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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

ЂОР ЂЕ ЂУ РИЋ

СРП СКО ВИ ЂЕ ЊЕ ИСТО РИ ЈЕ  
ВЕ ЛИ КОГ РА ТА

Пра о тац срп ске на уч не исто ри о гра фи је ар хи ман дрит Јо ван 
Ра јић у пред го во ру сво је Исто ри је ра зних сло вен ских на ро да... 
за пи сао је још 1768. го ди не да ту исто ри ју пи ше да бу де на услу зи 
сво ме ро ду и да же ли, „као што су се сви дру ги на ро ди већ по тру
ди ли да сво ју про шлост са сла вом опи шу”, и он та ко да по сту пи. 
По себ но је се би у за да так ста вио да тре ба да по би је оне при че о 
Ср би ма ко је су пи са не с „га ђе њем и кле ве та ма”. За то је раз вио је дан 
по ма ло чу дан ме тод, ко ји се ни је увек у пот пу но сти по кла пао са 
на уч ним ме то дом ка ко га ми да нас схва та мо. Век ка сни је је дан 
дру ги ар хи ман дрит, Ила ри он Ру ва рац, јед на ко па три от ски на стро
јен, по узо ру на сво ју епо ху и прин ци пе Ле о пол да Ран кеа увео је 
у срп ску исто ри о гра фи ју до след но при ме њен кри тич ки ме тод. 
При ку пља ње и стро га кри ти ка из во ра и бор ба про тив при хва та ња 
ми та као исто риј ске чи ње ни це би ли су по ње му нај ва жни ји по сло
ви ко ји су ста ја ли пред исто ри ча рем. Ни су сви са вре ме ни ци (ни 
по след ни ци) са за до вољ ством и одо бра ва њем при хва ти ли ове прин
ци пе, че му је, по ште но ре че но, до при нео и на чин на ко ји је Ру ва
рац за сту пао сво је иде је. У сва ком слу ча ју, не сум њи во је да је де ло 
Ила ри о на Ру вар ца озна чи ло пре крет ни цу у уво ђе њу кри тич ког 
ме то да у срп ску исто ри о гра фи ју.

У прет ход на два и по ве ка ни је би ло мно го ге не ра ци ја срп ских 
исто ри ча ра ко је, ства ра ју ћи сво ја де ла, ни су мо ра ле да тро ше енер
ги ју опо вр га ва ју ћи ин тер пре та ци је на ста ле „с га ђе њем и кле ве та ма” 
пре ма срп ском на ро ду и исто ри ји, ка ко је то ре као Ра јић. Мо жда 
је јед на од рет ких ко ја је би ла ли ше на овог бре ме на би ла ге не ра
ци ја учи те ља да на шњих ла у ре а та, ко ја је би ла нео п те ре ће на овом 
вр стом бор бе (о број ним дру гим ис ку ше њи ма ко ја су би ла пред 
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овим на ра шта јем не ће мо овог пу та), па су мо гли да се, на Ру вар че
вом тра гу, по све те раз во ју ме то да и за на та исто ри ча ра. Они су, 
уо ста лом, би ли са вре ме ни ци Фри ца Фи ше ра. 

До стој ни ба шти ни ци ге не ра ци је сво јих учи те ља, на ши ла у
ре а ти проф. др Ми ра Ра до је вић и до пи сни члан СА НУ Љу бо драг 
Ди мић (обо је су про фе со ри на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Бе о гра ду), у свом есна фу су по зна ти по до след ној 
при ме ни ме то да на уч не исто ри о гра фи је и мај стор ским вла да њем 
за на том исто ри ча ра.

Мо жда је пред број ним исто ри ча ри ма про за ич но ре ћи би ло 
шта о по на вља њу исто ри је, али сва ко ко је по след њих го ди на ма 
и по вр шно пра тио за пад но е вроп ску исто ри о граф ску про дук ци ју 
о пи та њу рат не од го вор но сти за из би ја ње Пр вог свет ског ра та и 
о Пр вом свет ском ра ту уоп ште, не мо же се оте ти ути ску да су 
окол но сти у ко ји ма је Ра јић на пи сао ону сво ју тврд њу о пи са њу 
стра на ца о срп ској исто ри ји са га ђе њем и кле ве та њем го то во исте. 
Исти не ра ди, мо ра мо ре ћи да „ла жи и опа да ње” ни по што ни су 
став на уч не исто ри о гра фи је на За па ду, већ да су она де ла ко ја су 
пи са на на та кав на чин до би ја ла ве ли ки пу бли ци тет, не сра зме ран 
њи хо вим на уч ним до ме ти ма. 

То су би ле окол но сти у вре ме на ста ја ња књи ге Ср би ја у Ве ли-
ком ра ту 1914–1918. Крат ка исто ри ја. Ова ква кли ма би ла је ве ли ка 
зам ка и ис ку ше ње за ау то ре Ми ру Ра до је вић и Љу бо дра га Ди ми ћа. 
Без трун ке па те ти ке мо же мо ре ћи да су они, др же ћи се по ме ну тих 
прин ци па и ме то да на уч не исто ри о гра фи је и за хва љу ју ћи мај стор
ском вла да њу за на том исто ри ча ра, ус пе ли да ову зам ку из бег ну 
и на пи шу на уч но по у зда ну син те зу о Ср би ји у Ве ли ком ра ту.

Да би се на пи са ла књи га о јед ној од нај ве ћих епо пе ја у срп ској 
исто ри ји, тре ба ло је са ку пи ти и про у чи ти (у слу ча ју Ми ре Ра до
је вић и Љу бо дра га Ди ми ћа тач ни је је ре ћи по зна ва ти) ван ред но 
ве ли ку ко ли чи ну из во ра и ли те ра ту ре.1 Пра те ћи на по ме не али и 
са др жи ну ове књи ге, ја сно је да су ау то ри ко ри сти ли све рас по
ло жи во на сле ђе срп ске исто ри о гра фи је на ста ја ло од два де се тих 
и три де се тих го ди на 20. ве ка (де ла са вре ме ни ка и уче сни ка ра та). 
Из двој мо са мо не ка де ла из овог пе ри о да: књи ге Вла ди ми ра Ћо
ро ви ћа, Јо ва на М. Јо ва но ви ћа, Жив ка Па вло ви ћа и зби р ку Ве ли ки 
рат Ср би је за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
од пре ко 30 то мо ва ко ју је из да вао Ге не рал штаб Кра ље ви не СХС 

1 Да је до ба Ве ли ког ра та јед на од нај ве ћих епо пе ја срп ске исто ри је не тре
ба по себ но до ка зи ва ти. На ша исто ри ја то га до ба са др жи све еле мен те ве ли ких 
епо ва: и не ми лост бо го ва (ве ли ких си ла) и не пра вед но при пи си ва ње гре ха и 
од луч ност хе ро ја да се бо ри про тив не сра змер но ве ће си ле, и по ша сти на лик 
би блиј ским – епи де ми ју 1915. и ег зо дус – и слав ни по вра так итд.
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и Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ипак, зна чај ни је упо ри ште за пи са ње 
ове књи ге би ла су де ла на ста ла од ше зде се тих до де ве де се тих 
го ди на 20 ве ка. По ме ни мо опет са мо не ка: књи ге Ан дре ја Ми тро
ви ћа, Вла ди ми ра Де ди је ра, Ми ло ра да Ек ме чи ћа, Ђор ђа Стан ко
ви ћа, Че до ми ра По по ва, де ла вој них исто ри ча ра Ско ка, Опа чи ћа 
и Том ца, као и збир ке срп ске ди пло мат ске гра ђе.2 Све му то ме 
тре ба до да ти ве ли ки број де ла стра них ау то ра (ен гле ских, фран
цу ских, ру ских и не мач ких), од са вре ме ни ка ра та – из ве шта ча из 
Ср би је и стра них ди пло ма та – пре ко стра них исто ри ча ра Фи ше
ро ве ге не ра ци је, до на ших са вре ме ни ка, као што је, ре ци мо, Ани ко 
Мом ба у ер.

Књи га је по де ље на у шест по гла вља, од ко јих је пр во по све
ће но раз во ју Ср би је као не за ви сне др жа ве од Бер лин ског кон гре
са до Са ра јев ског атен та та, док сва ко од пре о ста лих об ра ђу је по 
јед ну рат ну го ди ну (уз ма ња хро но ло шка од сту па ња, ка да је то 
би ло ну жно због син те тич ког на чи на из ла га ња). На кра ју сле ди 
за кљу чак ко ји но си на слов „Ју го сло вен ско ује ди ње ње”.

Без на ме ре да се упу шта мо у пре при ча ва ње са др жа ја књи ге, 
ра ди илу стра ци је на чи на ра да ау то ра на во ди мо ка ко је об ра ђе на, 
из на пред по ме ну тих раз ло га, по себ но зна чај на те ма: пи та ње Са
ра јев ског атен та та и рат не од го вор но сти. Из ла га њем ове про бле
ма ти ке ау то ри су се ба ви ли у по след њем одељ ку пр вог по гла вља 
под на зи вом „Ви нов ни ци ра та и Кра ље ви на Ср би ја” и пр вом одељ ку 
дру гог по гла вља, чи ји је на слов „Са ра јев ски атен тат и Јул ска кри за” 
(стр. 40–111). Су прот но оче ки ва њу, на ових 70 стра ни ца ау то ри не 
по ле ми шу са ре ви зи о ни стич ком исто ри о гра фи јом, шта ви ше – ова 
син таг ма ни је ни упо тре бља ва на у књи зи, осим у пред го во ру. Је
згро ви то су при ка за ни глав ни прав ци спољ не по ли ти ке ве ли ких 
си ла и на ста нак и да ља из град ња њи хо вих са ве за кроз не ко ли ко 
оп ште е вроп ских кри за по чет ком 20. ве ка: по се за ње за свет ском 
мо ћи „са ве за ви со ких пе ћи и ви те шког по се да” у Не мач кој и ње но 
ви ђе ње Бал ка на и Ср би је у том кон тек сту; ау стро у гар ске аспи ра
ци је на Бал ка ну, као је ди ном пре о ста лом по љу ње ног ши ре ња и 
зеб ња од Ср би је као Пи је мон та Ју жних Сло ве на. Мо же ли се са
же ти је и ја сни је опи са ти од нос Ау стро у гар ске пре ма Ср би ји уо чи 
Пр вог свет ског ра та не го што је то ре че но на 50. стра ни ци: „Ср би
ја је по ло жа јем и по ли ти ком ко ју је во ди ла објек тив но би ла пре
пре ка на сто ја њи ма Ау стро у гар ске да кон тро ли ше цео Бал кан и 
за по сед не ње го ве цен трал не де ло ве.” 

2 На рав но да се ов де не мо гу на бро ја ти сва ре ле вант на де ла. Овај кра так 
из бор је на пра вљен са мо ра ди илу стра ци је ши ри не осно ве на ко јој су ла у ре а ти 
сво је де ло пи са ли.
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Кон текст и сам чин Са ра јев ског атен та та ко ји се до го дио у 
то ку ау стро у гар ских вој них ма не ва ра на Ви дов дан 1914, при че му 
ау то ри под се ћа ју на по ре ђе ње ен гле ског исто ри ча ра Теј ло ра да је 
то исто као ка да би бри тан ски краљ па ра ди рао ули ца ма Да бли на 
на дан Све тог Па три ка, опи сан је на осно ву мно штва из во ра, суд ских 
спи са, се ћа ња са вре ме ни ка и уче сни ка и по у зда не ли те ра  ту ре. Ми ра 
Ра до је вић и Љу бо драг Ди мић не пре ћут ку ју ни шта што до но се 
из во ри, као што је, ре ци мо, чи ње ни ца да је Дра гу тин Ди ми три је вић 
Апис ве ро ват но био уме шан у ор га ни за ци ју атен та та. Ме ђу тим, 
ја сно на гла ша ва ју да из во ри по ка зу ју да срп ска вла да и Ге не рал
штаб ни су има ли ни какве ве зе са тим чи ном. След до га ђа ја у вре ме 
Јул ске кри зе (пе ри од од атен та та 28. ју на до по чет ка ра та 28. ју ла) 
ја сно по ка зу је да су Не мач ка и Ау стро у гар ска атен тат ис ко ри сти
ле са мо као по вод, ка ко је то пр ви на пи сао још у то ку ра та кнез 
Карл Макс Лих нов ски, ви со ко ран ги ра ни не мач ки ди пло ма та и 
не мач ки ам ба са дор у Лон до ну од 1912. до 1914. го ди не.

Пи та ње рат них ци ље ва Ср би је и ства ра ња Ју го сло вен ске др жа
ве зна лач ки је об ра ђе но кроз ви ше по гла вља у књи зи. Те ма из у зет
но зна чај на за исто ри ју Ср ба у 20. ве ку, за ко ју су ау то ри у нај ма њу 
ру ку екс пер ти (а овај из раз не упо тре бља ва мо без пре ке по тре бе).

По себ не по хва ле у на гра ђе ној књи зи за слу жу ју ме ра и скла
дан од нос из ме ђу при ка зи ва ња вој не и по ли тич ке, дру штве не, 
еко ном ске и кул тур не исто ри је Ср би је у Ве ли ком ра ту, ко је се, 
до бро уком по но ва не, пре тва ра ју у – јед но став но ре че но – исто ри
ју, да из бег не мо по јам то тал не исто ри је. Иа ко књи га но си на слов 
Ср би ја у Ве ли ком ра ту 1914–1918, до вољ но па жње је по све ће но 
оп штој, тј. у овом слу ча ју европ ској исто ри ји. Као ши ри кон текст 
при ка за ни су нај зна чај ни ји то ко ви и до га ђа ји на вој ном и по ли
тич ком пла ну то ком чи та вог ра та у Евро пи, што је ис ко рак у од
но су на на шу ра ни ју ли те ра ту ру.

Да за кљу чи мо: Ми ра Ра до је вић и Љу бо драг Ди мић су у го
ди ни обе ле жа ва ња сто го ди шњи це по чет ка Ве ли ког ра та, да ли на 
по у зда ним из во ри ма за сно ва но, кри тич ки про ве ре но, мо дер но 
ин тер пре ти ра но, је згро ви то и стил ски са вр ше но на пи са но срп ско 
ви ђе ње исто ри је Ср би је у Ве ли ком ра ту. Ти ме су ис пу ни ли сво је 
по зва ње да на шој и стра ној јав но сти пре до че ре зул та те срп ске 
на уч не исто ри о гра фи је о јед ном од нај круп ни јих про бле ма са вре
ме не исто риј ске на у ке.*

* Текст го во ра одр жа ног по во дом до де ле На гра де Ма ти це срп ске за исто
ри ју „Ила ри он Ру ва рац” проф. др Ми ри Ра до је вић и до пи сном чла ну СА НУ Љу
бо дра гу Ди ми ћу за књи гу Ср би ја у Ве ли ком ра ту 1914–1918. Крат ка исто ри ја, 
25. ју на 2015. го ди не.




