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Сибир као дискурзивни простор:
rеопсихолоrија национализма у деветнаестовековној Русији

Русија између Србије и Бугарс1i:е
у Првом светс1i:ом рату

Аутор је анализирао различите путеве којим су у Русији у 19. веку уграђива
не и утицале на идеологију руског национализма у настајању представе о Сиби
ру као стварном, географском, или замишљеном простору. Њему је у радовима
руских интелектуалаца и државника додељивано посебно, често судбинско зна

Айсй1ратаи: Ауй1ор анализира ме!Јусобне односе Србије и Бу2арс1<е

чење у тумачењима свеобухватних визији националне историје, карактера и раз
витка руске државе и нације. Разлике у схватњу и тумачењу односа Сибира, као

и йоследице й1их односа йо њихову заиаиий1ницу

географског простора и његове национално-идеолошке слике, и везе са европ

Рус1<у царевину.

двема балт<анс1<им државама у сшиуацији 1<ада ни једна од њих није

ским делом царске Русије, посебно његовог растућег привредног значаја, одсли
кавале су, такође, сву сложеност и унутрашње дискрепанције супротстављених

била сйре.1,та да чини усй1уй1<е. Meнiuaлuiueiuc1<e сйецифичнос~ии бал
кансюtх народа и йс~tхолоипш склой њitxoвitx лидера везали су нере

модела у оквирима идеологије руског национализма који су настајали током де

шив чвор, иаио је оди'iрало значајну уло'iу у онат<вом исходу

ветнаестог столећа. Сибир је, на почетку, схватан превасходно као "империјал

ни", ,,колонијални" простор који је требало - имајући у виду његов однос према
центру Царства - ,,позападњачити", до преображаја у једну преовлађујуће пози
тивну прецепцију простора. Његова девичанска дивљина и потенцијали, отвара
ли су могућности за остварење једне руске, националне утопије, као новог моде
ла за целу Русију. Аутор се осврну и на рефлексије оваквог идеолошког наслеђа

-

Русија је й1ежила 1<омйромисно.м решењу ой1ворених йий1ања Ate!Jy й1и.м

дине за Србију,

1917.

'године за Русију, а

Двадесет петог јула

1914.

године у

1918.

17.55

1915.

'го

'године за Бу'iарску.

аустријски посланик у Бео

граду, барон Владимир Гизл фон Гизленген добио је одговор срп_ске вла
де на ултиматум. Београд је пристао на максималне уступке, али Је одбио

на размишљања о просторима источно од Урала у контексту совјетске и постсо

да капитулира. ,,Аустријски ултиматум у својој изненађујућој оштрини оти

вјетске руске историје.

шао је даље него што смо се прибојавали- забележио је Е. Греј.

-

Српски

одговор, пак, по израженој спремности за потчињавање, отишао је даље
него што смо могли и да сањамо." 1 Аустријанци су сањали о нечем дру

гом. Фон Гизленгенје најпре отворено провоцирао антиаустријска распо
ложења у Београду, а затим је изјавио да она расту, саопштио је о опасно
сти која прети његовом дому, о неопходности да пошаље свог сина у Зе
мун и слично. Свима је било јасно да је то чињено само с једним циљем

-

да се изазову антисрпска расположења у Аустроугарској. 2 Одбијање Бео
града да капитулира био је прави поклон аустријској "партији рата". У

18.30

на железничкој станици српске престонице стајала су два воза

-

аустријског посланства, коме је требало десет минута да пређе Дунав и
стигне у Земун, и српске владе, која се евакуисала у привремену престо
ницу-Ниш. У

16.00 сати истог дана у земљи је била објављена мобилиза

ција. Народ је био борбено расположен. Српски официри испраћали су

воз аустријског посланика узвицима

"Au l'evoil' а Budapest!" 3 "Главнина срп-

G1-еу ofFallodon Ed. Twenty-five years 1892-1916. NY. 1925. Vol.l. Р.301.
Ch.Vopicka, SeCl'ets ој tlie Balkans. Se\len уеагs ој а diplomatist 's life in tlle stonn cent1·e ој
Eul'Ope, CЬicago, 1921. РР. 28-29.
3
W: Jannen, Tlie Lions ојЈи/у, P1·elude to Т,Љ1·, 1914. Novato, California. 1997. Р.102. Ch. Ор.
cit. Р. 33.
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ских официра" - сећао се тих дана амерички посланик у Србији, Бугарској

смо дремали, наслонивши уморне главе на рамена будућих непријатеља." 10

и Румунији Чарлс Вопика

,,схватала је пред каквим се огромним задат

Биле су оштећене зграде које су припадале грађанским лицима, Универ

ком налазила Српска војска, али је осећала да имје тај рат наметнут и да

зитет, градска библиотека, музеј, фабрика дувана. Нешто касније допи

-

ће то бити последњи окршај. Они су веровали да ће се патриотски занос

сник "Тајмса" је писао: ,,Бомбардовање Београда је неопростиви чин ван

уздићи још више него за време рата са Турцима

1912. године, рачунали су

дализма и представља срамоту европског рата. Оно није било изазвано,

на спремност Срба на жртвовање и, осим тога, да ће одређену предност

није имало никакав војни значај, и могло је имати за циљ само дивљачко

имати због познавања ратног попришта."4

уништавање приватне и државне имовине." 11

На дан одласка барона Гизла из Београда,

25.

јула

1914.

године, у

Ради пружања војне помоћи Србији Дунавом, у Русији је

3/16. августа

Аустроугарској је објављена мобилизација против Србије. Наредног дана

1914. године

формирана Експедиција посебне намене, на челу са капета

аустријска погранична стража осула је ватру на баржу са српским резер

ном бојног брода М. М. Веселкином. 12 Пловидба је била ризична; руски

вистима на пограничној реци Сави. Граничарима се учинило да је баржа

транспортни бродови могли су постати лак плен противника. Аустроугар

пловила сувише близу њихове обале. Тога пута прошло је без жртава, али

ска речна флота имала је девет монитора, наоружаних 120-милиметар

је

27. јула гроф Бертхолд дао изјаву о паљби по аустроугарској територији

ским топовима и хаубицама, који су омогућавали гађање убацном ватром.

и о томе како је Србија започела непријатељска дејства против његове

Поред тога, у саставу флоте били су иједан разарач, миноносац, два мино

земље. 5 Аустрија је

28. јула објавила рат Србији, а пошто је била прекину

ловца, шест извиђачких бродова, три ратна пароброда и други помоћни

та директна веза између Беча и Београда, српској влади је та одлука саоп

бродови. На Дунаву та флота практично није имала равноправног про

штена телеграфски преко Букурешта. Готово одмах после тога, Бертхолд

тивника.13 Захваљујући минским пољима постављеним у рејону Београ

је признао да није потврђена информација о нападима Српске војске на

да, ограничена су могућа дејства Аустријанаца, али ипак потпуна безбед

пограничне Аустријске територије, али то више није имало значаја. 6 Но

ност није постигнута. Војна обавештајна служба извештавала је да се у

ћу између 28. и

29. јула аустријски монитори обасипали су ватром одбрам

рејону бугарског града Видина налазе два аустријска ратна брода, на који

бене поло:жаје Срба код Београда. Схвативши ту ватру као припрему за

ма су била по четири оруђа и четири митраљеза. Посаде су се састојале од

заузимање престонице, српска команда је издала наредбу за дизање у ва

аустријских и немачких морнара. Могуће је било и постављање мина на

здух мостова преко Саве. Аустријанци су планирали да заузму Београд, а

маршруту руског конвоја. 14

7

затим да крену долинама река Мораве и Колубаре, брзо продру у дубину

Тридесетог септембра

(13. октобра) 1914. године Веселкинова експе
16 баржи кренула је из

земље и заузму Крагујевац, где се налазила главна фабрика оружја и му

диција од седам пароброда са погоном на точкове и

ниције. Аустроугарској армији се супротставило укупно

града Ренија у Србију. Због могуће изложености ватри или нападима

12 српских диви

зија.8 Аустријанци су почели да обасипају ватром српску престоницу.

аустроугарске флоте, на пароброде су била постављена 75-милиметарска

Странци су журно напуштали град, који је, према речима једног очевица,

и 47-милиметарска оруђа. Конвој је возио

,, ... био

обавијен димом и пламеном пожара, насталих услед непријатељ

ског бомбардовања". 9 Бежали су и грађани. ,,Када је на станицу стигао
воз, намењен за дипломатски кор
бији

-

-

забележио је немачки посланик у Ср

у њега су јурнули сви одреда, ко год је могао ... Нас деветоро седело

је у једном купеу, са ногама отеклим од умора. Током ноћи мирољубиво
4

5

6

Vopicka
W. Jannen Ор. cit. Р.132.
W. Churchill, Tlie U11knm1111111m: Tlie Eastemji·ont, NY, 1932,

Р.

97;

А.[К.] Коленков

скиЗ, Маневренндй йериод йервой ю1ровой и.лtйериалисиiической войнд
С.

1914. 2., М. 1940,

70.
Ор.

Р.

7

W. Jannen,

8

А. М. Зайончковский, Мировая война

9

А. И. Верховский, На иiрудно.лt

cit.

169.
1914-1918 п., М. 1938, Т. 1.
йеревале, М. 1959, С. 19.

С.

72.

сандука са мецима, 322
12.500 пудова угља, 1.700
пудова сена, 99 бачви киселине, 467 бачви минералног уља, 426 бачви бен
зина, 67 бачви шпиритуса. У земљу су била допремљена и два шестоцолна
оруђа са 1.000 граната и 13.000 граната за пољску артиљерију. Поред тога,
на баржама су се налазила 753 коња, велика количина материјала за пон
тоне. Експедиција је 8/21. октобра срећно стигла до одредишта и после

32.814

сандука са гранатама, 214 навој а бодљикаве жице,

10

За балканскилtu фроюиа.лtu Первой .лшровой войны, М.

11

Tlie

Тimes Нist01y

2002,
oftlie Wm·, Pait 36 Vol. 3. ApI. 27, 1915, Р. 399.

12

РГА ВМФ. Ф.609. Оп.1. Д.400. Л.3.

13

РГАВМФ. Ф.609. Оп.1. Д.878. ЛЛ. 4и об.;

Tlie

Тimes Нist01yoftlie

ApI, 25, 1916, Р. 369.
14

РГВИА Ф.2000. Оп.

С.

1. Ед.хр.3130. ЛЛ.218 и об.

76.

Wm·, Pait 88. Vol. 7.
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шест дана, вратила се куhи. 15 Долазак тога конвоја битно се одразио на

време на Балкану да би се схватила бескрајна мржња којаје владала међу

одбрамбену способност Србије. Стање у њеној војсци било је изузетно

појединим националностима." 19 Јошје 9. августа 1914. године бугарски пре

тешко; врло често англо-француске испоруке убојних средстава нису мо

мијер Васил Радославов изјавио да његова влада не намерава "да изазива

ре

нереде у Македонији", али је Никола Пашић те изјаве примио са непове
рењем. 20 Ради постизања својих циљева бугарска влада је користила теро

о саветова

ристичко-диверзантске одреде македонских комита. Још 1914. године на

гле бити употребљена за системе наоружања које су имали Срби.
Па ипак је, веh

28.

октобра

(10.

новембра)

1914.

16

године, принц

гент српски Александар Карађорђевић известио Николаја

II

-

њу владе и војне команде у граду Ваљеву. Српској војсци опет су недоста

граници са Србијом било се окупило око

јали муниција и оружје. ,,Ако ми у најскорије време не добијемо гранате

припајања Македоније Бугарској. У организовању тих одреда учествова

за лаку и тешку артиљерију"

ли су офицfри редовне војске. 21 Од почетка

-

писао је принц

,,неминовно

he наступити

наоружаних присталица

1915. године напади комита на

претрпети пораз још стра

српске комуникације постали су редовна појава, при чему су се у њиховом

1813. године.Ја молим и преклињем Ње

наоружању појавиле пушке којима је била наоружана регуларна бугарска

катастрофа за целу нашу војску, и Србија
шнији од онога који је доживела

-

8.000

he

гово величанство императора да изда наредбу да нам се обећане гранате

војска, па чак и митраљези. Бугарска влада је категорично порицала сво

пошаљу у најкраћем могућем року. По свему судећи, наша војска неhе
моhи чак ни десет дана да се одупире напредовању непријатеља према

је учешће у организовању тих упада. 22
Комите су прикупљале информације обавештајне природе за аустро

Ваљеву, а онда he наступити катастрофа ... " Србија, потпуно изнурена прет

угарску војну обавештајну службу, а поред тога, изводиле су нападе на

ходним ратовима, била је принуђена да ступи у овај рат са војском која је у

македонски део железнице која спаја Србију са Солуном. 23 Тако је 20. мар

свему оскудевала и имала на боковима турске, бугарске и албанске банде,

та

уместо којих би више волела неку додатну аустријску армију; па ипак,

Струмица, са циљем да уништи мост преко Вардара и оштети тунел на

Аустрија није успела да сломи снажни отпор Србије, мада је за то употре

железничкој линији Солун-Ниш. Код убијених нападача пронађени су до
кументи који потврђују њихову припадност бугарској војсци и војна опре

била веhе снаге од оних које је Немачка упутила против Белгије.17
Принц регент је имао разлога за такве речи. Фердинанд Бугарски,

(2.

априла)

1915.

ма произведена

године један такав одред од

600

људи напао станицу

1914. године. То је оповргавало уобичајени изговор пред

зау

ставника Софије како су оруж:је и униформу могли узети тамошњи сеља

зети Македонију током ограниченог аустро-српског рата, али је у наста

у правцу стварања Велике Бугарске. Ступање у рат било је неизбежно.

ци током балканских ратова. 24 Енглески посланик у Паризу је 7. априла
1915. године забележио у свом дневнику: ,,Упад бугарских банди јесте до
бар показатељ намера бугарске владе. Ако Константинопољ убрзо буде
заузет, то he смањити храброст Фердинанда и његових пријатеља и он he,

Отокар Чернин, министар иностраних послова Аустроугарске, који је од

вероватно, или пасти или бити принуђен да се прикључи њему мрским

1913. године био посланик у Букурешту, забележио је:

Русима." 25 У то време и војној команди Антанте у региону постало је јасно

који је у почетку радије заузео позицију ишчекивања (надао се да

he

лим околностима желео да разјасни позицију Румуније и Грчке 18 ), морао
је да узме у обзир и страх од македонске партије, те неопходност кретања

,,Сваком познавао

цу балканских односа било је јасно да мировни уговори којим су се они

-

завршили (балкански ратови-А. О.) нису дали никакав одређени резул

је неизвесна да би се на њу могло рачунати. После разговора са пуковни-

перспектива јединственог балканског антигерманског савеза исувише

тат и да је Букурештански мир, који је веома свечано прослављен у Руму
нији

1913. године, у суштини био мртворођенче ... Требало је живети неко
15

РГА ВМФ. Ф.

609.

Оп.

1. Д. 400. ЛЛ. 63; 65 и об.; 81; 88; Международные оiПноще

ния в эйоху и.мйериализ.ма, Документы из архивов царскога и Временного правительств

lY

О. Чернин, В дни .мировой войны. Мемуары. М.-Пгр.

20

Р. Пуанкаре, На службе Франции, Воспоминания за девять лет, М. 1936. Кн. 1.

1923. С. 22.

21

Ф. И. Нотович, Дийло..~tаiПическая борьба в zоды йервой ..~шровой войны, Т.И.

с.зо.

1878-1917 гг. (Далее -МОЭИ). Сер. III. 1914-1917 гг. М.-Л.1935. Т.6. Ч.2.(5 августа 191413 января 1915 г.) С. 64.
16
Ch.Vopicka, Ор. cit. Р. 36.
17
МОЭИ. Сер. III. 1914-1917 гг. М.-Л.1935. Т. 6. Ч. 2.(5 августа 1914-13 января 1915

Потери союзниками Балканскога полуострова. М.1947. С. 77.
22
Ti1e Tiшes Histoty ofthe Wat·. Pal't 88. Vol. 7. Арс 25, 1916. Р. 359.
23
М. Ранге, Разведка и конШрразведка, М. 1937. С. 85.
24
Т/Је Тimes Histo1J' ojtlle Wa,·, Pal't 88. Vol. 7.Арс 25, 1916, Р.360, См, также: Константи

г.) С.60.

нополь и Проливы по секретным документам б, министерства иностранных дел. под ред.

18

Ј. М.

1963. п. 205.

Potts, The loss

ој Bulgaria,

Russian

diploшacy

and Eastern Europe 1914-1917. NY.

Е.А. Адама.ва ... М.1926.Т.2. С.224.
25

Тће dimJ' ој L01·d Batie ојТ!юте, 1914-1918. NY. no date. Vol.1. Р.412.
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ком Непиром, британским војним аташеом у Софији, Јан Хамилтон је

16.

Олег Рудолфович Ајрапетов, Русија из.међу Србије и Бугарске ...

линији фронта Краков-Ченстоков. 30 Од

57

25. октобра (7. новембра) у Грод
- пук мерзерске артиљерије

априла 1915. године уписао у свој дневник реченицу: ,,Балкански проблем

ну почиње да се прикупља опсадна бригада

је толико замршен да га треба решавати једноставно. А једноставни на

са 11-цолним

чин састоји се у томе да се сав новац стави на најјачу карту, знајуhи при
том да, свеједно, не можете бити сигурни у победу." 26 Те речи су биле на

ски пук са
бити довољно за истовремени напад на две прворазредне и једну слабу

писане девет дана пре искрцавања савезника на Дарданеле.

тврђаву. Артиљерија за опсадне бригаде добиј ана је и разоружавањем ру

Александар Српски молио је Русију да помогне у борбеним дејстви

( 280 мм) и 9-цолним (229 мм) мерзерима, тешки артиљериј
далекометним оруђима. Генерал Данилов је сматрао да he то

ских тврђава, али је није било довољно. 31 Морала се тражити помоh, коју

ма-диверзијама у јужној Мађарској, које би одвраhале непријатеља, или

није било једноставно добити. Још на самом почетку у септембру

слањем руског помоhног корпуса у Србију. Стање је било толико сложено

године Јапанци су понудили Русији

да је принц регент сматрао неопходним да саопшти још и то да су му гене

Порт-Артуру. Настала је напета ситуација. Петербург је одбио да купи ту

16 опсадних оруђа које

1914.

су запленили у

рали ж:. Мишиh и Р. Путник предложили да,, ... моли за мир Аустрију, или

застарелу артиљерију, али се убрзо разјаснило да је то био поклон који је

објави обустављање одбране земље због недостатка граната. Министар

требало да симболизује поштовање и заборав прошлости. А онда се То

ски кабинет био је спреман да радије поднесе оставку, него да то учини.

кио изненадио и увредио. Напослетку је неспоразум изглађени

Скупштина

10/23. но

поводом тога донети одлу

вембра на пограничној станици Куанченђијапански ратни плен је био вра

ку.Ја сматрам својом дуж:ношhу да о свему овом обавестим Његово вели

hен бившим власницима. После тога посао са поруџбинама кренуо је на

чанство императора како би он могао да процени ситуацију у којој се на

боље.32

he

се састати за три дана и она

he

Јапанска војска је у свом саставу имала корпус опсадне артиљерије

лазимо."27 То обраhање изазвало је праву пометњу и у Петербургу и у
Барановичима. Сазонов је веh сутрадан обавестио руског повереника за

и шест пукова тешке пољске артиљерије. Јапанска групација од

Србију да

војника, са 142 оруђа, и уз подршку око 1.500 Енглеза, принудила је 6.
новембра на предају немачку тврђаву Циндао на полуострву Шандун. У
опсади је учествовала велика количина тешке опсадне артиљерије, што

he наредни Веселкинов

конвој бити упуhен за недељу дана (ру

ски транспортни бродови поново су стигли до савезника на Дунаву

11/24.

новембра); поред тога, апел за помоh Српској војсци упуhен је и Францу
ској .28 Велики кнез Николај Николајевич Млађи дао је изјаву о спремно

22.980

је допринело да нападачи имају низак ниво губитака. Јапански артиљер

ратног плена од аустријске војске. Француска је изразила спремност да

ци су потопили у луци аустријску крстарицу "Царица Елизабета". 33 Од
мах после пада немачке тврђаве на Далеком истоку, Русија се обратила с

одмах преко Солуна испоручи

молбом да јој се преда опсадни парк

сти да се хитно доставе Србима

24

оруђа и

9.500 пушака

20.000 граната,

а још

са муницијом из

15.000 хиљада до

сре

-

како заплењене немачке тако и

Иако је Србији пружао помоh, руски Главни штаб Врховне команде и

саме јапанске артиљерије. Сазонов је 12/25. новембра 1914. године јавио
министру вој ске В. А. Сухо млин ову: ,,У вези с тим питањем ја сам разго
варао са јапанским послаником. Барон Мотоно потврдио ми је да је ен
глеска влада изразила жељу да добије од Јапанаца опсадну артиљерију,

сам се нашао у улози молиоца, нарочито у вези са испоручивањем тешке

додавши да јапанска артиљеријска управа сада врши проверу опсадних

дине децембра

прихватио је

1914.

30.

године. Премијер министар Румуније И. Братиану

октобра

(12.

новембра)

1914. године предлог Русије да се

без одлагања железницом у Србију пропусти део ратне опреме. 29

артиљерије и граната. У то време у Барановичима уопште нису били оду

оруђа која се налазе у тврђави Циндао да би утврдила њихову ваљаност

стали од првобитне намере да организују велики удар на Немачку. У сва

за ратна дејства." 34

ком случају, веh

23.

новембра генерал Јанушкевич упутио је команданту

Југозападног фронта телеграм у коме му предлаже да веh сутрадан, са
свом енергичношhу приступи уништавању аустро-немачке групације на

зо

26

Ј.

Hamilton, Gallipoli dimy, NY. 1920, Vol.l. Р.116.
МОЭИ. Сер. III. 1914-1917 гг. М.-Л.1935. Т.6. Ч.2.(5 августа 1914-13 января 1915

г.) С.61.
28

Исто, СС.52;

29

Исто, С.52;

62.
69.

с.

1915 'i. М.1921, Ч.И. Через, Кар

1915 'i, М.1921. Ч.И. С.5.

Е. 3. Барсуков, Русскаи ар~Тiuллерzш в Мuровую войну 1914-1918 'i'i., M.l 938. Т.

31

1.
27

М. Бонч-Бруевич [Д.], ПоШеря на.лш Гал~щии в

йаiПы в Вен'iршо зuлсою

206.
МОЭИ. Сер. Ш.1914-1917 гг. М.-Л.1935. Т. 6. Ч.1. (5 августа 1914-13 января 1915

32

г.) ес.

244-245.

33

Т/1е Тimes Нist01·y ој Wm·,

34

МQЭИ. Сер. III. 1914-1917 гг. М.-Л.1935. Т.6. Ч.2.(5 августа 1914-13 января 1915

г.) С.125.

Pat"t 24. Vol. 2. Feb. 2, 1915. РР. 406-407; 419-421.
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Сутрадан после продора Шеферове групе код Лођа, то јест 25. новем

бра

1914.

године, Велики кнез се чак обратио преко Сазонова јапанској

влади с молбом да преда опсадна оруђа крупног калибра тврђаве Циндао,

пошто су му та оруђа била неопходна за опсаду тврђаве Бреслау (Вроц
лав) и других немачких тврђава. Такав исти апел био је упућен и Енглези
ма. Они су реаговали веома брзо. Већ

27.

новембра добијен је пристанак

Лондона, којије ту информацију пренео и свом далекоисточном савезни
ку. Ситуација је заиста била веома озбиљна- од 16. до

22. новембра Аустри

јанци су, уз помоћ слободних резерви и тешке артиљерије, успели да по
тисну руску војску од краковских утврђења, а крајем октобра Немци су

почели да активно оспособљавају за одбрану тврђаве Бреслау (Вроцлав)
и Позен (Познањ). 35 Обраћање Великог кнеза дошло је баш у прави час.
У септембру

-

новембру

1914.

године Јапанци и Енглези заузели су све

немачке колоније на Тихом океану. Сада јапанска војска није имала про
тивника против кога би се могло употребити то оружје и, очигледно не

без притиска из Лондона, Микадова влада пристала је да руској армији
испоручи тешка оруђа. Па ипак, помоћ балканским савезницима из Руси

је није престајала. Чак и у најтежим данима, за време летња-јесењег од-.
ступања
Гори

-

1915. године, Русија је наставила да пру:жа помоћ

Србији и Црној

испоруке муниције, барута и тешких 6-цолних и 9-цолних граната,

преко потребних тешкој артиљерији, нису престајале. Ради тога је чак
требало начети и залихе тврђаве у Владивостоку. 36

Долазак руских конвоја увелико је допринео победама које је извоје
вала Српска војска. Током бојева са аустроугарском војском

1914.

године

њен морал је битно ојачао. Немачка команда гледала је са песимизмом на

последице које је "српски поход" оставио на њеног савезника; крајем 1914.
године гросадмирал А. Тирпиц је забележио: ,,Србија је скоро у потпуно
сти очишћена од Аустријанаца и ми готово да немамо наде да у Констан

тинопољ допремимо муницију и сличне ствари. Румуни пропуштају све

што иде из Русије, а ништа што ми шаљемо. То је лоше; али уз све то, ја
полажем велику наду у Хинденбурга, а снага наше армије није нимало

уздрмана. Ствар је у издржљивости." 37 То последње било је неопходно и
српској армији, која је требало да правилно оцени резултате своје успе
шне одбране. Руски МИД и Главни штаб хтели су да добију пристанак
српске владе на територијалне уступке у Македонији у корист Бугарске,

Олег Рудолфович Ајрапетов, Русија изме/Ју Србије и Бугарске...
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надајући се да ће тиме постићи пријатељску неутралност те земље, или
чак њен прелазак у лагер Антанте.

Али, руски покушаји су били осуђени на неуспех. Још

30.

октобра

(12. новембра) 1914. године директор дипломатске канцеларије при Глав
ном штабу Врховне команде информисао је Сазонова: ,,Што се тиче ди
пломатског притиска на Србију, Велики кнез сматра да је он апсолутно

неопходан. При том, он се чуди како Пашић, који нас уверава да због не
достатка граната Србија мора ићи на мирење са Аустријом, изјављује да

ће при најмањем покушају Бугара да крену у Македонију, Срби препюстити
своју северну границу на милост и немилост Аустријанцима и са оружјем
у рукама браниће Македонију од Бугара. Та противуречност пада у очи:
ако Србија има могућност да ступи у борбу са Бугарском, онда она може
да настави борбу и са Аустријом. Ако је, пак, она у тако :жалосном стању,
онда нека послуша своје добронамерне пријатеље и преда Бугарској онај

део Македоније који Бугари сматрају довољном ценом за иступање про
тив Турака." 38 А сами Срби уопште се нису слагали са таквом оценом сво
је ситуације. Краљевски посланик у Француској изјавио је да уступака не
ће бити и ,, ... да ће он радије препустити читаву Србију Аустријанцима
него уступити делић Македоније Бугарима". 39

Успеси су одагнали осећање опасности. Ратним пленом попуњавао се
артиљеријски парк Српске војске. Од 120 брзометних 75-милиметарских
топова Крупове производње, заплењених од противника, формирано је
40 нових батерија. Бројност српске пољске артиљерије порасла је готово
за четвртину, достигавши цифру од

500

цеви. Тешку артиљерију чиниле

су батерије савезника. Њихова активност код Београда допринела је не
само учвршћивању његове одбране, него и опстанку града. Фебруара 1915.
године четири енглеске морске батерије са по два оруђа калибра

4,7 цола,

две француске иједна руска батерија ( осам оруђа калибра 140 мм) толико
су успешно одговорили на артиљеријску ватру из Земуна да су Аустријан
ци послали преговарача са предлогом да обе стране одустану од бомбар

довања градова. 40 Све то је, ма како чудно било, умиривало српску владу,
а њена увереност у властите снаге расла је истовремено са недостатком
жеље да учини уступке Бугарској, што је, узгред речено, покушавао да

постигне и француски емисар. У српским војним круговима сањали су о

могућности заједничког удара на Аустроугарску снагама њених вечитих
противника-Србије, Русије, а у блиској будућности, вероватно, и Италије

35

PuЬ!ic

268; 270.; Ж.
36
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37
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и Румуније. Понашање те две последње, као што су то правилно схватали
у кајзеровом Главном штабу, директно је зависило од успеха оне две прве.
Тирпиц је 8. јануара 1915. године записао у дневник: ,,Из Италије стижу

кроз Србију, Бугарску и Румунију. Стање у Србији било је изузетно тешко.

вести да она намерава да се бави отимачином и за почетак да уграби Трен

У земљи је беснела епидемија тифуса, а од

тино; l'appetit vient такође и у Румуније. О, свети Хинденбурже, помози
нам и то што пре!" 41

Помоh је била потребна и Русији, чији су представници по ко зна који
пут покушавали да добију пристанак Срба на предају Бугарској Македо

није са градом Охридом и језером. Значај тих територија за политичку
елиту Бугарског царства тешко се могао преценити, довољно је само ре

hи да су се многи од њих тамо родили и провели своје детињство. Али
решити проблем онако како је желео Петербург, није полазило за руком.

"Подозривост према Бугарској и зебња да hемо ми поново њој иhи наруку
више него Србији" - писао је 13/26. јануара посланик у Србији кнез Г.Н.
Трубецки Сазонову - ,,мож:да су најјаче укорењени у војничкој средини.
Не тако давно престолонаследник (тј. принц Александар -А.О.) несум

Деветог фебруара

1915. године из Париза је у Русију кренула францу

ска војна мисија на чијем је челу био генерал Пол Мари По. Пут ихје водио

350 лекара, који су радили у тој

држави до почетка рата, њих стотину је умрло или погинуло. Међутим, са
мо број рањених достигао је цифру од

40.000 људи.

Прва помоh, коју су Ср

би очекивали и добили од савезника, била је слање медицинских радника и
лекова. Русији, Француској и Енглеској придружиле су се и САД. Од
них мисија Црвеног крста

мисијама

- 70 су

-

три су биле руске, од

15 стра
364 члана који су радили у

били Руси. 43 Знатну помоh пружио је и Рокфелеров фонд,

чијим средствима је организован долазак чувеног америчког епидемиоло

га Р. Стронга и групе од

70 медицинских радника. Мора се истаhи да је, без

обзира на епидемију и изузетно тешку ситуацију у земљи, српска влада ус
пела да обезбеди веома пристојне услове за :живот аустроугарских ратних

заробљеника. На инсистирање Беча, на челу комисије састављене од пред
ставника неутралних држава, која је разматрала то питање, налазио се аме

њиво изражавајуhи утицај те средине, започевши са мном разговор о Бу
гарима, тврдио је, између осталог, да у њима готово и нема словенске кр

рички посланик. Он је лично анкетирао 23.900 људи и није добио ниједну(!)

ви и да они не заслужују поверење и благонаклоност Русије. На то сам ја
приметио да Русија не може поистовеhивати бугарски народ са овом или

слојеви српског друштва, могуhи били и случајеви попут официрског лого

оном владом, кој а, на његову несреhу, управља њиме у одређеном тренут

жалбу. Необичној е да су за време страшне беде, кој ој су били изложени сви
ра у Нишу, где су постојале чак четири различите кухиње-за Словене, за

Мађаре и Хрвате, за Немце, за Чехословаке. 44 Међутим, од самог почетка

ку, да ми немамо миљеника, али да ми исто тако не можемо прихватити

рата, Србији је била преко потребна помоh. Довољно је само реhи да се

гледиште да Бугарска, која је ослобођена крвљу наших војника нема у

становништво Ниша, које је пре рата бројало око

себи словенске крви. Има, наравно, у сваком житу кукоља, и Бугарска
може да унесреhи себе исто онако као и пре две године када није послу
шала Русију, али се то засада није догодило; наш циљ је да се на основу
добро схваhених интереса како Бугарске тако и Србије, успоставе међу
њима односи који доликују двама словенским народима и достојни су жр
тава које смо ми поднели."42 То је била позиција понајвише типична за
поколење руских политичара чија се младост поклопила са Ослободилач

1915. године повеhало четири пута.

25.000

људи, пред лето

45

На путу за Бугарску генерал По је, заједно са својим штабом, прошао
баш кроз Ниш. На српско-бугарској граници у Цариброду мисију је

21.

фебруара дочекао француски војни аташе пуковник Де Матарел. Он је,

пак, одмах саопштио генералу Поу да у Софији влада немачки утицај и да,
ако "краљ" Фердинанд можда и гаји извесне симпатије према Француској

које имају карактер политичког атавизма, његова мржња према Русији

ким ратом 1877-1878. године, у коме су, узгред, учествовали и врховни
командант Велики кнез Николај Николајевич Млађи и његов фактички

извесно је веома велика. 46 Такво гледиште имао је значајни део бугарских

наследник генерал

славов). 47 _Навику интелектуалне Софије да се северу обраhа са строгим

-

М.В. Алексејев. Да ли су они били у праву када су

настојали да помире две њима толико драге земље? У сваком случају, срп
ско руководство није веровало савременој политичкој Бугарској, сматра

јуhи да било какви уступци које би они учинили неhе бити гаранција да he
Софија постати привржена Антанти.

политичара, од социјалдемократа (Д. Благо ев) до националиста (В. Радо

43

А.Тирпиц, Ук. соч. С.491.

42

МОЭИ. Сер.Ш. 1914-1917 гг. М.-Л. 1935. Т.7. Ч.1.(14 января - 23 мая 1915 г.),

С.111.

1977,

44

Ch.Vopicka, Ор. cit. РР. 43; 51-55.

45

М. Дюнан, Българсттйlо лето, Юлий 1915. Окйlо.мврий 1915 г., София.1918. С.13.

46

41

Н. Попових, Односи Србије и Русије у Првом светском рату, Београд,

С.132.

Н. Melot, La mission du geneml Раи aux Balka11s et е11 Russie tzш·iste 9 Fevгie1· - 11 Aи·il
1915, Paiis. 1931. РР.41-42.
47
Bчlgaria self-t·evealed. Docшnents collected Ьу Victol' KuЬne with а pieface Ьу Auguste
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Генерал По није успео да утиче на бугарску владу; Поенкаре бележи:

тешко могли прекорети за симпатије према Петербургу. Један од сарадни

,,У Софији га је становништво топло дочекало, а министар војске, гене

ка француског посланства написао је: ,,Бугарска није била у стању да при

рал Фичев, примио га је коректно, али га краљ Фердинанд, кога су обаве

хвати идеју Русије о хармоничној равнотежи у уређивању односа хришhан

стили о генераловом доласку, није примио у аудијенцију." 52 Занимљиво је

ских држава на Балкану, зато што та идеја није одговарала њеним сновима

да је сам Фердинанд међу немачким политичарима доста брзо стекао глас

о хегемонији. Па ипак, та разлика у мишљењима није подривала могуhност

најоданијег и најпоузданијег присталице савеза са Немачком. 53 Кобуршки

постизања компромиса. Бугарин није прихватао руске идеје, али се Рус при

принц (чији је син Борис, узгред речено, био кумче руског императора)

8

лагођавао бугарским."4 То је имало последицу да су и у Софији и у Београ

припадао је оној врсти политичара који своје деловање заснивају на ин

ду владе у критичним тренуцима навикле да користе Русију, између оста

тригама. У основи његове политике био је принцип очувања личне вла

лог, и као својеврсни громобран. На српско-бугарским преговорима пово
дом склапања Балканског савеза крајем 1911. године, на којима су се разма

претходника

сти. Сеhање на преврат

-

1885.

године, којим се завршила власт његовог

Александра Батенбершког, продубило је његову природну

трали планови поделе Македоније у случају победе савезника, бугарски де

сумњичавост и било је узрок, по нашем мишљењу, неких особености ње

легат Д. Ризов прилично тачно се изразио кад је рекао

говог начина понашања у унутрашњој и спољњој политици, које су имале

,, ... да је арбитража

руског императора потребна обема владама као заклон од својих јавних

велики значај у догађајима

1914-1918.

мњења, крајње супротстављених и тешко помирљивих по том питању ... "
Природу таквих узајамних односа изузетно тачно је, у разговору са
Николајем II, описао кнез Г. Н. Трубецки, који је у руском МИД-у имао
репутацију бугарофила: ,,Ја сам уочио да је иначе тешко поуздати се у

ској Г. Н. Трубецки се

,,Фердинанд није волео свој народ. Он се није

49

ceha:

године. Бивши посланик у Бугар

либио да се презриво изрази о њему и ја сам имао прилике да од њега
чујем такво изражавање." 54 Монарх је свесно спроводио политику разла
гања политичке елите земље, јер је хтео да је учини поткупљивом и, услед

словенске симпатије и да однос наших штиhеника на Балкану подсеhа на

тога, зависном од себе. Од времена владавине Стамбулова

однос сељачког дечака према племиhу који га је крстио. Према схватањи

земљи су цветали тотална корупција и доушништво. ,,Бугарску политику

ма сељака, племиh је због тога дужан да му помаже све до гроба, а он сам

води цар Фердинанд, Немац и католик"

-

(1887-1894)

у

забележио је у свом дневнику

није дужан било шта да учини за свога кума. 'Ама коме ви то говорите',

бугарски егзарх Јосиф

прекинуо ме је Господар, 'па ја имам толико кумчади!' ... "50 Император дру

лов и његова партија да би Бугарску ослободио потчињености Русији, ко

гачије није ни могао реаговати. Принципе бугарске политике према Руси
ји формулисао је сам Фердинанд у пролеhе 1914. године. Руски посланик у
Софији А. А. Ставински убедио је Николаја II да упути честитку поводом
рођендана бугарског монарха. Онје узвратио преко начелника своје тајне

ји је настројен против Русије, у својој души привржен германизму и като

канцеларије. ,,По први пут" -јављао је руски дипломата-преносио мије

народа чине сељаци, а интелигенцију је цар поделио на мноштво партија

Добрович краљеве речи - ,,Господар император обраhа ми се телеграф

које се мрзе међусобно, а он управља и царује." 55 Егзарх је био веома ути

ски са тако милостивим речима, у којима ја видим још један доказ увек

цајна фигура у Бугарској и његово мишљење, очигледно, није било непо

благонаклоних осеhања које Његово величанство гаји према Бугарској.
Ми нисмо без грехова, ми смо направили море грешака, али из милости
вих Господаревих речи ја видим да Русија, ипак гледа на нас као на своје

знато цару. У сваком случају, он се није појавио на сахрани Јосифа

је умро

чедо и спремна је да нам опрости све наше заблюде (подвлачење наше

давао предност пороцима над врлинама и стога је волео да буде окружен

-

I у марту 1915. године- ,,когаје поставио

Стамбу

лицизму, а противник је православља и Русије. При свему томе, Бугарска
има Устав, алије бугарски народ млад и није формиран национално и по
литички; нема аристократију, нема буржоазију, нема јавно мњење;

3. јула 1915. године.

89%

I, који

56

Особеност стила Фердинандовог владања била је у томе што је он

А.О.)." 51 Тога пута су комплименти бугарских политичара били упуhени
представницима Француске.
48
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људима којима је опростио различите злоупотребе или чак злочине, или
ихје помиловао. У јулу 1913. године, после катастрофалног пораза у Дру
гом балканском рату, којије и започео Фердинанд када су Румуни били на
15 км од Софије, патроле долазиле на 10 км од града, једини авион у ру
мунској војсци бацао летке над бугарском престоницом обузетом пани

Олег Рудолфович Ајрапетов, Русија из.међу Србије и Бугарске...

65

и дужи. Много су горе пролазили они који нису били корумпирани и до
зволили су себи луксуз да имају властито мишљење. Њих је цар понекад
користио као заклон. При том у буквалном смислу те речи. Дочекујући
враћене с фронта делове софијског гарнизона, Фердинанд, кога су с те

шком муком успели да наговоре на тај корак, посадио је са обе стране

ком, када је била заузета Варна и бугарска ескадра се склонила у Севасто

покрај себе генерале Дмитрија Радко-Дмитриева и Ивана Вазова, позна

пољ, а наставак ратних операција, по мишљењу помоlшика врховног ко

те по својим русофилским погледима. Иста прича се поновила и прили

манданта генерала Д.Р. Радко-Дмитриева, могао се завршити потпуним

ком дочека македонске народне војске, само што је тога пута цар, бојеhи

уништавањем бугарске војске, а пред царским двором непрестано де.жу

се комита, упозорио своје генерале: ,,Да знате, ако се било шта догоди, ја

рали аутомобили, припремљени за бекство самог врховног команданта

hy пуцати." 60

-

и тада је бугарска влада готово у целости

Није онда изненађење што је после завршетка Другог балканског

била састављена од таквог соја политичара. За премијера је именован Ва
сил Радославов. 57 Баш онај Радославов којије био у затвору, окривљен за
пљачку, а Кобург га ослободио пре суђења. Уосталом, није био изузетак.
Суђење је почело 1/14. марта 1914. године, мада су многи министри и ге
нерали Савов и Петров, због "систематског кршења закона и наношења

рата популарни у земљи и војсци, талентовани генерал Радко-Дмитриев,

штете држави ради личне користи", били предати суду одлуком Народне

Никола Иванов, тврди русофил, бивши министар војске, који је командо

скупштине од 13/26. фебруара 1911. године. ,,Сви оптужени" -извештавао
је из Бугарске руски посланик у Савински - ,,јесу људи изузетне енергије,
без икаквих моралних принципа, без икакве свести о грађанској дужно
сти, али са јаким везама у војсци и међу македонским бескућницима. У
усмеравању бугарске политике против Русије у недавној прошлости они

вао Другом армијом у Првом и јужним фронтом (грчким) у Другом бал

су видели средство за збацивање са власти такозваних русофилских пар

веh капетана, питомца Николајевске генералштабне академије, класе 1885.

тиј а и могућност да сами приграбе власт, која је, иначе, у Бугарској била
главни извор свих блага." 58 Министар финансија Тончев (Либерална пар
тија) био је оптужен у предмету куповине дефектних железничких ваго
на, а Кобург га је помиловао; такву исту судбину имао је и Генадиев и

године). Он је ишао у градско купатило са завежљајем веша под руком.

монарха и његове породице

-

херој Андријанопоља и Чаталџе, упуhен у Русију за посланика. Међу раз
лозима за то постављење свакако није на последњем месту била генера
лова особина коју је уочио Трубецки: ,,То је био исто толико Рус, колико и

Бугарин." 61 Други човек, не мање популаран у војсци и у земљи, генерал

канском рату, био је преведен у резерву по "својој жељи". 62 Вредно би би
ло поменути оно што се десило са бугарским монархом на самом почетку

његове владавине у зиму

1887. године

(Кобург је био изабран у августу те

године). На централном софијском тргу сусрео је Николу Иванова (тада

Опазивши кнеза, који се возио у отвореним кочијама, официр је преме
стио завежљај у леву руку да би салутирао. Када је то приметио, Ферди
нанд је одмах наредио кочијашу да се заустави и скрене у суседну улицу.

многи други министри. На рачун генерала Рача Петрова шалили су се и

Он се бојао атентата и очигледно је помислио да је официр који је учио у

непријатељи и пријатељи његови, како он не би са генералском пензијом

Русији атентатор. 63 Фердинанд је више волео да се ослања на војна шща

могао да стекне ни половину своје имовине, па све да је рођен пре

150

васпитавана за време његове владавине на идеји личне оданости и захвал

година и да је прож:ивео цео тај дуги век не потрошивши ни гроша. Гене

ности цару. Стварање официрског кора било је под његовом личном кон

рал Михаил Савов такође се прославио изузетним и необјашњивим бо
гатством. Све их је помиловао цар готово одмах после почетка Великог
европског рата, а 24. јула (6. августа) 1914. године Народна скупштина

тролом и на том плану, иначе штедљиви и прорачунати принц, није ж:алио

новог сазива изгласала је обустављање суђења.

59

новца; јањичари су били пример који га је надахњивао у васпитној делат
ности. Као резултат тога, онје пред

1915. годину добио оно што је и желео
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био је апсолутно одан цару и упадљи

во се истицао у друштву својим германофилским располо~кењима, 64
Кобург је Русију мрзео зато што се бојао руског утицаЈа и_био при1:10ран да води рачуна о њему,,, ... али се он, по свој прилици, наЈвише боЈао

партије Македонаца и амбициозних вођа на.њеном челу. Он Је знао да се
они ни пред чим неће зауставити ако нађу да Је то неопходно за остварива

ње њихових планова". 65 У августу

1912. године, тој ест уочи Првог балкан

ског рата, приликом обележавања двадесетпетогодишњице Ферди~андо

ве владавине, митрополит Трновски поново је подсетио цара, и то Јавно,
да нису неосновани ти страхови: ,,Ви сте уздигли ваш лични углед, приву
кли сте пажњу великих држава, уздигли сте Бугарску у ранг независне

државе, стекли сте титулу краља, али Ви морате имати на уму да за тих 25
година Ви се нисте ни за један корак померили према истинским циљеви
ма Бугарске, оним циљевима које је утврдио Цар- Ослободилац у Сансте

фанском уговору!" 66 Русија, Цар

-

Олег Рудолфович Ајрапетов, Русија uз.л1еђу Србuје и БуzарсТ<е ...

"Двоструко даје - ко брзо даје" - истинитост те латинске пословице
Русија је потврдила делима. Пружајући помоћ својим једнокрвним и јед
новерним савезницима, онаније желела да оклева. Међутим, позиција Ру

сије састојала се од тражења компромиса између Србије и Бугарске, који

се могао постићи само путем узајамних уступака. Нико није ж:елео да учи
ни те уступке. Трагичност ситуације добро је изражена у оцени коју је дао
немачки војни аташе у Софији: ,,Општи балкански идеал састоји се у томе

да се добија, а да се заузврат не даје." 70 Његов руски колега практично је
устврдио готово исто: ,,Сваки балкански народ маштао је о 'величини' на

рачун својих суседа." 71 На Балкану није било могуће наћи политичара
спремног да даје било шта - брзо или оклевајући. То је одиграло прилич
но велику улогу у онаквом исходу 1915. године за Србију, 1917. године за
Русију, а 1918. године за Бугарску.

Ослободилац, Сан Стефан, иначе су

Превод: Дојчило Рудан

врло често помињани у то време. После балканских_ рат~ва знатан део
бугарских политичара још једном се разочарао у РусиЈу КОЈ а, по њиховом
мишљењу, није довољно подржала Фердинандове авантуре.

"У свом односу према Русији"

-

сећао се Трубецки - ,,Бугари су, као и

други Словени, стекли уверење да су на њиховој страни прав~, а на страни

Русије само обавезе." 67 Године
последицу. ,,У ствари"
Август Гавен

циљеве."

68

-

-

1913-1914.

то уверење имало Је само Једн~

сећао се бивши француски посланик у Бугарској

,,практично сви бугарски политичари имали су антируске

Тачније би се могло рећи да су њихови циљеви б~ли- оствари

вање великог националног сна, али путем и методама коЈе су разара~е

основе властите нације. То се могло учинити једноставно, тим пре што Је

тај сан имао форму разумљиву свима, али не и садржај. Зато је лако _и
једноставно било претварати у присталице тадашње власти чак и оне КОЈИ

према њој нису осећали наклоност. Поводом"егзархове смрти, по~узва
нично гласило Радославова "Народни Права

огласило се речима. ,,Ег

зарх Јосиф имао је једну отаџбину, која се простире од Црнога мора ~о

Мораве и Охрида од Дунава до Белога (тј. Егејскога-А.О.) мора, и он Је

' отаџбина постане стварност и
умро за њу: нека та

64
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Oleg Rudolfovich Ayrapetov
Russia beћveen Serbla and Bulga1·ia in Second World War

The author analyzes mutual relations between Se1·Ьia and Bulgaria and the consequences of these relations to their protector - Russian Empire. Trying to keep good relations with
both Slav Balkan stated, and also to strengthen its inteшational positions, as well as Entente,
Russia aimed at compromising solution ofthe open question between Љеш. SuppOl'ting SerЬia with diplomatic and military materiel, at the same time it tried to meet Bulgarian amЬiti
ons and expectations. The extent of Bulgai·ian diletшna between loyalty to Slav protector
Russia, and Germany from the other side, since its ruler was of German Ыооd, was the same
as SerЬian wish to preserve and strengthen the support received Ьу Russia and resistance to
Bulgarian amЬitions, even at cost of completely falling under Austrian influence. An apple
of discord was Macedonia, which was claimed Ьу both states. All Russian efforts appeared to
Ье futile, because in the uncertain situation of the first war уеащ when the war luck was still
changeaЫe and the perspective could not clearly Ье foreseen, none of them was willing to
make concessions. Specific mentalities of Balkan nations, as well as psychology of their
leaders have made an untiaЫe knot. This was exactly, as the author concluded, what had
played the important role in the outcome of 1915 for SerЬia, 1917 for Russia and 1918 for
Bulgaria.

Serblan Bourgeois Elite and the Yugoslavia
(1918-1941)
Abst1·act: Т/1е essay is about political views, economic pmg1·ams, depotentials, social and national ideas wblcli occupied Serblan bou,·geois elite in tlie yea,·s between 1918 and 1941. Јп tlie political life ој tlie
state, Sablan elite, altlюugli dii1ided and alienated, we1·e dominant. Howeve1; tћеу did not slюw tlie abllity to jind political solutions, wliicli could
aleviate national and social tensions, undastand diffeгences, view tlie needs
ој tlie society, influence ојjast modemization and jonnulating tlie st1·ategy
ој dei1elopme11t.
mocгatic

of modeгn political programs, economic expansion, parliamentaгy democгacy, and social and national ideas (in laгge part using the example of
developed Euгopean countгies) all found theiг fiгm basis in the Kingdom of Se1-Ьia at
the beginning of the 2ољ centuгy. Howeveг, SегЬiа had alгeady had, up until then,
distinct individuals within the bouгgeois elite, whose ideal fог modeгnizing society
was found in the contempoгaгy cuпents within the histoгy ofEuгope. That foundation, cгeated in the 19 th centuгy, offeгed а good basis (ргiшагilу Ъу education "on the
side") fог the awakening of modeгn cгeativity in all doшains of SeгЬian society. The
гevolution of 1903 and the ascension of the Kaгadшdevic dynasty to the thi-own only
sigнified an impoгtant shift and acceleгated the emeгgence of cгeativity within the
bouгgeois elite at the beginning of the 20 th centuгy. SегЬiа on its own also made an
effoгt to move in step with Еuгоре Ьу opening а шоdегn univeгsity iн 1905, along
with the alгeady estaЫished SeгЬian RoyalAcademy. Repгesentatives ofthe bouгge
ois elite in Se1·Ьia, then in the pгime of thei1· cгeative stгeнgth, wеге the fulcruш of
political centeгs of роwег in deciding the policies of iнteгnal politics (iн the spiгit of
deшocгatic ideas) as well as econoшic policy ("The Balkans fш the Peoples of the
Balkans" анd fi·eedom fгom econoшic depeнdence 011 the Austгo-Hungaгian Monaгchy). They did so with the сlеаг oгientation of seekiнg the fiгшest possiЫe suppшt fi-oш the poweгs ofthe Enteнte. Neveгtheless, ia the centeг of attention wеге two
coшponents which defined the bouгgeois elite: а) modeгn oгganization and ai·ming
of the шilitaгy, which has alгeady at that tiшe had excelleнt гepгesentatives in the
militaгy elite and Ь) шaintaining national policies which would lead to the unification of all of the Seгbs, keeping in шind that two-thiгds of the Setblan people lived
The

fшmation

