у ком случају руска дипломатија не сме да води ру-
ску политику која одговара интересима руске државе, јер ће иначе Србија 
у том случају да пређе на страну непријатеља” // Шеваље Н.  Правда о 
войне на Балканах. Записки военного корреспондента. СПб., 1913. С. 101-
102.
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земље, која није имала ни јаку буржоазију, ни средњу, ни рад-
ничку класу, довела је до тога да су бирократија и војска „пре-
узели на себе оне функције које је у европским државама дик-
тирао економски развој. У том смислу српски милитаризам је 
настао пре свега као фактор организације процеса национал-
ног ослобођења српског народа од угњетавања Отоманске и 
Хабзбуршке монархије“. 32  

Слична ситуација поновила се и у другој половини XIX века, 
кад је српска војска демонстрирала своју снагу у контексту 
реализације спољнополитичких амбиција  кнежевине Србије. 
Тако је, на пример, 1868. године после убиства кнеза Михаила 
Обреновића управо заслугом војног министра Миливоја Блаз-
навца, који је своје аргументе поткрепљивао демонстративним 
звецкањем сабљом, на престо доведен  четрнаестогодишњи 
Михаилов рођак – Милан Обреновић, који је у то време био на 
школовању у Паризу. „Блазнавац је био прави Србин; народ је 
знао његове мане, али га је волео због војних заслуга и сањао 
о томе да он од Србије начини такву силу која би до ногу по-
тукла Турску и поново успостави царство Стефана Душана”, 33 
написао је П. А. Ровински.  

Официри београдског гарнизона су 29. маја 1903. године из-
вршили сурово убиство владајућег краљевског брачног пара – 
Александра Обреновића и његове супруге Драге. Ми се у овом 
чланку нећемо бавити конкретним разлозима унутрашње по-
литичке кризе Краљевине Србије који су владајућу династију 
земље довело до тако трагичног краја. Само ћемо констатова-
ти да је захваљујући војним реформама, спроведеним у другој 
половини XIX века, посебно реформама Милана Обреновића, 
српска војска споља била слична европским, али је, заправо, 
за разлику од европских, имала сасвим другачији смисао-
ни значај. Однос према служењу војске, менталитет српског 
војника разликовао се од европског, пошто се спровођење 
војне дисциплине „калемило“ на „четничку“ свест сељака – 
„некадашњег устаника“. „У таквим условима у српској војсци 
не постоји оштра граница између официра и војника, која 
постоји у армијама других држава – односи између њих су ве-
ома једноставни, скоро другарски“,34 написао је већ поменути 
историчар Ј. И. Мартинов. Истовремено, непостојање поли-
32  Dedijer V., Sarajevo 1914, II. C. 78.
33  Русские о Сербии и сербах C. 77
34  Русские о Сербии и сербах. С. 559
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тичке и, нарочито, економске основе за спровођење потпуне 
модернизације аграрне Србије према европском узору, неиз-
бежно је увукло војску у компликован политички живот држа-
ве, и опстанак власти Обреновића, који је увелико престао да 
одговара потребама и, што је још важније, представама тради-
ционалног српског друштва о монарху, довело у зависност од 
лојалности официрских кругова. Д. Ђорђевић је у вези с тим 
исправно закључио: „Утицај војске на политички живот Бал-
кана одређивала су два фактора: потреба да се заштити поли-
тички режим и тежња ка националној самосталности. Балкан-
ске државне структуре су се модернизовале брже од друштва. 
Балканске државе су копирале европске стандарде, одвијао се 
процес формирања владајућих династија и административне 
бирократије. Појављивање средње класе и интелигенције – ли-
берала и конзервативаца, доводило је до политичких криза. И 
једни и други су се трудили да придобију наклоност војске“. 35 

Међутим, реформе Милана Обреновића имале су још једну 
веома важну смисаону компоненту. Услед извршених проме-
на официрски пук српске војске се почетком ХХ века састојао 
од великог броја људи који су пореклом били из сиромашних 
сељачких слојева становништва. То је био разлог што је по-
четком ХХ века порасла улога младих официра – млађих ко-
манданата који су желели радикалне промене, како у војсци, 
тако и у држави у целини. Они су имаголошко питање „свој-
туђ“ поистовећивали не само са државним, већ и са етнокон-
фесионалним развојем како сопствене државе, тако и сусед-
них територија, као и доживљај „о неправедности постојећег 
уређења света према словенским народима. Управо је такав 
став заоштравао контраст доживљавања релације ’ми-они’ и 
рађао жељу да се победи неправда“. 36 Руски официр и ратни 
писац П. А. Ритих, који је 1908. године боравио у Србији, по-
себно је истакао да се у београдској подофицирској школи на-
рочита пажња поклања предавању историје и географије „Ве-
лике Србије од мора до мора“. 37

Управо ти млађи официри, који су службовање доживљавали 
не само као сопствено уздизање на вишу социјалну лествицу, 
него и као борбу за остварење националног сна, који су, према 
речима генерала српске војске Н. Аранђеловића (1876-1963.), 
35  Ђорђевић Д., Огледи из новије балканске историје, Београд 1983. С. 66.
36  Павленко О.В., Панславизм // Славяноведение № 6., 1998 С. 49.
37  Русские о Сербии и сербах. С. 494.
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желели да Шумадија – „та светлост српског ’Пијемонта’ и 
свих Јужних Словена  засија праведном светлошћу слобо-
де <…>  маштали су о дивној будућности Србије и Српства, 
стварали су темељ за формирање не Велике Србије него Ве-
лике Југославије“ 38 и били врло осетљиви на свако одступање 
од тих идеала од стране својих команданата, укључујући и 
самог краља. Млађи и средњи кадар српске војске постао је 
оличење новог нараштаја, који је, према речима историчара С. 
Ћирковића, „из историје националне и социјалне борбе извукао 
закључке о предности насиља као методе постизања циљева. 
Активно деловање, укључујући и саможртвовање, представни-
цима младе генерације је било прихватљивије од говоранција 
и политичког мудровања“. 39 

Није случајно Џон Рид у својим белешкама о Првом свет-
ском рату забележио разговор с једним официром, који је у 
некој врсти екстазе рекао: „Учили су нас да ће се сан о Великој 
Србији неизоставно остварити – али тек у будућности, кроз 
много година, кроз много година. А ето она се остварила у 
наше време. За то вреди умрети!” 40

Зато убиство краљевског брачног пара није било само по-
следица унутарсрпске политичке борбе и уклањање непожељне 
династије. Млади српски официри су тај догађај директно по-
везивали са решењем у корист Србије територијалног питања 
Старе Србије и Македоније, које су се на почетку ХХ века 
још увек налазиле под влашћу Отоманске империје. „Да је 
унутрашња политика краља Александра остала национална, 
до катастрофе не би дошло” – констатовао је руски посланик у 
Београду Н. В. Чариков. 41  

Кроз призму тешког положаја српског народа у Старој 
Србији и македонског питања, у решавању проблема 
„ослобађања свих Срба“ постепено је превагнула војна док-
трина. О томе је отворено говорио  на страницама часописа 
Нова Европа Ч. Поповић, пуковник који је касније постао један 
од руководилаца тајне српске официрске организације „Црна 
рука“: „Главни разлог учествовања младих официра у пре-
врату 29. маја 1903. године био је тај што је широке народне 
масе, а нарочито официрске кругове, захватило осећање да се 

38  Архив Србиje. (АС) НА-52. Л. 4.    
39  Чиркович С., История сербов, М., 2009. С. 313.
40  Рид Д., Указ Соч. С. 66-67.
41  АСПРИ, Ф. Политархив. Предмет. 2868. Л. 36 (об)
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по националном питању не чини баш ништа. Сви су сматрали 
да се последњи Обреновићи баве искључиво политичком бор-
бом зарад јачања династије, занемарујући национално питање. 
Ову идеју је активно пропагирала опозиција тадашњег режи-
ма, нарочито радикали.  И заиста, после објављивања извес-
ног документа – текста тајног договора између краља Мила-
на и Аустрије видело се да је такав став био оправдан.” Затим 
додаје: „До уједињења нашег народа може доћи једино путем 
револуционарне борбе на још неослобођеним територијама.”42 
Анализа српске штампе коју је истражила српска историчар-
ка Д. Стојановић, показала је да после 1903. године већи део 
српске политичке и интелектуалне елите директно повезује 
„унутрашње ослобођење” земље са новом фазом развоја осло-
бодилачког покрета – почетком уједињења словенских народа 
око Србије. 43

Аустроугарска анексија раније окупираних провинција 
Босне и Херцеговине 1908. године битно је изменила ове пла-
нове. И док је за Русију анексија представљала само прећутну 
сагласност на кршење са стране Аустроугарске свих раније 
закључених договора,  и, самим тим, на признавање експан-
зионистичких планова Беча, што је у руској јавности44 изазва-
ло талас незадовољства радом министра иностраних послова 
Русије А. П. Извољског, а убрзо и његово смењивање, за Србе 
је овај догађај представљао дефинитиван крах сна о стварању 
југословенске државе са центром у Београду. Вест о анексији 
не само да је шокирала владајуће кругове земље, већ је из-
азвала снажан талас антиаустријског расположења у Србији. 
Председник Народне скупштине Љубомир Јовановић је у свом 
говору на седници одржаној 29. септембра 1908. године (по 
старом календару) рекао: „Националном праву српског народа 
прети опасност. Ко су људи који живе у Босни и каква права 
они треба да имају као народ, то се, браћо, зна. Данас у свету 
не постоји ниједан други народ осим Срба који је живео некад 
или који сада живи у Босни. <…> Срби су тамо били и пре 
стварања државе Карла Великог, да не говоримо о државама 

42  Нова Европа, 11. jун 1927 г. // РГВА (Спец. архив).  Ф. 579. Оп.1 Ед. 
хр. 71. С., 397-398.
43  Стоjaновић Д., Србиja и демократиja, Београд. 2003. С. 222.
44  О реакцији руског друштва на аннексију Босне и Херцеговине 
видети подробније: Кострикова Е. Г., Российское общество и внешняя 
политика накануне первой мировой войны 1908-1914 гг.,  М., 2007. 
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које су проистекле из државе Карла Великог”. 45 А министар 
иностраних послова Србије М. Миловановић је, одговарајући 
на скушштинско питање 20. децембра 1908. године (стари ка-
лендар) рекао: „Свим поборницима балканске слободе, свима 
који мисле да је принцип – ’Балкан – балканским народима’ 
основ решења балканског питања, јасно је да је за тај принцип 
и то решење једина претња Аустроугарска <…> Самосталан 
живот Србије и Црне Горе мора да се ослања на Босну и Хер-
цеговину. Без слободне политичке и економске везе са Босном 
и Херцеговином ми не можемо имати чврсте гаранције за своју 
будућност”. 46

Сви ти противречни и типолошки међусобно повезани 
међународни догађаји на почетку ХХ века навели су српску 
политичку елиту на идеју да је остварење постављених циљева 
и даља реализација сопствених националних тежњи могућа 
једино путем ослањања на сопствене снаге уз што већу за-
штиту Балкана од уплитања великих сила. Та нова колективна 
свест елите настојала је да се унутар државе постигне поли-
тичко јединство, које ће се практично испољити кроз усагла-
шено заједничко деловање целокупног друштва по питању 
подударања државних граница земље са етнографским или 
лингвистичким. Као што је приметио Б. Андерсон: „Тако је 
модел званичног национализма постао актуелан баш у тренут-
ку када револуционари успешно успостављају контролу над 
државом и први пут добијају могућност да државну моћ упо-
требе за претварање својих визија у реалност. Та актуелност 
се још више повећава зато што чак и најрадикалнији револу-
ционари увек у извесној мери наслеђују државу од свргнутог 
режима. Неки од елемената тог наслеђа су симболичног карак-
тера, али зато нису мање важни.” 47

У фебруару 1910. године министар иностраних послова 
Србије М. Миловановић је у разговору са дописником сан-
ктпетербуршке телеграфске агенције у Бечу, В. П. Сватковским 
изјавио: „Сматрам да не постоји бојазан од намере Аустроугар-
ске да наруши данашњи status quo на Балкану. Такве намере она 
нема. Питање је шта ће учинити Аустроугарска ако status quo, 
који велике силе брижљиво чувају, поремете унутрашње снаге 
45  Босна и Херцеговина у народној Скупштини Краљевине Србије на 
заседањима 29. септембра, 20. и 21. децембра 1908. године, Београд 1909. 
стр.3-4
46   Исто, стр.22-23.
47  Андерсон Б., Воображаемые сообщества, С. 177.
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Балканског полуострва. Било би пожељно да у том случају Ау-
строугарска буде спречена да се умеша. Другим речима, било 
би пожељно да Русија и њој пријатељске државе подстакну Ау-
строугарску на une declaration de disinterment complet на основу 
принципа ’Балкан -  балканским народима’, или, што је исто, 
’слободан развој балканских држава’“.48 Министар је при томе 
јасно нагласио приоритете спољне политике српске краљевине: 
„Наша формулација du desinteresment des puissaances поставља 
донекле шире питање рата и мира. Ми признајемо Европи 
право мешања у балканска питања ради заштите европског 
мира: нека се Европа умеша уколико буде постојала опасност 
да  ситуација на Балкану поприми хаотичан карактер. Нека то 
мешање буде могуће искључиво по основу претходних угово-
ра између држава. Односно, нека Аустроугарска не поступа 
самовољно, него по заједнички утврђеном плану. Таква врста 
уговора између Русије и пријатељских држава, с једне стра-
не, и Аустроугарске, са друге, била би веома корисна за ста-
билност балканских односа у целини. Али било би пожељно 
да интервенције држава уследе само у крајњем случају ради 
спречавања катастрофе“. 49  

Питање је било једино које ће конкретне унутрашње сна-
ге државе постати одлучујући фактор у остварењу планова 
које је српски министар веома јасно дефинисао. Истакни-
мо, да је контекст његових речи прецизно назначио не само 
спољнополитичке приоритете српске краљевине, већ и начин 
њиховог остварења: формирање јединственог монолитног 
фронта задојеног заједничком иредентистичком идејом, која 
је, треба рећи, више личила на неоствариви идеал. Можда је 
то био покушај српских политичара да кроз тражење начина 
за „ослобађање свих делова српства“ поново, као 1903. годи-
не употребе сопствене оружане снаге као преторијанску гарду, 
али сада под својом контролом, усмеравајући их на реализацију 
спољних амбиција краљевства – на решење општесловенског 
питања у корист Србије? Официрски корпус је у том покрету 
могао да одигра кључну улогу пошто је анексиона криза допри-
нела општој радикализацији расположења. Руски војни агент у 
Србији В. А. Артамонов је у вези с тим констатовао: „Анексија 
Босне и Херцеговине је омогућила да се незадовољство офи-
цира испољи у конкретним облицима. Када је анексија постала 
48  АСПРИ ф. Политархив. Опис 482, предмет 3415. Л. 126 (об).
49  Исто. Л. 126 (об).
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свршени чин, официри другог кавалеријског пука ’Цар Душан 
Силни’ на челу са мајором Драгутином Окановићем поднели 
су колективну оставку образлажући је, по сопственим речи-
ма, идејним побудама: хтели су да по цену сопствене каријере 
укажу на неспремност српске војске на отпор, захваљујући 
влади која се бави једино унутрашњим раздорима, партијским 
препуцавањима и потпуно занемарује војску...”. 50  

Догађаји 1908–1909. године битно су изменили идеологију 
српске војне елите, која не само да се трансформисала у са-
мосталну политичку снагу, него је и настојала да на себе пре-
узме иницијативу решавања питања „уједињења свих Срба”, 
што је довело до стварања војничке партије – „партије рата” 
што се и догодило 1911. године. Нова организација је добила 
веома карактеристичан назив – „Уједињење или смрт”, али је 
била познатија као – „Црна рука”. Објашњавајући разлоге на-
станка ове организације руски војни агент у Србији је истицао: 
„Они који су незадовољни тренутном ситуацијом окривљују 
владу за следеће: у унутрашњој политици – руковођење лич-
ним циљевима; у спољној политици – општа неодређеност и 
неодлучност; оклевање са остварењем националних идеала; 
недовољна брига за саплеменике који се налазе у турском и 
аустријском ропству; прекомерно приклањање владе ставо-
вима држава наклоњених Србији.  Из наведеног се види как-
ва се деморализујућа позиција приписује влади. Разлога за 
формирање друштва или партије надахнуте националним 
тежњама очигледно је више него довољно”.51 А ево шта мо-
жемо да прочитамо у циркулару „Црне руке”: „Унутрашња 
политика владе Краљевине Србије је партијска, док је спољна 
толико неодређена и неодлучна да ће нас спољнополитички 
догађаји изненадити и затећи неспремне. Обавеза сваког чла-
на је да речју, делом и свим другим средствима упућује све и 
сваког у смисао идеја наше организације. Нека сваки члан буде 
сигуран да је наша војска у материјалном погледу у односу на 
суседе потпуно спремна на све догађаје”. 52  

Тако је почетком ХХ века за балкански регион управо рат 
постао не само средство за стицање државног суверенитета, 
него и главни начин решавања сопствених унутрашњих про-

50  Руски државни војно-историјски архив (даље РДВИА). Ф.2000 оп. 
1. Ед. хр. 7371 Л. 41-41(об)
51  РДВИА. Ф.2000. оп. 1. Ед. хр. 7371. Л. 28 (об)
52  РДВИА ф. 2000. Ед.хр. 7371.  Л. 42. 
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тивречности, тим пре што „током целог ’дугог’ XIX века нигде 
у Европи није успело оснивање националне државе само путем 
унификације или сецесије без рата. <…> Тако су се младе на-
ционалне државе сјајно уклопиле у дугу историјску традицију, 
имајући у виду да су све европске државе настале као резултат 
низа ратова који су се вековима водили“ .53   

Балкански ратови 1912–1913. године су у том смислу 
врло типични: „Мали победоносни ратови” уздигли су мно-
ге српске политичаре. Српска војна елита је добила реалну 
могућност да реализује своје планове у вези са преузимањем 
„још неослобођених земаља”. Следећи корак би могао да буде 
припајање Србији словенских земаља које су биле под влашћу 
Аустроугарске, а официрски корпус државе би могао да оди-
гра одлучујућу улогу у том процесу, а уједно и у укупној по-
литици државе. Према речима С. Ћирковића – „Током Балкан-
ских ратова озбиљно су била пољуљана два темељна принци-
па дотадашње политике Србије – етничност и парламентарна 
демократија. Освајања у Албанији и Македонији су показала 
да Срби прекорачују оквире стратегије ослобођења српског 
народа брањене десетинама година. <…> Официри су сма-
трали да је војни режим погоднији за постизање циљева на-
ционалне политике па су формирали посебан центар утицаја 
који је угрожавао опстанак демократије и парламентаризма у 
Србији”. 54 Тако је неизбежност новог конфликта на Балкану 
постала очигледна, а хитац испаљен у Сарајеву 14. (28.) јуна 
1914. године је постао судбоносан не само за Србију, већ и за 
целу Европу. Данас видимо последице тог југословенског ек-
сперимента чијим се крахом завршио ХХ век. Путеви бивших 
југословенских република су се разишли.

Превела Снежана Ранковић

53  Лангевише Д., Западноевропейский национализм в XIX и XX 
столетиях //Национализм в поздне-и посткоммунистической Европе. 
Неудавшийся национализм многонациональных и частичных национальных 
государств. Т. 1. М.: РОССПЭН.,  2010. С.95.  
54  Чиркович С., История сербов. М., 2009. С.312




