
УДК 94(100)”1914/1918”:930(44)“19“

Прегледни  
рад

Српска политичка мисао 
број 2/2014.

год. 21. vol. 44.
стр. 35-53.

35

ГоранВукадиновић
ВојскаСрбије




СрђанВ.Старчевић
ГенералштабВојскеСрбије

УЗРОЦИПРВОГСВЕТСКОГРАТА
ИЗУГЛАФРАНЦУСКЕРЕПУБЛИКЕ

”Топ:оруђезаисправљањеграница”
савремениречникфранцускогјезика

Сажетак
Са вре ме не тен ден ци је за ре ви зи јом узро ка Пр вог свет ског 

ра та на во де на пре и спи ти ва ње соп стве не исто ри је сва ке по је ди-
нач не на ци је, уче сни це овог, до та да нај ве ћег су ко ба у исто ри ји 
чо ве чан ства. По ре де ћи исто риј ску ин тер пре та ци ју и на ци о нал но 
по и ма ње узро ка и од го вор но сти за иза зи ва ње Ве ли ког ра та у са-
вре ме ним др жа ва ма, не ка да шњим чла ни ца ма Ан тан те и Трој ног 
са ве за, ла ко уоча ва мо ја сне раз ли ке и при кри ва ње или чак од би ја-
ње соп стве не не га тив не уло ге у пре суд ним до га ђа ји ма.  

По ку шај овог ра да је са гле да ва ње у ко јој ме ри су про ме не 
гло бал не по ли ти ке и кон се квент не све сти епо хе ути ца ле на ви ђе-
ња Пр вог свет ског ра та и ту ма че ња ње го вих по сле ди ца, узро ка и 
по во да из угла Фран цу ске Ре пу бли ке. Из ме ње на ствар ност је ну-
жно отво ри ла но ва исто риј ска пи та ња и но ве те ме у ана ли зи ра њу 
про шло сти, ко је су не ки пре по зна ли као да ље ши ре ње исто риј-
ског хо ри зон та, а дру ги као по ли тич ке ре ви зи је и ма ни пу ла ци ју 
исто риј ском исти ном. Ипак, ту ма че ња узро ка ра та и да нас, као и 
пре јед ног ве ка, ре флек ту ју по сто ја ње го то во иден тич них ин тер-
пре та титвних окви ра ко ји сна жно ути чу на де фи ни са ње са вре ме-
них по ли тич ких прак си и њи хо вих иде о ло шких ко ре на. На ве де ни 
за кљу чак је по сле ди ца чи ње ни це да је нај ва жни је на сле ђе Пр вог 
свет ског ра та, до ми на ци ја на ци о нал ног прин ци па и про кла ма ци-
ја на ци о нал них др жа ва као кључ ног су бјек та гло бал не по ли ти ке. 
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Упра во сто га, ту ма че ња ра та ко ји је пр ви у исто ри ји до био епи тет 
„свет ски“ по сма тра на из на ци о нал не пер спек ти ве отва ра ју број не 
те ме и ука зу ју на мно ге ди ле ме, али не мо гу би ти пра вил но са гле-
да на без раз у ме ва ња уни вер зал ног кон тек ста у ко ме је рат по чео, 
био во ђен и до да нас ту ма чен.

Ве ру је мо да је ви ђе ње Фран цу ске Ре пу бли ке оста ло на истом 
ста но ви шту као и пре сто го ди на уз дру га чи ју пер цеп ци ју срп ске 
на ци о нал не исто ри је. 
Кључ не ре чи: Пр ви свет ски рат, Фран цу ска Ре пу бли ка, узро ци, са ра јев-

ски атен тат, по сле ди це.

1.ФРАНЦУСКО-НЕМАЧКИОДНОСИ
УДРУГОЈПОЛОВИНИ19.ВЕКА

„Ду ги де вет на е сти век“, оме ђен до га ђа ји ма зна чај ним за це-
ло куп но чо ве чан ство – Фран цу ском бур жо а ском ре во лу ци јом и 
Пр вим свет ским ра том – до ба је бу ђе ња на ци о нал ног ду ха и ства-
ра ња на ци о нал них др жа ва у Евро пи. На по ле о но ви ра то ви с јед не 
и ро ман ти чар ска шко ла с дру ге стра не од и гра ли су уло гу ка та ли-
за то ра и раз бук та ли на ци о нал не стра сти, по себ но у не мач ким др-
жа ви ца ма, ко је су ве ко ви ма би ле сво је вр сни по ли гон у сре ди шту 
Евро пе, за де мон стра ци ју ути ца ја и мо ћи ве ли ких си ла: Фран цу-
ске, Аустри је, Ве ли ке Бри та ни је и Ру си је. 

Ве ли ке про ме не у Не мач кој по че ле су по ра зом и На по ле о-
но вом оку па ци јом Пру ске, 1806. го ди не, ка да је овој др жа ви на-
мет нут по ни жа ва ју ћи мир. На по ле он јој је од у зео све по се де за-
пад но од Ла бе, све те ри то ри је ко је је Пру ска ра ни је оте ла Пољ ској 
и област око Кот бу са на ре ци Шпре ји, што је укуп но чи ни ло 49 
про це на та ње не пре ђа шње по вр ши не. Пру ска је ти ме из гу би ла и 
5.250.000 од 9.750.000 ста нов ни ка. По ред ово га, мо ра ла је да из др-
жа ва фран цу ске оку па ци о не тру пе док не ис пла ти рат ну од ште ту 
од 160 ми ли о на та да шњих фра на ка. О ви си ни тро шко ва оку па ци-
о них сна га и рат не од ште те нај сли ко ви ти је го во ри по да так да су 
сле де ће две го ди не они би ли јед на ки укуп ним при хо ди ма Пру ске.1) 
По ра же на и по ни же на, Пру ска учи ла је од свог угње та ча2), а ре фор-
ме ко је су спро во ди ли  Штајн, Хар ден берг и Шар нхорст и про ме-
на ста ња ду ха на ко ју су пре суд но ути ца ли Фих те, Ши лер, Клајст, 
Уланд и Фри дрих  оспо со би ле су Пру ску да у кри тич ном тре нут ку 

1) Вил Дју рант, Наполеоноводоба, ВИЗ, На род на књи га, Бе о град, 2005, стр. 607-609.

2) „Ова ту ђин ска власт уве ла је Не мач ку у круг мо дер них кул тур них на ро да“, Франц Ме-
ринг, ИсторијаНемачкеодкрајасредњегвека, Кул ту ра, Бе о град, 1951, стр. 107.
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пре суд но до при не се сло му На по ле о но вог цар ства, по ста не пер ја-
ни ца не мач ког на ци о на ли зма и на Беч ком кон гре су 1815. го ди не 
на сту пи као јед на од ве ли ких си ла. На ру ку Пру ској ишло је и то 
што је На по ле он уки нуо Све то Рим ско Цар ство, на чи ју су кру ну 
тра ди ци о нал но пре тен до ва ли Хаб збур гов ци. Пру ска и ње на ди на-
сти ја Хо ен цо лер на на ме та ли су се као ли де ри Не мач ке.

Све до ше зде се тих го ди на 19. ве ка, до га ђа ји у Па ри зу бит-
но су ути ца ли на де ша ва ња у Бер ли ну. До бар при мер је фе бру ар-
ска ре во лу ци ја 1848. го ди не, чи ја се вар ни ца пре не ла на Сред њу 
Евро пу и под ста кла мар тов ску ре во лу ци ју у Пру ској. Та ко ђе, по-
др шка ко ју су Ита ли ја ни до би ли од На по ле о на III у бор би про тив 
Аустри је до бро до шла је Пру ској за ја ча ње по зи ци ја у Не мач кој. 
Од ше зде се тих го ди на овај од нос по чи ње да се ме ња у ко рист Бер-
ли на и све ви ше ће по ли тич ка ак тив ност Бер ли на ути ца ти на де-
ша ва ња у Па ри зу. Ово је по себ но био слу чај 1869. го ди не, ка да 
је Ле о полд фон Хо ен цо лерн-Зиг ма рин ген кан ди до ван за шпан ски 
пре сто упра жњен на кон про те ри ва ња кра љи це Иза бе ле и 1870. го-
ди не, ка да је Пру ска из ну ди ла Фран цу ској об ја ву ра та.3) У том ра ту 
Пру ска је де мон стри ра ла вој ну су пер и ор ност, код Се да на по ра зи ла 
фран цу ске тру пе, анек ти ра ла Ал зас и Ло рен и ује ди ни ла Не мач ку.

Од ује ди ње ња Не мач ке, фр на цу ско-не мач ки од но си би ли су 
из у зет но сло же ни, а њи хо ви ин те ре си оштро су прот ста вље ни. Са-
ма чи ње ни ца да је нај о чи глед ни ја по сле ди ца Фран цу ско-пру ског 
ра та био слом Фран цу ског и ства ра ње Не мач ког цар ства до вољ но 
го во ри о то ме да су се кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка Фран цу ска и 
Не мач ка на ла зи ле на су прот ним исто риј ским по зи ци ја ма.

Су че ља ва ње ове две др жа ве мо же се по сма тра ти у не ко ли ко 
рав ни: по ли тич кој, вој ној, ин ду стриј ској и ко ло ни јал ној.

У по ли тич кој рав ни, Фран цу ска и Не мач ка над ме та ле су се 
за ути цај у Евро пи и уче шће у по де ли све та. На Беч ком кон гре-
су 1815, моћ Фран цу ске огра ни че на је с јед не стра не осна же ном 
Хо лан ди јом, а с дру ге по но во ус по ста вље ним Пи је мон том, док су 
ове две „там пон др жа ве“ под у пи ра ле Пру ска и Аустри ја.4) Фран цу-
ска је та да оста ла и без нај ве ћег бро ја сво јих ста рих ко ло ни ја и са 
ве ли ким ду го ви ма на име рат не од ште те. Она се, ипак, бр зо опо-
ра ви ла и прак тич но не ма зе мље у Евро пи ко ја је пот пу но би ла по-
ште ђе на фран цу ског ути ца ја. Фран цу ска је за др жа ла свој пре стиж, 
сли ко ви то из ре чен у опа сци Вик то ра Игоа: „У XIX ве ку свет се во-

3) Курт Кер стен, Бизмаркињеговодоба, Но во де ло, Бе о град, 1991, стр. 185-197.

4) Char les Es da i le, Napoleon’sWars, Pen guin Bo oks, Lon don, 2007, стр. 508. и Жорж Ле фе вр 
и др, ИсторијаФранцуске, књи га дру га, Про све та, Бе о град, 1961, стр. 198-199.
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зи же ле зни цом и го во ри фран цу ски.“5) Фран цу ска је по сле сло ма 
Дру гог цар ства по ста ла ре пу бли ка и на ста ви ла пут де мо крат ског 
раз во ја. С дру ге стра не, Не мач ка је по ста ла оно што је би ла Пру-
ска  - ми ли та ри стич ка, јун кер ска др жа ва, али са ве ћим људ ским и 
ма те ри јал ним ре сур си ма. Ује ди ње на Не мач ка има ла је 20 ми ли о на 
ста нов ни ка ви ше и мно го ве ћи  на та ли тет од Фран цу ске. Глас Не-
мач ке све се гла сни је чуо и ни је мо гао би ти за не ма рен, по себ но 
ка да је Не мач ка по че ла отво ре но „кр вљу и гво жђем“ да тра жи пре-
ра спо де лу на ге о стра те шкој ма пи све та. 

Не мач кој је на ру ку ишла вој на над моћ, бру тал но де мон-
стри ра на у Фран цу ско-пру ском ра ту. Вој на моћ Не мач ке за сни ва-
ла се на пру ској ми ли та ри стич кој тра ди ци ји, не при ко сно ве ној ди-
сци пли ни и сна жној вој ној ми сли оли че ној у те о риј ским де ли ма 
Кар ла фон Кла у зе ви ца и ор га ни за циј ским спо соб но сти ма Хел му та 
Молт кеа. На су прот Не мач кој, Фран цу ска ни је би ла ни ка ква ми ли-
та ри стич ка др жа ва, чак ни у вре ме Дру гог цар ства.6) Тек је по раз 
1870. по кре нуо озбиљ ну ре фор му фран цу ске вој ске, па ће Фран цу-
ска ра ди ти на рат ним при пре ма ма све до рат не про ве ре 1914. го ди-
не, ка да се по ка за ло да фран цу ска вој ска мо же да се су прот ста ви 
не мач кој и, уз по моћ са ве зни ка, одр жи фронт. Ко ли ко је Фран цу ска 
кра јем 19. ве ка би ла ра њи ва и „на ме ти“ Не мач ке го во ри и афе ра 
„Драј фус“, ко ја је не са мо што је по ка за ла да до ку мен та из фран-
цу ског ге не рал шта ба мо гу да пад ну у ру ке не мач ким ге не ра ли ма, 
не го и да је кон зер ва тив на фран цу ска вој на ели та не спо соб на да на 
пра ве дан на чин ре ши овај про блем.

Због све ве ћег за о штра ва ња од но са из ме ђу ве ли ких европ-
ских си ла, као од го вор на Трој ни са вез пот пи сан 1882. го ди не 
из ме ђу Не мач ке, Аустро-Угар ске и Ита ли је, Фран цу ска и Ру си ја 
1891. го ди не за кљу чу ју од брам бе ни са вез, ко јим су се оба ве за ле на 
за јед нич ку од бра ну у слу ча ју на па да Не мач ке или не ке од ње них 
са ве зни ца. По том, 1904. го ди не,  Фран цу ска и Бри та ни ја ста вља-
ју тач ку на сва спо ре ња око ко ло ни ја7), а 1907. го ди не, уз по др шку 
Фран цу ске, Бри та ни ја и Ру си ја ре ши ле су сво је не спо ра зу ме чи ме 
је фак тич ки ство ре на Ан тан та. У то вре ме, ни је би ло озбиљ ног по-
ли ти ча ра ни у Фран цу ској ни ти у Не мач кој ко ји ни је осе ћао бли-
же ње ра та. Рат не при пре ме ве ли ких си ла већ су от по че ле, ка да се 
до го ди ла анек си о на кри за., ко ја се ни је пре тво ри ла у су коб ве ћих 

5) Дра га Вук са но вић-Анић, Стварањемодернесрпскевојске, Срп ска књи жев на за дру га, 
ВИНЦ, Бе о град, 1993, стр. 7.

6) „Од 500.000 вој ни ка  под Дру гом ре пу бли ком 1848, до 1866. спа ло је на 389.000 вој ни ка, 
од ко јих је по ло ви на би ла дру гог по зи ва без ре зер ве“. Op. cit. стр. 65.

7) Љу бо мир До ма зе то вић, Пе тар Тер зић, Ликови и дела славних војсковођаНовог века, 
ВИНЦ, Бе о град, 1992, стр. 21-22.
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раз ме ра, јер је Ру си ја мо ра ла да по пу сти Аустро-Угар ској, бу ду ћи 
да ју је Фран цу ска оба ве сти ла да не би мо гла ра то ва ти, јер ни су 
угро же ни ње ни ви тал ни ин те ре си.8)

За ни мљи во је да је не мач ки рат ни план, из ра ђен 1909. го ди-
не, пред ви ђао да Не мач ка ве ћи део сво јих сна га упу ти на за пад, 
про тив Фран цу ске. Не мач ки ге не ра ли пред ви ђа ли су да ће Фран-
цу ску по ту ћи за 6 не де ља и да тек та да тре ба кре ну ти свом си лом 
на Ру си ју. С дру ге стра не, тво рац фран цу ског рат ног пла на ге не рал 
Жо зеф Жо фр, та ко ђе се од лу чио за офан зив ни рат, убе ђен да ће 
су коб тра ја ти крат ко. Он је пред ви део да ће Не мач ка по вре ди ти 
не у трал ност Бел ги је и ода тле на па сти Фран цу ску, али ни је до био 
са гла сност сво је вла де да умар ши ра у Бел ги ју пре Не мач ке. Вој ну 
док три ну ко ја под ра зу ме ва офан зи ву по др жа вао је и Фер ди нанд 
Фош, је дан од нај и стак ну ти јих фран цу ских вој ско во ђа и вој них те-
о ре ти ча ра тог до ба.9)

Пред ви ђа ло се и да ће рат би ти то та лан, тј. да ће по бе да за-
ви си ти не са мо од сна ге вој ске, не го и од сна ге дру штва и др жа ве, 
а пре све га еко но ми је и ин ду стри је. Упр кос то ме што је по ли тич-
ка не ста бил ност обе ле жи ла 19. век у Фран цу ској, о че му све до че 
ре во лу ци је 1830. и 1848. го ди не, др жав ни удар Лу ја Бо на пар те и 
Па ри ска ко му на, фран цу ска при вре да ду го ће би ти дру га при вре да 
Евро пе, све док је, кра јем 19. ве ка, не пре стиг не не мач ка пре све-
га за хва љу ју ћи ин ду стри ји ко ја је круп ним ко ра ци ма на пре до ва ла, 
у ери за хук та ле ин ду стри ја ли за ци је, ка да се моћ др жа ве ме ри ла 
ин ду стриј ским раз во јем. Ко ри сте ћи сво ја бо га та на ла зи шта угља 
и ра зних ру да, Не мач ка је у ин ду стриј ском над ме та њу пре те кла 
Фран цу ску.

Си ту а ци ја је би ла дру га чи ја ка да је реч о ко ло ни ја ма. Ма да се 
че сто свр ста ва у ред ста рих ко ло ни јал них си ла Фра на цу ска је тек 
осва ја њем Ал жи ра 1830. го ди не за по че ла ства ра ње но вог ко ло ни-
јал ног цар ства. У ко јој ме ри је Фран цу ска би ла успе шна до вољ но 
го во ри по да так да је ство ри ла по ве ли чи ни дру го ко ло ни јал но цар-
ство (у зе ни ту је има ло ви ше од 12 ми ли о на ки ло ме та ра ква драт-
них), од мах иза Бри тан ског. Нај зна чај ни ја ко ло ни јал на осва ја ња 
Фран цу ска је из вр ши ла кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, ко ри сте ћи 
стра те ги ју „мир ног про до ра“ и па ци фи ка ци је.10) „Ка да је Не мач ка 
у сво ме бр зом раз вит ку сти гла до ступ ња ко ји је чи нио не ми нов-
ним осва ја ња стра них тр жи шта и сфе ра ути ца ја, ко ло ни јал ни свет 

8) Ми тар Ђу ри шић, Србијаурату1914, Чи го ја штам па, Бе о град, 2008, стр. 2.

9) Љу бо мир До ма зе то вић, Пе тар Тер зић, op. cit. стр. 26-27. и 279.

10) Ср ђан Стар че вић, „При ме на ан тро по ло ги је у вој не свр хе“, Војнодело, Ми ни стар ство 
од бра не - МЦ „Од бра на“, Бе о град, про ле ће/2012, стр. 258.
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је, углав ном, већ био по де љен. Не мач ка је ус пе ла да обез бе ди са мо 
ма ње по се де у Афри ци и Ки ни...“11) Бу ђе ње не мач ких ко ло ни јал-
них аспи ра ци ја иза зва ло је низ фран цу ско-не мач ких спо ре ња, пре 
све га због тр го вин ских ин те ре са, од ко јих су нај де ли кат ни је би ле 
две ма ро кан ске кри зе, 1904. и 1911. го ди не, ка да је Не мач ка оспо-
ра ва ла пра во Фран цу ске над Ма ро ком. За Фран цу ску је ово би ло 
осе тљи во пи та ње, по себ но ка да се има у ви ду да је пре тен до ва ла 
на по се до ва ње огром них про стран ста ва у Афри ци, од Атлан ти-
ка до Су да на и од Сре до зем ног мо ра до Гви неј ског за ли ва, а да је 
Са ха ром овла да ла тек од 1902. го ди не, ка да су од ре ди пу ков ни ка 
Ла пе ри на по ра зи ли Ту а ре ге на Аха га ру.12) Дру га ма ро кан ска кри за 
пре ти ла је и да по ста не по вод за Пр ви свет ски рат.

За о штра ва ње фран цу ско-не мач ких од но са не ми нов но је во-
ди ло у рат ве ли ких раз ме ра. То га су би ле све сне и јед на и дру га 
зе мља, о че му све до че све о бу хват не при пре ме за рат, а по себ но оне 
на ди пло мат ском и вој ном по љу.

2.ФРАНЦУСКИУТИЦАЈНАБАЛКАНУ

У пе ри о ду на кон 1878. го ди не Ис точ но пи та ње и Бал кан ни су 
ви ше, осим у вре ме акут них кри за у Тур ској13), у пр вом пла ну ин те-
ре со ва ња ве ли ких си ла, ко је су за у зе те ко ло ни јал ним осва ја њи ма 
док њи хо ви при вред ни и стра те шки ин те ре си пот пу но по ти ску ју 
и прин цип на род но сти и исто риј ског пра ва. „Тек у 20. ве ку Бал кан 
по ста је по ли гон на ко ме се пре ла ма ју из у кр шта ни и су прот ни ин-
те ре си два им пе ри ја ли стич ка бло ка ве ли ких си ла Трој ног са ве за и 
Трој ног спо ра зу ма, у њи хо вој бор би за пре власт у све ту“14).

Пред за дат ком да се на од ре ђе ном про сто ру ре кон стру и шу 
узро ци Пр вог свет ског ра та, у не пре глед ном мно штву до га ђа ја 
је ди ни је пу то каз стра те гиј ска нит што ову до тад не ви ђе ну дру-
штве ну ка та кли зму тре ба да по ве же у сми сле ну це ли ну са ње ним 
ис хо ди штем. Нит ко ју тре ба осло бо ди ти из го ми ла не ва жних чи ње-
ни ца, лич не и на ци о нал не су је те, из о па че но сти и ле ген ди. Фа та лан 
Шли фе новплан без у слов ног на па да на Фран цу ску без об зи ра на 
рат ну ком би на ци ју, чи та ву де це ни ју пред рат од ре дио је основ ну 

11) Ми тар Ђу ри шић, op. cit., стр. 7.

12) Ср ђан Стар че вић, op. cit., стр. 263.

13) Прим. аут.: 1885-1886. го ди не, 1895-1896. го ди не, 1903. 

14) Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић, „Бо сна и Хер це го ви на у спољ но по ли тич ким пла но ви ма 
Ср би је“, у збор ни ку ра до ва: БоснаиХерцеговина,одсредњегвекадоновијегвремена,
Исто риј ски ин сти тут СА НУ, Пра во слав на реч, Но ви Сад, 1995, стр. 342.
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кон сте ла ци ју ра ту ју ћих си ла, ста вио по ли тич ко ру ко вод ство Рај ха 
пред ту го то ву, не из ме њи ву чи ње ни цу. „У рат ном пла ну ни је би ло 
ни ка кве ал тер на ти ве“15) а ка ко су „Ср би ја и Фран цу ска и пре рат-
них зби ва ња 1914. го ди не би ле већ defactoде кла ри са не као са ве-
зни це и та квим су их сма тра ли из та бо ра Цен трал них си ла“16), чи ни 
да Ср би ја ни је мо гла да из бег не сво ју суд би ну, на из глед си гур ног 
чи ни о ца узро ка и по сле ди ца Пр вог свет ског ра та. Аустро у гар ског 
пре сто ло на след ни ка над вој во ду Фран ца Фер ди нан да је 28. ју на 
1914. го ди не, по ред број них зва нич ни ка са че ка ла и бо сан ска ре во-
лу ци о нар на омла ди на. „Бом ба Не дељ ка Ча бри но ви ћа је про ма ши-
ла над вој во ду, али га је ме так Га ври ла Прин ци па смр то но сно по-
го дио. Дру ги, на ме њен ге не ра лу По ћо ре ку,омр зну том зе маљ ском 
по гла ва ру Бо сне и Хер це го ви не, убио је над вој во ди ну мор га нат ску 
су пру гуСо фи ју,вој вот ки њу одХо ен бер га“17). Тра жио се по вод за 
рат. „Не мач ка без у слов на по др шка Бе чу зна чи ла је европ ски рат, 
јер се ни је мо гло прет по ста ви ти да ће и Ру си ја и Фран цу ска, па сив-
но по сма тра ти про паст Ср би је, а са њом и свог ути ца ја на Бал ка ну. 
Упра во та кав рат је тра жио Молт ке мла ђи, на чел ник не мач ког ге-
не рал шта ба, сма тра ју ћи пре и по сле са ра јев ског атен та та, као ње-
гов аутро-угар ски ко ле га Кон рад фон Хе цен дорф, да је мо ме нат 
по вољ ни ји не го што ће би ти у до глед ној бу дућ но сти, ка да Ру си ја 
и Фран цу ска бу ду до вр ши ле сво је пла но ве на о ру жа ња а уве ћа на 
Ср би ја се бу де опо ра ви ла од не дав них ра то ва“18). Коц ка је ба че на.

Нај зад, по ста вља се и јед но од кључ них пи та ња: ка ко се ве-
ћин ски ре пу бли кан ска, кар те зи јан ска и ате и стич ка фран цу ска кул-
ту ра од но си ла пре ма срп ској кул ту ри, ко ја је у ве ли кој ме ри но си ла 
мо нар хи стич ка и ре ли гиј ска обе леж ја. „Ис кљу чи во и у скла ду са 
на ци о нал ним ин те ре си ма сво је Ре пу бли ке“19). 

Фран цу ска је од по ра за и ра та са Пру си јом 1870. го ди не и 
фор ми ра ња ује ди ње не Не мач ке, су шти ну сво је спољ не по ли ти-
ке усме ри ла на ре ван ши зам пре ма Не мач кој20). „Ка ко Фран цу ска 
по де мо граф ској, еко ном ској и  вој ној ком по нен ти за о ста је за Не-

15) Пе тар То мац, Првисветскират1914-1918, Вој но и зда вач ки за вод, Бе о град, 1973, стр. 5.

16) Дра ган Пе тро вић, Ја сми на Ни ко лић, Српскинародивеликесиле, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Про ме теј, Но ви Сад, 2008, стр. 131.

17) Пе тар То мац, op. cit., стр. 11.

18) Op. cit., стр. 12.

19) Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић, „At tac he ment de la Ser bie à la Fran ce et au bloc de l’En tan-
te“, у збор ни ку ра до ва: Југословенско-францускиодноси, Исто риј ски ин сти тут, Бе о град, 
1990, стр. 171.

20) Прим. аут.: По вра ћај Ал за са и Лоренe, по кра ји на из гу бље них од Не мач ке 1870-1871. 
го ди не. 
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мач ком, то се у по гле ду ре а ли за ци је тих ци ље ва тра жи осло нац 
у Евро пи по си сте му са ве за. Ка ко је Ср би ја, на ро чи то по сле ма ја 
1903. го ди не, чвр сто ве за на за са вез са Ру си јом и Фран цу ском у 
ис пу ње њу сво јих спољ но-по ли тич ких ци ље ва до ла зи до збли жа-
ва ња ин те ре са из ме ђу Ср би је и Фран цу ске. Ср би ја је од ра жа ва ла 
вр ло те сну и при ја тељ ску са рад њу са Фран цу ском у пе ри о ду до 
Пр вог свет ског ра та“21). Ипак, са ове вре мен ске дис тан це, ре кли би 
да Фран цу ска ни је би ла у пот пу но сти искре на у овим од но си ма и 
да је став о парт нерт ском ка рак те ру тих од но са ве ли ка гре шка и 
за блу да. Од но си при ја тељ ства су пер со нал ни, ме ђу људ ски од но си; 
из ме ђу др жа ва по сто је са мо ин те ре си. Парт нер ство под ра зу ме ва 
ме ђу соб но ува жа ва ње и ре ла тив ну урав но те же ност сна га парт не-
ра, че га у овом слу ча ју ни је би ло. При вид парт нер ских од но са на-
ста је из раз ло га кон стант ног ре спек та Фран цу ске Ре пу бли ке ин те-
ре са Ру си је на Бал ка ну и бли ских ве за Ср би је и Ру си је. 

„Краљ Пе тар је но вем бра 1911. го ди не по се тио Па риз. Том 
при ли ком се у Фран цу ској пре сто ни ци раз го ва ра ло и о ор га ни зо-
ва њу бал кан ског са ве за“22). Нај бла же што би мо гли ока рак те ри са ти 
ову по се ту је сте, да је срп ски краљ пу то вао на ди пло мат ску ми си ју 
са за дат ком ло би ра ња за до зво лу и фор ми ра ње бал кан ског са ве за 
про тив Тур ске. Фран цу ско ми ни стар ство од бра не је сма тра ло да 
те ри то ри ју и вој не сна ге Ср би је не тре ба тро ши ти на „бо ле сни ка с 
Бос фо ра“ већ да Ср би ју тре ба оспо со би ти да бу де „тврд бал кан ски 
орах“. Кеј д’Ор сеј је по зи тив но гле дао на скла па ње срп ско-бу гар-
ског са ве за ко ји је за кљу чен 1912. го ди не, али са мо у оној ме ри у 
ко јој је то слу жи ло од бра ни бал кан ске те ри то ри је од Не мач ке и 
Аустро у гар ске, док је с дру ге стра не, би ла про тив то га да спо ра зум 
бу де офан зив но сред ство про тив Тур ске“23). Из ових чи ње ни ца се 
кри ју пра ве на ме ре Фран цу ске Ре пу бли ке у од но су на Ср би ју где 
се још јед ном до ка зу је да „ја ки ра де оно шта хо ће а сла би при хва-
та ју оно што мо ра ју“. 

Ути ца јем у еко ном ској, вој ној и ди пло мат ској сфе ри Фран-
цу ска је те жи ла да Ср би ју под ре ди сво јим на ци о нал ним ин те ре-
си ма а у скло пу укуп них на сто ја ња од ла га ња свет ског су ко ба, ко ји 
је за Фран цу ску већ био из ве стан и оче ку ју ћи. „У про ле ће 1912. 
го ди не, у кон тек сту кри зе у Ага ди ру, по гор ша ња фран цу ско-не мач-

21) О срп ско-фран цу ским од но си ма у овом пе ри о ду де таљ но у: Ми хај ло Вој во дић, Путеви
српскедипломатије–огледиоспољнојполитициСрбијеу19.и20.веку, део 13: „О по-
ли тич ким и еко ном ским од но си ма Ср би је и Фран цу ске од 1895-1914“, Но лит, Бе о град, 
1990. 

22) Дра ган Пе тро вић, Ја сми на Ни ко лић, op. cit., стр. 129.

23) Ми хај ло Вој во дић, op. cit., стр. 227.
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ких од но са и ита ли јан ско-тур ског ра та, фран цу ска вла да на че лу са 
Ре мо ном По ан ка ре ом на пу сти ла је тра ди ци о нал ну по ли ти ку status
quoна Бал ка ну и по ред про ти вље ња ути цај не гру пе по ли ти ча ра и 
ди пло ма та ко ји су же ле ли оп ста нак Ото ман ског цар ства. Фран цу-
ска је пу сти ла свог ру ског са ве зни ка да по ли тич ки де лу је у бал кан-
ским пи та њи ма, али еко ном ски и кул тур но, гле да ју ћи ко рак да ље 
од ру ског пре у ре ђе ња Бал ка на, ви де ла је мо гућ ност да обез бе ди 
чвр ста при ја тељ ства и ути цај у ма лим бал кан ским др жа ва ма ко је 
су се уве ћа ва ле на ра чун „бо ле сни ка са Бос фо ра“. Та ко је Ср би ја 
1913. го ди не до би ла пр ви, ис кљу чи во фран цу ски за јам, без уче шћа 
дру гих зе ма ља. Мо же се ре ћи да је 1914. го ди не Фран цу ска оства-
ри ла до ми нан тан еко ном ски и кул тур ни ути цај у Ср би ји24). Та да 
је та кав од нос Фран цу ске пре ма Ср би ји био дар са не ба, по твр да 
пра вог и искре ног при ја тељ ства два на ро да и до каз да ма ли и ве-
ли ки на ро ди мо гу би ти при ја те љи. Ср би ја је кр ва во пла ти ла ову 
исто риј ску за блу ду че твр ти ном ста нов ни штва.

3.САРАЈЕВСКИАТЕНТАТ
ИПОЧЕТАКВЕЛИКОГРАТА

У све тлу укуп них до га ђа ја, са ра јев ски атен тат, чи ни се, ни-
је не што што је из не на ди ло Фран цу ску. Ка ко су атен та ти или по-
ку ша ји атен та та у то вре ме би ли го то во сва ки да шња по ја ва, овај, 
пре лом ни, са ра јев ски ни је ни ко га из не на дио. У при лог то ме иде 
и чи ње ни ца да сам пре сто ло на след ник ни је био оми љен у сво јој 
мо нар хи ји а још ма ње у анек ти ра ној Бо сни и Хер це го ви ни.  Ипак, 
тре ба об ја сни ти став Па ри за пре ма са ра јев ском атен та ту. „Са ра јев-
ски атен тат ни је до бро при мљен у Фран цу ској. Фран цу ска штам па 
је пи са ла о „кри ми нал ном чи ну јед ног за не се ња ка“, а фран цу ска 
вла да је би ла скло на да за тај до га ђај тра жи срп ске ком пен за ци је 
Аустро у гар ској“25). Исто ри ја ће са кри ти ове на ме ре Фран цу ске те 
не ће би ти на ру шен мит од лич них и брат ских од но са Ср ба и Фран-
цу за. Уско ро ће из би ти рат, те ни је би ло по тре бе да се Фран цу ска 
за ло жи у на ци о нал ном за до во ље њу и чу ва њу Аустро у гар ске ча-
сти. Не ко ли ко да на по атен та ту у Са ра је ву, углед ни фран цу ски со-
ци ја ли ста МаrcelSembat26) по ста вио је пи та ње ни су ли то ме ви ше 
кри ви они ко ји су Бо сну и Хер це го ви ну при са је ди ни ли Аустри ји, а 

24) Ста ни слав Сре те но вић, „Фран цу ско-срп ски од но си у 19. и 20. ве ку”, Међународнипро-
блеми, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град, 4/2009, стр. 541.

25) Op. cit., стр. 542.

26) Прим. аут.: Жи вео од 1862-1922. го ди не
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та мо шње ста нов ни ке, про тив њи хо ве во ље, пре тво ри ли у аустриј-
ске др жа вља не. Анек си ја, пр во ума ло ни је до ве ла до ра та, а ка сни-
је срп ске по бе де над Тур ском до при не ле су да се на ци о нал ни дух 
ста нов ни штва на анек ти ра ној те ри то ри ји раз бу ди. Атен та то ри на 
Фер ди нан да про из вод су баш та квог на ци о нал ног рас по ло же ња, 
сма тра ли су и у Фран цу ској. При зна ју ћи да би са ра јев ски пуц њи 
мо гли на не ти ште ту на ци о нал ној иде ји ко ју су атен та то ри за сту па-
ли, и да би чак мо гли до ве сти до ра та, МаrcelSembat не до пу шта 
да се атен та то ри ма оду зму “њи хо ве пра ве осо би не, осо би не бо-
ра ца”. „И, ако Аустри јан ци од лу че да по гу бе атен та то ре, “у њи ма 
они не ће уби ти ни обич не зло чин це па ни по ли тич ке крив це, већ 
огор че не па три о те”. Са гле ди шта фран цу ских со ци ја ли ста, без су-
ви шне по тре бе да бу ду “осо би то не жни пре ма овим па три от ским 
пре сту пи ма”, као исти на се мо ра при хва ти ти да је “пре сто ло на-
след ник аустриј ски, по хо де ћи Са ра је во, из гле дао па три о та ма пред-
став ник за во је ва ња и анек си је”. Фран цу ске ра зло жне ре чи, ка ко 
ка же сам МаrcelSembat, не ма ју из гле да “да бу де са слу ша не у ова-
квим тре ну ци ма; али кад би нас хте ли са слу ша ти ми би смо до вик-
ну ли Аустри јан ци ма да угу ше свој гњев, а Ср би ма да се при па зе, 
јер ста вља ју на коц ку плод сво јих по бе да и да се, из мр жње пре ма 
Аустри ји не ба це у на руч је Ру си ји и под ње но су ро во ту тор ство”27). 

Аустро у гар ска је на кон атен та та отво ри ла ди пло мат ску игру 
ко ја је има ла за циљ за у зи ма ња што бо љих по ли тич ких по зи ци ја 
у ра ту ко ји ће иза зва ти. По себ ну па жњу тре ба по све ти ти чи ње ни-
ци да је „15. ју ла 1914. го ди не пред сед ник фран цу ске ре пу бли ке 
По ен ка ре оти шао у Пе тров град у ра ни је утвр ђе ну по се ту ру ском 
ца ру у прат њи Ви ви ја ни ја, пред сед ни ка ми ни стар ског са ве та и ми-
ни стра спољ них по сло ва. Би ло би не згод но иза зва ти кри зу док су 
они та мо, пру жи ти им мо гућ ност да се усме но спо ра зу ме ва ју. Са-
че ка ће се њи хов по вра так. До тле ће се из бе га ва ти ак ци је ко је би 
мо гле иза зва ти уз бу ну а штам па ће се по бри ну ти да се одр жи за-
тег ну тост без су ви шне агре сив но сти“28). За то вре ме тра је ис тра га 
у Са ра је ву ко ја ни је мо гла до ка за ти ве зу срп ске вла де и из вр ше ња 
атен та та. То ком суд ске рас пра ве, ис тра жни су ди ја, у ок то бру 1914. 
го ди не, фор мал но је ис кљу чио са у че сни штво зва нич не Ср би је. 
Ре ак ци ја зва нич ног Па ри за се кон тро ли са ла и оп шта је те жња у 
Аустро-Угар ској да се што је мо гу ће ви ше па ци фи ку је. Па се та ко 
че ка по вра так фран цу ског пред сед ни ка По ен ка реа у до мо ви ну, да 
се Ср би ји пре да не при хва тљив ул ти ма тум. Ми ни стар ски са вет је 

27) Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић, „At tac he ment de la Ser bie à la Fran ce et au bloc de l’En tan te“, 
op. cit., стр. 184.

28) Пе тар То мац, op. cit., стр. 13.



ГоранВукадиновић,СрђанВ.Старчевић УзроциПрвогсветског...

45

до нео од лу ку да то бу де 23. ју ла у 17 ча со ва. „Ул ти ма тум са 48-ча-
сов ним ро ком пре дат је Ср би ји 23. ју ла у 18 ча со ва по што се на-
кнад но са зна ло да ће По ен ка ре не што ка сни је на пу сти ти Пе тров-
град“29). Та да, 15 ча со ва на кон пре да је ул ти ма тум се оба ве шта ва ју 
дру ге, ве ли ке си ле и то у пр вом ре ду Ру си ја и Тур ска уз на по ме ну 
да Аустро-Угар ска не ма на ме ре да анек ти ра де ло ве Ср би је или да 
ура ди на ње на су ве ре на пра ва. 

Ка ко се срп ска вла да др жа ла ди пло мат ски и по ли тич ки отво-
ре но пре ма бу ду ћим са ве зни ца ма тра же ћи у пр вом ре ду са вет и од 
Ру си је и од Фран цу ске ка ко се по на ша ти у од но си ма на Аустро-
Угар ском. Фран цу ска осу ђу је атен тат и атен та то ре, по зи ва Ср би ју 
да др жи уз др жа но, „да по ка же уме ре ност и да не иза зи ва Аустро у-
гар ску, ка ко не би упа ла у не ку кри зу из ко је би иза шла осла бље не 
или оште ће на“30). Ка ко је за по чет Пр ви свет ски рат, у Кеј д ‘ Ор се ју 
ни су би ли у пр вом тре нут ку за до вољ ни тим до га ђа јем за раз ли ку 
од фран цу ског јав ног мње ња ко је је то са оду ше вље њем при хва ти-
ло31).

За вре ме кри зе 1914. го ди не, Фран цу ска је има ла ма ло ме ста 
за ма не ври са ње, због сво јих ди пло мат ских и вој них по те за учи-
ње них де це ни ја ма ра ни је. „Али ово не за там њу је чи ње ни цу да је 
Не мач ка а не Фран цу ска иза бра ла рат 1914. го ди не, због не флек-
си бил ног не мач ког вој ног пла ни ра ња пре ра та. Фран цу ској је рат 
на мет нут мно го ви ше не го ли би ло ко јој дру гој европ ској зе мљи, 
из у зи ма ју ћи Бел ги ју и мо жда Ср би ју“32). Не мач ка агре си ја ав гу ста 
1914. го ди не је у не ку ру ку од го вор на ду го трај ну прет њу ко ју су 
пред ста вља ле али јан се ко је је ство ри ла Фран цу ска. Све јед но, то 
је ипак би ла агре си ја. Фран цу ска је по здра ви ла из би ја ње, с њи-
хо ве тач ке гле ди шта, нај пра вед ни јег од свих ра то ва са су мор ном 
од луч но шћу пре не го ли с па три от ским бе сом. Ипак, од по чет ка, 
Фран цу зи су би ли ве о ма од луч ни да до би ју рат и да по вра те Ал зас 
и Ло ре ну за вре ме ра та. По вра так „из гу бље них про вин ци ја“ се по-
ка зао као нај до след ни ји фран цу ски рат ни циљ, од пр вих да на Ве-
ли ког ра та до по след њих да на је то био сим бол ства ра ња без бед не 
Фран цу ске од не при ја те ља пре ко Рај не. 

29) Op. cit., стр. 15,.

30) Ми хај ло Вој во дић, „Пу те ви срп ске ди пло ма ти је“, Клио, 1999, стр. 228.

31) Ми хај ло Вој во дић, „Емил Оман о срп ском и ју го сло вен ском пи та њу уочи Пр вог свет-
ског ра та“, у Српско-францускиодноси1904-2004, Дру штво за кул тур ну са рад њу Ср би-
ја-Фран цу ска и Ар хив Ср би је, Бе о град, 2005, стр. 28. 

32) Le o nard V. Smith, Step ha ne Audoin-Ro u ze au, An net te Bec ker, FranceandtheGreatWar, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2003, стр. 10.
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У ле то 1914. го ди не, „ду ги 19. век” је за вр шен. Са ра јев ски 
атен тат је за па лио ши би цу на бу ре ту ба ру та европ ске по ли ти ке 
мо ћи. Аустро у гар ска, по др жа на од стра не Не мач ке, је об ја ви ла 
рат Ср би ји. Ру си ја је ушла у рат са Цен трал ним си ла ма да по др-
жи Ср би ју и очу ва свој кре ди би ли тет а Бал ка ну. Шли фе нов план 
је уву као Фран цу ску и на кра ју и Бри та ни ју у оно што је по ста ло 
оп шти европ ски рат ко га су се сви ду го при бо ја ва ли. Од та квог 
рас пле та до га ђа ја, мо жда се нај ви ше при бо ја ва ла Фран цу ска јер 
је оче ки ва ла не мач ку вој ну ма ши не ри ју на сво јим гра ни ца ма. Али 
ве ћи ну ле та 1914. го ди не, уну тра шње ви ше не го спо ља шње кри-
зе су до ми ни ра ле у но вин ским на сло ви ма у Фран цу ској. Charles
Humbert је по ста вио те ме ље скан да лу ко ји је усле дио по сле го во ра 
у се на ту ју ла 1914. го ди не, у ком је из нео за је дљи ве и тач не де та-
ље ма те ри јал них про бле ма са ко ји ма се су сре ће фран цу ска вој ска, 
пре све га не до ста так те шке ар ти ље ри је. Но, док су се точ ко ви тај-
не ди пло ма ти је ско ро не чуј но окре та ли, у Фран цу ској је у жи жи 
јав но сти био скан дал ко ји је укљу чи вао су ђе ње же ни бив шег ми-
ни стра фи нан си ја Жо зе фа Ка јоа. Го спо ђа Ка јо је упу ца ла из да ва ча 
Фи га роа (LeFigaro) због об ја вљи ва ња Ка јо вих љу бав них пи са ма, 
на пи са них пре Жо зе фо вих раз во да са пр вом же ном. „Афе ра Ка јо“ 
је би ла пра ва „јул ска кри за“ до 28. ју ла ка да је по ро та (на оп ште 
за пре па шће ње) осло бо ди ла го спо ђу Ка јо. Истог да на, Аустро у гар-
ска је об ја ви ла рат Ср би ји. Као што смо ви де ли, фран цу ско-ру ско 
са ве зни штво је на сто ја ло да од вра ти Не мач ку пу тем прет ње ра том 
на два фрон та са над моћ ни јим са ве зом, ко ји се не мо же до би ти. 
Нем ци су при пре ми ли пе си ми стич ни вој ни од го вор на овај ди пло-
мат ски про блем, ко ји је учи нио рат на два фрон та са мо и спу ња ва-
ју ћим про ро чан ством. Шли фе нов план је по зи вао на не по сред ну 
ин ва зи ју Фран цу ске кроз Бел ги ју. Не мач ки пла не ри су ре зо но ва ли 
да се Фран цу ска мо же мо би ли са ти мно го бр же не го ли Ру си ја, те 
се сто га мо ра ла пр ва на па сти. Не мач ка је мо гла да ис по љи над моћ 
у слу ча ју ин ва зи је, по себ но јер је (за раз ли ку од Фран цу ске) рас-
по ре ђи ва ла ре зер вне је ди ни це ди рект но на фрон ту. Нем ци су се 
на да ли да ће са вла да ти Фран цу ску пре не го што се ру ски „пар ни 
ва љак“ у пот пу но сти мо би ли зу је и „за ко тр ља“. „Са обез бе ђе ним 
за пад ним фрон том, не мач ке сна ге би се мо гле пре ра спо де ли ти на 
ис то ку. Не мач ка је за то мо ра ла да из вр ши ин ва зи ју на Фран цу ску 
уко ли ко Не мач ка и Ру си ја за ра те, би ло да Фран цу ска уче ству је или 
не у прет ход ној ди пло мат ској пре пир ци“33).

Од ре ђе ност Шли фе но вог пла на ни је зна чи ла да је Фран цу-
ским по ли ти ча ри ма и ди пло ма та ма не до ста ја ло ак тив но сти у ле-

33) Le o nard V. Smith, Step ha ne Audoin-Ro u ze au, An net te Bec ker, „Fran ce and the Gre at War“, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, 2003, стр. 25.
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то 1914. го ди не. Пред сед ник По ен ка ре је играо цен трал ну уло гу у 
фран цу ском кри зном ме наџ мен ту. По ре клом из „из гу бље не про-
вин ци је“ Ло ре не, По ен ка ре је био кон зер ва тив ни на ци о на ли ста, 
иза бран за пред сед ни ка 1913. го ди не. Сва ка ко, По ен ка ре се по ка-
зао као је дан од спо соб ни јих пред сед ни ка Тре ће Ре пу бли ке, на ро-
чи то у спољ ној по ли ти ци. Пу тем му дрог ма не ври са ња иза сце не, 
По ен ка ре се по ста рао да су ми ни стри ино стра них по сло ва или де-
ли ли ње го во ми шље ње или су би ли то ли ко не ис ку сни да су за ви-
си ли од ње го ве по др шке и вод ства. Ре не Ви ви ја ни, ми ни стар ино-
стра них по сло ва, исто вре ме но и пре ми јер ав гу ста 1914. го ди не, је 
спа дао у ту ка те го ри ју. Та ко ђе је вла да ло ши ро ко рас про стра ње но 
ми шље ње да Ви ви а ни са мо чу ва ме сто Ка ју док се не слег не пра-
ши на око скан да ла са ње го вом же ном. „У сво јим ме мо а ри ма По ен-
ка ре је се бе опи сао као Ви ви ја ни је вог ту то ра, по себ но у пи та њи ма 
ко ја су се ти ца ла Не мач ке: „По ка зао сам му да ни ка да ни сам имао 
озбиљ них по те шко ћа са Не мач ком јер сам увек на сту пао са ве ли-
ком сми ре но шћу пре ма њој“34).

У та квом уну тра шњем ха о су, Ср би ја је оче ки ва ла по те зе 
Фран цу ске као искре ног при ја те ља и за штит ни ка. „Ка да је из био 
рат, Ср би ни су има ли фор ма лан са вез са Фран цу ском. Фран цу зи 
ни су ушли у рат због Ср би је, не го због Ру си је са ко јом су би ли у 
са ве знич ком од но су“35). Укуп ност сло же но сти од но са до дат но ком-
пли ку ју ци ље ви ра та си ла Ан тан те и Ср би је. Ср би ја је са Ни шком 
де кла ра ци јом из де цем бра 1914. го ди не и же љом да ује ди ни све 
Ср бе, Хр ва те и Сло вен це у јед ној др жа ви об ја ви ла рат ни циљ ко ји 
се раз ли ко вао од рат них ци ље ва си ла Ан тан те и пре све га Фран цу-
ске. Док је Ан тан та те жи ла пр вен стве но из ба ци ва њу не при ја те ља 
са сво јих те ри то ри ја, Ср би ја је тра жи ла да до би је те ри то ри је јед не 
стра не др жа ве. Фран цу зи та да ни су раз ми шља ли о рас пар ча ва њу 
Аустро у гар ске и Ни шка де кла ра ци ја ни је има ла од је ка у Па ри зу. 
Фран цу ски по ли ти ча ри и вој на ли ца су се, ме ђу тим, по де ли ли око 
пи та ња отва ра ња но вог фрон та на Сре до зе мљу. Док је Жорж Кле-
ман со сма трао да се по бе да мо же из во је ва ти ис кљу чи во на За пад-
ном фрон ту, Ари стид Бри јан је био по бор ник отва ра ња јед ног спо-
ред ног фрон та ко ји би од вла чио сна ге Цен трал них си ла. У вој ној 
ко ман ди, Жо зеф Жо фр је пред ста вљао при ста ли це За пад ног фрон-
та, док је Луј Фран ше д’Епе ре пред ста вљао по бор ни ка отва ра ња 
Сре до зем ног фрон та“36). Ова пре ви ра ња су Ср би ју, ума ло, ко шта ла 
на ци о нал не бу дућ но сти.

34) Le o nard V. Smith, Step ha ne Audoin-Ro u ze au, An net te Bec ker, FranceandtheGreatWar, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, 2003, стр. 25.

35) Ста ни слав Сре те но вић, op. cit, стр. 536-558.

36) Op. cit.
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4.КАСНИЈАФРАНЦУСКАВИЂЕЊАУЗРОКА
ПРВОГСВЕТСКОГРАТА–ОДОСУДЕНЕМАЧКЕ
АГРЕСИЈЕДОПОЛИТИЧКЕКОРЕКТНОСТИ

Сто го ди на по сле Ве ли ког ра та, са вре ме ни ци смо Ује ди ње ње 
Евро пе, ро ђе не на фран цу ско-не мач кој са рад њи и по ми ре њу. Због 
спе ци фич ног по ли тич ког кон тек ста,  Фран цу ска и Не мач ка да нас 
дру га чи је гле да ју на сво ју про шлост и има ју по тре бу (и ин те рес) да 
„ста ве на стра ну“ прет ход не су ко бе, три ме ђу соб на ра та у по след-
њих 150 го ди на. Ови су ко би су „трн у оку“ обе ма стра на ма. Исто-
ри ја се не за бо ра вља, али мо же да се ре ви ди ра ту ма че ње окол но-
сти ко ји су до ве ли до од ре ђе них ак ци ја. Дух ује ди ње ња, са рад ње 
и раз у ме ва ња је на те рао исто ри ча ре обе стра не да по но во за ви ре у 
Пан до ри ну ку ти ју и по гле да ју шта је за и ста уну тра: На да или са мо 
пред ви ђа ње не сре ће, као суд бо но сне по ша сти. 

Сто го ди шњи ца од по чет ка Ве ли ког ра та је раз лог да се по но-
во до во ди у пи та ње од го вор ност за по че так овог ко ло сал ног су ко-
ба. Хоб сба ум је при ме тио: „Ве ро ват но је по тро ше но ви ше ма сти ла, 
ви ше др ва жр тво ва но да се на пра ви па пир, ви ше ку ца ћих ма ши на 
за у зе то, да од го во ри на ово пи та ње не го на би ло ко је дру го у исто-
ри ји – мо жда чак укљу чу ју ћи и де ба ту о Фран цу ској Ре во лу ци ји.”37) 
Вре мен ска дис тан ца од сто го ди на нам пру жа мо гућ ност да на те 
коб не до га ђа је ле та 1914. го ди не гле да мо с ма ње остра шће но сти, 
по што ни смо ни ми, ни на ши ро ди те љи, осе ти ли њи хо ве стра хо те. 
Еко ном ски про спе ри тет, ква ли тет жи во та, гло ба ли за ци ја и ко смо-
по ли ти зам ства ра ју дру га чи ју, по мир љи ви ју пер спек ти ву и ви ђе ње 
до га ђа ја из бли же и да ље про шло сти.

Исто ри чар Џон Мо зес по га ђа су шти ну на во де ћи да: „Исто-
ри о гра фи ја је без сум ње у ве зи са на ци о нал ном по ли ти ком. За и ста, 
исто ри о гра фи ја од ре ђе не зе мље је ба ро ме тар осе тљив на по ли тич-
ке при ти ске уну тар те зе мље.“38) Је дан век је вре мен ски пе ри од у 
ко ме су се про ме ни ле мно ге вла де уну тар не ке зе мље, па и ње ни 
ду го роч ни по ли тич ки ста во ви. То ком тог пе ри о да ва ри рао је зва-
нич ни став исто ри ча ра и по ли тич ке ели те о узро ци ма Пр вог свет-
ског ра та. Не по сред но на кон ра та ра не су још би ле све же, а као што 
зна мо „по бед ни ци пи шу исто ри ју“. Та да су се са ве зни ци јед но гла-
сно сло жи ли да је Не мач ка иза зва ла рат и сву кри ви цу сва ли ли на 
њу. Члан 231 Уго во ра из Вер са ја, чу ве на кла у зу ла о “рат ној кри-

37) Eric Hob sbawm, TheAgeofEmpire–1875-1914,Vin ta ge Bo oks, New York, 1987, p. 309.

38) John A. Mo ses,ThePoliticsofIllusion:TheFischerControversyinGermanHistoriography, 
New York, Bar nes & No ble, 1975, p. xiv-xv.
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ви ци”, гла си: Са ве знич ке и по ве за не Вла де по твр ђу ју, а Не мач ка 
при хва та, од го вор ност Не мач ке и ње них са ве зни ка за иза зи ва ње 
свих гу би та ка и оште ће ња ко ји ма су са ве знич ке и по ве за не вла де... 
би ле из ло же не као по сле ди ца ра та на мет ну тог агре си јом од стра не 
Не мач ке и ње них са ве зни ка.39)

У го ди на ма из ме ђу два ра та ви зи о на ри ме ђу фран цу ским 
про фе со ри ма исто ри је су одав но пре по зна ли опа сност ко ју пред-
ста вља ис кри вљи ва ње исто ри је у обра зо ва њу и про ба ли су да 
убла же пред ста ву не при ја те ља у при ка зи ва њу Не мач ке у сво јим 
исто риј ским књи га ма. Г. Ла пи јер (G.Lapierre), пред сед ник на ци о-
нал ног исто риј ског учи тељ ског син ди ка та, жа лио се 1926. го ди не 
да „ти уџ бе ни ци ко ји ола ко усме ра ва ју мла де љу де ка „му зе ју ужа-
са ра та“ не би тре ба ли да се ви ше ко ри сте,... јер иза зи ва ју не по ве-
ре ње, мр жњу, пре зир и ра то ве.“40) 

Тек за вр шет ком Дру гог свет ског ра та и по де лом Не мач ке из-
ме ђу са ве зни ка не ста ла је прет ња ко ју је иза зи вао њен моћ ни ис-
точ ни су сед и Фран цу ска је по пр ви пут од ује ди ње ња Не мач ке 
би ла без бед на. Фран цу зи, на стра ни по бед ни ка у оба ра та, има-
ли мо рал ну су до ми на ци ју, што би ре као мар шал Фош (Marshal 
FerdinandFoch) “Рат = Мо рал на су пер и ор ност по бед ни ка; мо рал-
на де пре си ја по бе ђе них. Бит ка = так ми че ње две во ље.”41) Сти ца-
јем окол но сти на ме ђу на род ном пла ну Не мач ка и Фран цу ска су 
се окре ну ле јед на дру гој за по моћ и по др шку. Евро ин те гра ци је и 
да на шња Европ ска Уни ја се те ме ље на ме ђу соб ној са рад њи ове 
две зе мље. За рад за јед нич ког жи во та би ло је нео п ход но убла жи-
ти и ко ри го ва ти по гле де на исто ри ју еду ку ју ћи но ве ге не ра ци је са 
ма ње мр жње, по но са и пред ра су да. Ода тле и ини ци ја ти ва обе на-
ци је у ви ду „Фран цу ско-не мач ког спо ра зу ма о спор ним пи та њи ма 
европ ске исто ри је (1951.)“ (Deutsch-französischeVereinbarungüber
strittigeFrageneuropäischerGeschichte.) и спо ра зу ма „Не мач ка и 
Фран цу ска, про стор и са вре ме на исто ри ја (1988.)“ (Deutschland
undFrankreich,RaumundZeitgeschichte).42) Овим ини ци ја ти ва ма је 
по стиг нут за да ти циљ у ви ду от кла ња ња јед но стра ног, на ци о на ли-
стич ког по гле да на исто ри ју обе зе мље.

39) Article231fromtheTreatyofVersailles у Lee, D. (ed.) 1975, TheOutbreakoftheFirstWorld
War:CausesandResponsibilities, D.C. He ath and Com pany, 4th edn., p. xv. 

40) Ot to-Ernst Schüdde kopf  (Ed.), History teachingandhistory textbookrevision, Co un cil of 
Euro pe, Stras bo urg, 1967, p. 19.

41) Mar shal Fer di nand Foch, ThePrinciplesofWar, Chap man and Hall, Lon don, 1918. p. 287.

42) Ra i ner Ri menschne i der, Verständidung und Verstehen, Ein halbes Jahrhundert deutsch-
franzäsischerSchulbuchgespräche, Cen ta u rus Ver lag, Pfaf fen we i ler, 1991, pp. 137, 148. 
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По ми шље њу ис так ну тог фран цу ског ин те лек ту ал ца, Реј-
мон да Аро на, је дан од узро ка ра та „успон Не мач ке, чи је се до ми на-
ци је пла ши ла Фран цу ска и чи ја је мор на ри ца угро жа ва ла Ен гле ску, 
је (из ме ђу Ен гле ске и Фран цу ске) ство рио са вез за ко ји су твр ди ли 
да је по при ро ди био од брам бе ни, али је био осу ђен од стра не не-
мач ке про па ган де као по ку шај окру жи ва ња (Не мач ке). Два ору жа-
на та бо ра су се уз не ми ра ва ла ме ђу соб но, са сва ким ин ци ден том је 
по ста ја ло те же, што се про ши ри ло на ис ток (уби ством пре сто ло на-
след ни ка Фран ца Фер ди нан да), где су Ру си ја и Аустри ја ишле да-
ље са сво јим кон тра дик тор ним тврд ња ма...“43) Арон, та ко ђе твр ди 
да је “… аустриј ски ул ти ма тум увео мо гућ ност не са мо ра та, већ 
оп штег ра та”44), уде љу ју ћи део кри ви це и аустриј ском дво ру. Арон 
је ва жио за јед ног од објек тив них исто ри ча ра ко ји су пред ме ту ис-
тра жи ва ња без ре зер вно при ла зи ли са ви ше гле ди шта.

Мла ђи фран цу ски исто ри чар Сте фан Аудо ан-Ру зо (Stephane
Audoin-Rouzeau), чи ји је пред мет ис тра жи ва ња Пр ви свет ски рат, 
ка же да је за вре ме кри зе у ав гу сту 1914. го ди не Фран цу ска има-
ла ма ло ме ста за ма не ври са ње, због сво јих ди пло мат ских и вој них 
по те за учи ње них де це ни ја ма ра ни је. Ово ипак не не ги ра чи ње ни цу 
да је Не мач ка, а не Фран цу ска, иза бра ла рат 1914. го ди не, пре вас-
ход но  због не флек си бил ног не мач ког вој ног пла ни ра ња пре ра та. 
„Фран цу ској је рат на мет нут мно го ви ше не го ли би ло ко јој дру гој 
европ ској зе мљи, из у зи ма ју ћи Бел ги ју и мо жда Ср би ју“ 45), на во ди 
Аудо ан-Ру зо.

На кон ини ци ја ти ва за по ми ре ње исто ри је и ула ска у Европ-
ску Уни ју и за јед нич ког су жи во та два на ро да, по гле ди на узро ке 
Пр вог свет ског ра та су се, не ка ко, из ме ни ли. Да нас, Пјер Мо не ка-
же да се „фран цу ски и не мач ки исто ри ча ри сла жу по во дом узро ка 
ко ји су по кре ну ли рат из 1914-1918. го ди не. Те за, не мач ки ми ли-
та ри зам про тив фран цу ске као жр тве агре си је, је пре ста ла да бу де 
ак ту ел на пре пет на ест го ди на.“ 46) 

43) Raymond Aron, TheCenturyofTotalWar, Do u ble day & Co., 1954, p. 58

44) Raymond Aron, на ве де но из Lee, D. (ed.), TheOutbreakoftheFirstWorldWar:Causesand
Responsibilities, D.C. He ath and Com pany, 4th edn., 1975, p. 44-45.

45) Le o nard V. Smith, Step ha ne Audoin-Ro u ze au, An net te Bec ker, op.cit., p. 11.

46) L. Bo e sen berg, M. Braun, A. Duménil, B. Gal lo ux, P. Ge iss, G. Große, D. Hen ri, G. Le Qu-
in trec, K. Ma a se, B. To uc he bo e uf, M. Wic ke, Histoire/Geschichte, L’Europeetlemondedu
CongrèsdeVienneà1945, Avril 2008.
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GoranVukadinovic,SrdjanV.Starcevic

CAUSESOFTHEWORLDWARIFROMPER-
SPECTIVEOFTHEFRENCHREPUBLIC

Resume
Mo dern ten den ci es to re vi se the ca u ses of the First World War 

lead to a re con si de ra tion of its own hi story of each na tion, the par ti ci-
pant of this, un til then, gre a test con flict in hu man hi story. Com pa ring 
hi sto ri cal in ter pre ta tion and na ti o nal in tel lec tion of the ca u ses and re-
spon si bi lity for ca u sing the Gre at War in con tem po rary mem ber sta tes 
of the En ten te and the Tri ple Al li an ce is very easy to see a cle ar dif fe-
ren ce with co ver-up or even re fu sal of own ne ga ti ve ro le in the se cru-
cial events. 

The at tempt of this study was as ses sment of the ex tent to which 
chan ges in glo bal po li tics and con se qu ently epoc hal con sci o u sness in-
flu en ced the vi ews of the First World War and the in ter pre ta tion of its 
con se qu en ces, ca u ses and mo ti ves from the per spec ti ve of the French 
Re pu blic. Aug men ted re a lity ne ces sa rily ope ned a new hi sto ri cal is su es 
and new to pics in the analysis of the past, which so me iden tify as the 
furt her ex pan si on of the hi sto ri cal ho ri zon, and the ot hers as a ma ni-
pu la ti ve po li ti cal audit. Ho we ver, in ter pre ta tion of the ca u ses of war 
to day, as well as a cen tury ago, are re flec ting the exi sten ce of al most 
iden ti cal in ter pre ta ti ve fra me work that strongly in flu en ce on the de fi-
ni tion of con tem po rary po li ti cal prac ti ces and the ir ide o lo gi cal ro ots. 
This con clu sion stems from the fact that the most im por tant le gacy of 
the First World War is do mi nan ce of na ti o nal prin ci ples and proc la ma-
ti ons of na tion sta tes as the key su bject of glo bal po li tics. The re fo re, 
the in ter pre ta tion of the war, which first in hi story ac qu i red the ti tle 
“world”, vi e wed from a na ti o nal per spec ti ve opens up many to pics and 
po int to many di lem mas, but can not be per ce i ved pro perly wit ho ut un-
der stan ding the uni ver sal con text in which the war be gan, was dri ven 
and in ter pre ted to da te. 
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We be li e ve that the vi sion of the French Re pu blic re ma i ned at the 
sa me vi ew po int as well as a hun dred years ago with a dif fe rent per cep-
tion of the Ser bian na ti o nal hi story 
Keywords: First World War, Gre at War, French Re pu blic, ca u ses, Sa ra je vo 

as sas si na tion con se qu en ces.

* Овај рад је примљен 20. маја 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
09. јуна 2014. године.




