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Жорж Кле ман со (1841–1929) је, пре ма не ким ми шље-
њи ма, нај ве ћи фран цу ски по ли ти чар и др жав ник 20. ве ка, 
по сле Шар ла де Го ла. Ова је дин стве на лич ност Тре ће фран-
цу ске ре пу бли ке, нај ду го веч ни је до да на шњег да на, у зна-
чај ној ме ри је обе ле жи ла дру штве ни и на ци о нал ни жи вот 
Фран цу ске то ком ви ше де це ни ја, да би вр ху нац сво је сла-
ве и по пу лар но сти сте кла у по след њим го ди на ма Ве ли ког 
ра та, као и у по сле рат ном пе ри о ду. Шта је Кле ман соа из-
два ја ло од оста лих фран цу ских по ли ти ча ра ње го вог до ба, 
до те ме ре да до би је на дим ке „Ти гар“ и „Отац по бе де“? 

Ка да се по гле да ње гов жи вот ни пут и ду бље „за гре бе“ 
по ње го вим де ли ма и убе ђе њи ма, он да до ла зи мо до за-
кључ ка да су то јед на не по ко ле бљи ва ве ра у сна гу отаџ би-
не ко ја је у ве ли кој ме ри осло ње на на те ко ви не и иде а ле Ве-
ли ке ре во лу ци је из 1789. го ди не, као и сна жан ка рак тер 
лич но сти ко ја ни је пре за ла да за рад сво јих убе ђе ња до ђе у 
су коб ка ко са сво јим про тив ни ци ма, та ко и са при ја те љи-
ма и са ве зни ци ма. Уоста лом, и је дан од ње го вих на ди ма ка, 
„ру ши тељ ми ни ста ра“, до вољ но сли ко ви то го во ри о то ме. 
Ње го ва ле кар ска про фе си ја, ко ју је на не ки на чин на сле дио 
од оца и пра де де, ни је га спре чи ла да до ста ра но, већ на са-
мом кра ју Дру гог цар ства, за пло ви у по ли тич ке во де, по ста-
ју ћи мла ди гра до на чел ник Мон мар тра, не дав но при по је не 
оп шти не гра ду Па ри зу. Ње го ва бун тов нич ка, про во ка тив-
на и прав до љу би ва при ро да до шла је до из ра жа ја и кра јем 

Кра так осврт или уме сто пред го во ра
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19. ве ка ка да се он отво ре но су прот ста вио јед ном од „ка-
пи тал них“ про је ка та Тре ће ре пу бли ке – ко ло ни за ци ји, од-
но сно ши ре њу фран цу ске мо ћи, вла сти и ути ца ја на дру ге 
кон ти нен те, чи ме је иза звао про ти вље ње не ма лог бро ја по-
ли ти ча ра та да шњег ре жи ма. Исто та ко, до след но је за у зео 
став и то ком афе ре „Драј фус“ ка да се ја сно ус про ти вио дру-
штве ном и суд ском про го ну мла дог офи ци ра је вреј ског по-
ре кла про тив ко га је ла жни ка рак тер оп ту жби за на ци о нал-
ну из да ју у ко рист Не мач ке при знат тек по сле ви ше го ди на. 

Кле ман со о ви по ли тич ки и дру штве ни ан га жма ни су би-
ли мно го број ни. Ле кар, три бун, на род ни по сла ник, се на-
тор, јед но вре ме и но ви нар, па на кра ју и сво је вр сни рат ни 
ли дер (ње го ве по се те вој ни ци ма на фрон ту нас Ср бе нео-
до љи во под се ћа ју на иден тич но по на ша ње кра ља Пе тра то-
ком Ве ли ког ра та), пред ста вља ју све оне уло ге у ко ји ма је 
до шла до из ра жа ја је дин стве на, ка рак тер на и не кон фор ми-
стич ка Кле ман со о ва лич ност.

Жорж Кле ман со је то ком вре ме на по стао, ре кло би се на 
не ки на чин, јед на вр ста при род не асо ци ја ци је на Тре ћу ре-
пу бли ку, је дан по ли тич ки ре жим из ра зи тог пар ла мен та ри-
зма ко ји је на стао на ру ше ви на ма Дру гог цар ства и ко ји је, 
при ти снут на ци о нал ним по ни же њем гу бит ка Ал за са и Ло-
ре не у фран цу ско-пру ском ра ту, спре мао и ду хов но и ма-
те ри јал но сво ју де цу на не из бе жан ре ванш пре ма све же 
ује ди ње ној не мач кој на ци ји. Исто риј ска ги ба ња и ло мо ви 
ко ји су по том усло ви ли не ви ђе ни и му ње ви ти вој ни и на-
ци о нал ни слом Фран цу ске 1940. пред Хи тле ром, са свим 
си гур но нај те жи у ње ној ду гој исто ри ји, на кнад но су по ка-
за ли да је Тре ћа фран цу ска ре пу бли ка свој „вр ху нац сла ве“ 
и „апо те о зу“ до жи ве ла упра во по бе дом у свет ском ра ту, 
чи ји је је дан од нај за слу жни јих ства ра ла ца био не спор но 
Жорж Кле ман со.

Кле ман со се по ка зао и као успе шан и до не кле „ре во лу-
ци о на ран“ ми ни стар по ли ци је. Као „пр ви пан дур Фран цу-
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ске“, ка ко је сам се бе на зи вао, он је јед ној сла бо опре мље-
ној и за о ста лој др жав ној слу жби по чет ком 20. ве ка омо гу-
ћио ма те ри јал ни, тех нич ки, па и „идеј ни“ раз вој ка ко би се 
ефи ка сно но си ла са број ним иза зо ви ма кри ми на ла на сво-
јој ве ли кој те ри то ри ји. Исто та ко, на по ме ни мо и јед ну за-
ни мљи ву спе ци фич ност ко ја пра ти Жор жа Кле ман соа – он 
је је дан ме ђу оним зна чај ним фран цу ским др жав ни ци ма и 
по ли ти ча ри ма ко ји се, и по ред свег свог та лен та, сна ге и 
ути ца ја, ни ка да ни су ус пе ли на вр хун ско ме сто по ли тич ког 
пи је де ста ла – ме ста пред сед ни ка ре пу бли ке, од но сно ше-
фа др жа ве! 

Оно што би мо гло до не кле за чу ди ти чи та о ца, ко ји је ну-
жно обе ле жен ка те го ри ја ма и схва та њи ма 21, па и кра ја 20. 
ве ка (тим пре ако је и по зна ва лац дру штве но-по ли тич ких 
при ли ка у да на шњој Фран цу ској) про у ча ва ју ћи Кле ман соа, 
је сте чи ње ни ца да он као не сум њи во по ли ти чар са ле ви це 
(у оној кла сич ној по став ци), и при том не по ко ле бљи ви ате-
и ста и ан ти кле ри ка лац, ис по ља ва та ко жу стри па три о ти-
зам као не за о би ла зни еле мент ње го вог по ли тич ког би ћа. И 
упра во нам се чи ни да баш ту не где ле жи кључ ни успех 
Тре ће ре пу бли ке – она је уме ла да, по сле број них дру штве-
них кри за и рас це па с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка (ве ли ка 
афе ра Драј фус, тур бу лент но, а на мо мен те и бол но одва ја-
ње ка то лич ке цр кве од фран цу ске др жа ве, се љач ки и рад-
нич ки штрај ко ви итд.), ус по ста ви на ци о нал но је дин ство 
1914. кроз чу ве но „све то за јед ни штво“ («union sa crée») це-
ле на ци је и да на тај на чин по бе ди у јед ном свет ском ра ту. 

Нај ве ћем де лу на ше, срп ске пу бли ке он је тек ма гло ви-
то по знат по јед ној, до ду ше ле пој и ду гач кој ули ци на Дор-
ћо лу, ста ром де лу Бе о гра да. На истом ме сту се на ла зи и 
кра ће об ја шње ње о овој лич но сти као сво је вр сни омаж ве-
ли ком „Ти гру“. Често се цитира и његова изјава на миров-
ној конференцији у Версају 1919. године, када је озваничен 
завршетак Првог светског рата: „Приликом закључења ове 
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наше Конференције мира, ја морам, пре него што сиђем са 
овог подијума да изразим своје велико жаљење што са по-
литичке позорнице света нестаје једно велико историјско 
име, а то је Србија.“ За то је, по на шем ми шље њу, ова не сва-
ки да шња лич ност дво стру ко ин спи ра тив на, ка ко за Фран-
цу зе, та ко и за Ср бе. За ове пр ве, да у епо хи на ци о нал ног 
пе си ми зма про на ђу на дах ну ће у вул кан ском ро до љу бљу, ис-
трај но сти и не по ко ле бљи во сти свог слав ног зе мља ка, а за 
нас пак, да се под се ти мо јед не срећ ни је епо хе срп ско-фран-
цу ских од но са и при ја тељ ства ко је, она ко „не срећ но“ и „из-
ра ња ва но“ по сле тра гич них ’90-тих го ди на 20. ве ка, ипак 
по на шем ду бо ком уве ре њу ни је са свим за мр ло услед пла-
мич ка при ја тељ ства ко је са ен ту зи ја змом одр жа ва ју од ре-
ђе ни по је дин ци и ор га ни за ци је са обе стра не. Ако ова књи га, 
ко ја се до ду ше не ба ви нај ди рект ни је Ср би јом и по ред спо-
ра дич них по ми ња ња, до при не се бар ма лом упо зна ва њу ве-
ли ког Жор жа Кле ман соа сма тра ће мо да смо оба ви ли ко ри-
стан и вре дан по са о.

   Ду шан Гу јани чић



Жорж Клемансо



Факсимил једне стране рукописа Сјај и беда једне победе
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Про тив ник је у си ли га ло па ко јим се уда ља вао ода пео 
још јед ну отров ну стре лу. У тре нут ку ура ња ња у по греб ну 
тми ну, мар шал Фош (Foch) као да је оста вио чи та ву го ми-
лу из гу бље них стре ла не си гур ном ру ком јед ног при у че ног 
стрел ца.

Са да шње вре ме не од го ва ра зах те ви ма ти ши не. Са свих 
стра на од зва ња ју при ча ли це при ча ју ћи ба нал но сти чи ји 
звук мо жда и оча ра ва ма се већ про бу ше них буб них оп ни. 
Мо жда сам због то га и ја сам по кле као пред све оп штим на-
го ном, са оправ да њем да спре чим да мо је од су ство од го во-
ра не бу де про ту ма че но као по твр да ре че ног. Ни је ми то 
зна чај но оно ли ко ко ли ко би се да ло по ве ро ва ти. Онај ко ји 
је на де ла њу за сно вао чи та ву су шти ну свог жи во та не за у-
ста вља се ола ко пред три ча ри ја ма. 

Ка да сам ви део ту раз у зда ност „вој нич ких при ча“ где 
у са мо ћи ка сар не вој ник под све сно тра жи ре ванш за су-
ко бе са хи је рар хи јом ко ји ни су увек раз ре ше ни у ње го-
ву ко рист, био бих мо жда и спре ман да од у ста нем од мог 
за дат ка да ми дах слав них да на ни је ве ли чан стве но про-
бу дио не ка да шњи, још увек го ру ћи пла мен ста рих осе-
ћа ња.

Шта!? Го спо ди не Мар ша ле, ви сте то ли ко от пор ни на 
дрх та је нај леп ших ча со ва да вам је тре ба ло де сет го ди на 
хлад ног про ми шља ња да се устре ми те на ме не без ијед ног 

УВОД
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дру гог раз ло га до под се ћа ња на вој нич ка не го до ва ња! Још 
сте и по сла ли на те рен не ког дру гог на ва ше ме сто – што 
се ина че не ра ди. Да ли сте се то ли ко при бо ја ва ли мог од-
го во ра? Или сте пак по ми сли ли да бих ја, уко ли ко бих умро 
пре вас као што је де ло ва ло из глед но, остао пост хум но под 
те ре том ва ших оп ту жби? Го спо ди не Мар ша ле, то не би би-
ло вој нич ки.

За бо га, Фош! Фош! До бри мој Фош! Зар сте све за бо ра ви-
ли? Ја вас и сад ви дим свог раз бук та лог са тим ва шим гла-
сом ко ји је ода вао ауто ри тет, и ко ји ни је био нај ма њи ме-
ђу ва шим до стиг ну ћи ма. Ни смо се увек у све му сла га ли. 
Али, ка да би се рас пра ва при јат но окон ча ла и до шло вре-
ме за чај, ви би сте ме гур ну ли лак том и без ика кве про ра-
чу на то сти ре кли: 

„Да кле? Хај де мо на по ји ло“.
Да, не ка да смо се и сме ја ли. Да нас се не сме је мо че сто. 

Ко би да нас ре као да је то за нас би ла на ви ка из до брих 
вре ме на? Пре жи вља ва ли смо нај го ри ме теж. Ни смо увек 
има ли то за до вољ ство да гун ђа мо. Или, ако је и би ло не-
ких гун ђа ња по вре ме но, сва су она не ста ја ла пред по ји-
лом. Бе сне ли смо, али смо се на да ли, хте ли смо све за јед-
но. Ту је био не при ја тељ ко ји је од нас ства рао при ја те ље. 
Он је још увек ту, Фош. И због то га вам за ме рам што сте 
по ста ви ли ва шу тем пи ра ну на пра ву пред вра ти ма исто ри-
је да би сте ме из гре ба ли по ле ђи ма – као увре ду за про ху-
ја ла вре ме на.

Си гу ран сам да се ви ше ни кад ни сте се ти ли мо јих опро-
штај них ре чи. То је би ло у скуп шти ни гра да Па ри за у ве зи 
са спо мен-пло чом где је пи са ло да нас је би ло тро ји ца ко ји 
су за ду жи ли отаџ би ну – вриш тeћа не прав да пре ма то ли-
ким дру гим љу ди ма. На из ла зу из зда ња ста вио сам вам 
при ја тељ ски ру ку на гру ди и, чук нув ши вам ср це под уни-
фор мом, ре као вам:

„Ис под ове уни фор ме има до бро те“.
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Ви ми ни сте ни шта од го во ри ли и ја вас ви ше не ћу ви-
де ти до са мрт не по сте ље.1 Ка кав је грех пре ма ва шој успо-
ме ни то што вам је тре ба ло то ли ко го ди на да ми упу ти те 
де ти ња сте оп ту жбе пу тем по сред ни ка, ко ји, ко год да је у 
пи та њу, ни је си гур но у ра ту до жи вео оно што смо до жи ве-
ли нас дво ји ца!

Има још и го ре од то га. Ка да сам ишао у Аме ри ку да 
бра ним Фран цу ску, оп ту же ну за ми ли та ри зам, омо гу ћи ли 
сте да се под ва шим име ном об ја ви у Њу јорк три бу ну је-
дан те шко увре дљив чла нак про тив ме не ко ји ваш пи сац 
ме мо а ра ни је ни смео да од штам па, и ко ји ћу ја обе ло да ни-
ти чи та о ци ма уз пи смо где сте ми из ра зи ли обил ну за хвал-
ност што сте од ме не до би ли мар шал ску па ли цу. Др жа ва ће 
нам су ди ти.

Ја сам остао оно што сам и био. Са вр ли на ма и ма на ма, 
све у слу жби отаџ би не, не за ин те ре со ван за по ча сти и чи-
но ве про пи сно до де ље не што до да ју те жи ну на ва ги ко ја 
ме ри успех. Ни ко ко би имао моћ да ми до де ли при зна ње. 
Оче ки ва ти све са мо од се бе са мог пред ста вља сна гу.

Ви има те Мар ну, Изер и Ду лан, и не сум њи во још дру гих 
вој нич ких ак ци ја. Ја сам пре шао пре ко ва ше очи глед не не-
по слу шно сти ко ја би, под не ким дру гим, окон ча ла ва шу 
вој нич ку ка ри је ру. Спа сао сам вас пред скуп шти ном у афе-
ри Шмен-де-Дам2 ко ја још увек ни је ра све тље на. Да се ни-
сам по ди гао са сво је скуп штин ске клу пе где би сте ви би ли 
да нас?

Па ипак, на вр хун цу по ча сти, под де се то го ди шњом ти-
ши ном, до че ка ти да не ста не те са јав не сце не да би сте ме 
он да са ва шег про зо ра га ђа ли са ку пље ним ка мен чи ћи ма, 
то не иде уз ва шу сла ву, да вам искре но ка жем. Пот пу но 

1 Фер ди нанд Фош, слав ни мар шал фран цу ске вој ске из Пр вог свет ског ра-
та, је умро 1929. го ди не, све га не ко ли ко ме се ци пре Кле ман соа исте го ди не.

2 Ви де ти ка сни је у по себ ном по гла вљу об ја шње ње ове вој нич ке опе ра ци је.
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дру га чи ји је био мој осе ћај ка да сам ишао да се по кло ним 
ва шим се ни ма. За што вам је тре ба ло да, без и нај ма ње про-
во ка ци је пре ма ва ма, на не се те ште ту свом угле ду?

Ово је би ло до вољ но да би се ушло у про бле ма ти ку. Ни-
ко ми не ће оспо ри ти пра во, па чак ни ду жност да од го во рим 
ислед ни ку ко ји по чи ње та ко што већ за у зи ма по гре шан 
став. Имао сам и још увек имам ре зер ве ти ши не у слу жби 
сво је отаџ би не. Али, с об зи ром да не ће би ти про пу ште на 
при ли ка да се мо ја од ме ре ност при пи ше мо јој сла бо сти, ја 
ни сам мо гао оста ти без од го во ра. При зи ва те ме. Ту сам.
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Ам би ци је и нeдостаци, то је чо ве чан ство од вај ка да. 
Мо ји од но си са ге не ра лом Фо шом прет хо де ра ту ко ји 

нас је об је ди нио та ко раз ли чи те у за јед нич ком де ло ва њу у 
слу жби отаџ би не. Но ви не су пре не ле ка ко сам га ја име но-
вао за ста ре ши ну вој не ака де ми је јер сам имао у ви ду ње-
го ве прет по ста вље не спо соб но сти, без на во ђе ња ње го вих 
кон та ка та са Koнгрегацијом Ису со вих ма лих се ста ра.3 Слу-
чај је био да су се ства ри од ви ле при бли жно она ко ка ко је 
пре не то. То ни је уоби ча је но. По твр ђу јем, да кле, две раз ме-
ње не ре че ни це:

„Имам јед ног бра та је зу и ту.“
„Не за ни ма ме.“
Мо гао сам да ода бе рем не ки уме ре ни ји из раз. Али мој 

са го вор ник је био вој ник и ста ло ми је би ло да бу дем схва-
ћен. У не до стат ку дру гих ква ли те та, мо ја реч је ба рем би-
ла ја сна. То је мо гло би ти до вољ но. Ге не рал Пи кар (Pic qu-
art), ми ни стар од бра не, био ми је то пло пре по ру чио ге не-
ра ла Фо ша у ци љу спро во ђе ња на ста ве стра те ги је ко ја је 
тре ба ло да за поч не. Ја ни шта ви ше ни сам ни тра жио. Да су 
уло ге би ле у обр ну том сме ру по ста вље не, ни сам баш си гу-

3 Ка то лич ка мо на шка за јед ни ца осно ва на у 17. ве ку, по све ће на вас пи та њу 
де во ја ка. Крат ка анег до та ко ја по том сле ди у тек сту је за ни мљи ва, има ју ћи у 
ви ду из ра зи то ан ти кле ри кал ни дух Жор жа Кле ман соа, као и ве ћи не фран цу-
ских по ли ти ча ра ле ви це то ком Тре ће Ре пу бли ке. (прим. прев.)

Пр во по гла вље
УВОД У ТЕ МА ТИ КУ
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ран да би би ло ко ме ђу мо јим про тив ни ци ма био спо со бан 
да сле ди мој при мер.4

Не по зи вам се на рав но ни на ка кве по себ не за слу ге због 
јед ног та ко обич ног чи на фран цу ског ро до љу бља. При па дам 
oној ге не ра ци ји ко ја је до жи ве ла гу би так Ал за са и Ло ре не, и 
остао сам не у те шан због то га.5 Под се ћам у ве зи то га, са до-
зом бе за зле ног по но са, да сам се ја 1908. го ди не су прот ста-
вио Не мач кој у афе ри Ка за блан ка,6 и да је вла да Вил хел ма 
II, на кон што је од нас тра жи ла из ви ње ње, мо ра ла, за хва-
љу ју ћи мом мир ном от по ру, да се за до во љи обич ном ар би-
тра жом, као у би ло ком спо ру ина че. Још увек се ни смо тад 
на ла зи ли у фа зи по ни жа ва ју ћег усту па ња јед ног де ла те ри-
то ри је на шег Кон га Не мач кој, од стра не г-ди на Ка јоа7 (Ca-
il la ux) и г-ди на По ен ка реа8 (Po in caré), ње го вог на след ни ка. 

Не кри јем при том да сам имао ноћ или две не мир ног 
сна услед то га. Но сио сам озби љан ри зик. Сла би ћи, ко ји су 
на чел но гле да ју ћи ве о ма број ни, би ли би спрем ни да ме 
осу де због те афе ре. Ме ђу тим, част мо је зе мље је оста ла не-
у ка ља на у мо јим ру ка ма.

Ако сам и имао не ких кон та ка та са ге не ра лом Фо шом 
од тих да ле ких да на па све до ра та, ни ка кво се ћа ње ни сам 

4 У ве зи јед не уни вер зи тет ске кан ди да ту ре, у ма ње дра ма тич ним али још 
увек осе тљи вим окол но сти ма, опре де лио сам свој из бор ка г-ди ну Брин ти је ру, 
ина че про тив ни ку мо јих иде ја, јер ми је де ло вао као нај по зва ни ји за то ме сто. 
Ис ти чем по нос у овом по ду хва ту ко ји је про ис те као из пот пу ног по ве ре ња у 
по след њи круг про ве ре исти не сло бод ним де ло ва њем људ ског ду ха.

5 Гу би так две ју по кра ји на на ис то ку зе мље, Ал за са и Ло ре не, пред ста вља 
нај те жу по сле ди цу по Фран цу ску по сле по ра за у фран цу ско-пру ском ра ту 
1870–1871. (прим. прев.)

6 Афе ра по зна та по то ме што је ви ше фран цу ских ле ги о на ра (ме ђу њи ма 
из ве стан број оних не мач ког по ре кла) де зер ти ра ло у Ма ро ку, што је ка сни је 
до би ло суд ски епи лог.

7 Жо зеф Ка јо, ис так ну ти члан ра ди кал не пар ти је у Фран цу ској, ви ше пу та 
ми ни стар фи нан си ја и по ли ци је и пред сед ник вла де. (прим. прев.)

8 Ре мон По ен ка ре, пред сед ник Фран цу ске из ме ђу 1913. и 1920. го ди не. 
(прим. прев.)
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о то ме са чу вао. Он ни је био у по ли ти ци и ја му ап со лут но 
ни сам био по тре бан.

У Бор доу, на кон бит ке на Мар ни,9 при мио сам пи смо од 
мог бра та Ал бе ра ко ји је био мо би ли сан и ко ме је ге не рал 
Фош, и не по зна ју ћи га при том, по ве рио сле де ће раз ми-
шља ње: „Рат је са да вир ту ел но за вр шен“. То је мо жда у том 
тре нут ку зна чи ло ис тр ча ва ти пре бр зо пред ру ду. До ду ше, 
не сум њи во ни ко бо ље од са мог Фо ша, ко ји је имао од го-
вор ност за спро во ђе ње вој них опе ра ци ја, то ни је осе тио. 
Aли, до га ђа ји су за и ста по твр ди ли то срећ но пред ска за ње. 
То го во ри у при лог жи вах но сти ин ту и ци је вој ни ка.

Мо је рас по ло же ње пре ма ко ман дан ту ко ји је већ сма трао 
рат по бед нич ки окон ча ним ни је мо гло та да би ти бо ље. Ни-
сам да кле био пре ви ше из не на ђен ка да ми је то ком ло шег 
рат ног пе ри о да, кра јем 1914. го ди не, где сам ја услед не за-
хвал не ду жно сти био у же сто кој опо зи ци ји, упу ће на мол ба, 
по сред ством мог бра та, од стра не ге не ра ла Фо ша за по себ-
ним су сре том у пре фек ту ри Бо веа, где је ду жност та да оба-
вљао мој при ја тељ г-дин Ро, бу ду ћи по ли циј ски пре фект. 

У сво јој на ив но сти сам по ве ро вао да не ко зна чај но от-
кри ће сто ји иза тог нео че ки ва ног по те за. До шао сам да кле 
сав за гре јан, да би се вра тио охла ђен са знав ши да се ра ди-
ло са мо о по тре би да бу дем ис пи тан у до ба ра та од стра не 
јед ног вој ног ста ре ши не око рас по ло же ња, по вољ ног или 
не по вољ ног, по ли тич ких кру го ва у ве зи јед не ре кон струк-
ци је ге не рал шта ба за ко ју је лич но био за ин те ре со ван мој 
са го вор ник.10

Мо је др жа ње, уоп ште но го во ре ћи, би ло је на љу ба зној 
дис тан ци. Сва ка ко сам при хва тио да ука жем по ве ре ње 
бив шем про фе со ру стра те ги је на Ви шој рат ној шко ли, али 
ни шта ма ње од то га сам жа лио због ње го ве за о ку пље но сти 

9 Нај ве ћа фран цу ска рат на по бе да у 1914. го ди ни. (прим. прев.)
10 Је дан низ оп штих ме ста о ра ту, о на шим шан са ма за успех, о оно ме што 

би смо мо гли пред у зе ти. Мој са го вор ник ми је де ло вао си ро ма шан иде ја ма.
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чи сто лич ним ин те ре сом. Вра тих се са тог са стан ка при-
лич но раз о ча ран. Та ко се за вр шио, а да ни је ни за по чет, тај 
та јан стве ни скуп.

Ка сни је, у то ку 1916. го ди не, јед но дру го из не на ђе ње ме 
је са че ка ло. Ви дим ли ја то мог скуп штин ског ко ле гу, г-ди-
на Ме ни је-Сир ку фа, ор до нан са ге не ра ла Фо ша ко ји ми до-
но си би сту свог ше фа, ими та ци ју те ра ко те, пе че не зе мље, 
а ко ји ми ус пут пре но си по здра ве? Оста дох за па њен ти ме. 
Шта се ти ме оче ки ва ло од ме не? На мо је пи та ње до тич ни 
ми је ре као да је је дан ва јар био унајм љен од стра не ге не-
рал шта ба ка ко би од јед ног ве ли ког мо де ла на пра вио пет-
на ест ма лих ста туа на ме ње них лич но сти ма за ко је се прет-
по ста вља ло да су ути цај не. Би ла је то за ма шна опе ра ци ја. 
Мо гла је чак и да на сме је чо ве ка. Па ипак, оста је чи ње ни-
ца да је је дан та кав по ду хват мо рао де ло ва ти чуд но на вр-
хун цу ра та у ко ме је сам оп ста нак Фран цу ске био угро жен. 
Чуо сам чак и да су [француски] кра ље ви сла ли сво је фо-
то гра фи је по се ти о ци ма ко ји ма су би ли за до вољ ни. Ге не рал 
Фош се до се тио да по ша ље, ни ма ње ни ви ше не го би сту, и 
мо гу ре ћи да сам, за јед ног чо ве ка ко ји не шу ру је ни са вој-
ни ци ма ни са ци ви ли ма, је дан та кав по клон до жи вео при-
лич но не ла год но. 

Још од ре ђе ни ји од свог прет по ста вље ног, ње гов ор до-
нанс ни је пре да мном крио ми шље ње да би ге не рал Фош 
тре бао би ти по ста вљен на че ло фран цу ске вој ске. То ме се 
уоп ште ни сам про ти вио. Ме ни је-Сир куф ме је при том ви-
ше пу та по се тио ка ко би ме убе дио у ис прав ност ње го вог 
ви ђе ња ове ства ри. На во дим ов де из ње го ве бе ле жни це не-
ко ли ко па су са:

„Би ло је 10 са ти пре под не ка да сам тог 15. апри ла 1916. 
по се тио г-ди на Кле ман соа на ње го вој адре си у ули ци Френ-
кли но вој – ни ка да пре то га ни сам имао при ли ку да му се 
при бли жим. 

Шта ме је по ну ка ло да га по се тим?
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То је би ло због то га што сам се уве рио, кроз по вре ме но 
бур не по ле ми ке у Око ва ном чо ве ку да се ра ди о чо ве ку ко-
ји га ји не спор ну љу бав пре ма Фран цу ској, као и ап со лут ну 
же љу за по бе дом.

Ја сам стар, ре че ми. Ни је ми ста ло до жи во та, али сам 
се за клео да ће мо је ста ре ко сти из др жа ти до ко нач не по-
бе де, јер она је на ша, го спо ди не, по бе да је на ша.

Кад сам до шао до ре чи, упо знао сам свог са го вор ни ка 
са тре нут ним ста њем опе ра ци ја на те ре ну, она квим бар ка-
кво се ме ни чи ни ло на осно ву про це не чи ње ни ца…

Ни сам при ме тио, ре кох му, у мом окру же њу ни јед ног 
ге не ра ла ко ји без ре зер вно ве ру је у на шу вој нич ку по бе ду, 
са из у зет ком ге не ра ла Фо ша. С об зи ром да уз ту нео п ход-
ну ве ру код ње га по сто је и ква ли те ти ко ји га чи не јед ним 
од на ших нај бо љих вој ни ка, чи ни ло ми се да је он пред о-
дре ђен да пред во ди на ше тру пе, а вла да ће у ње му има ти 
нај си гур ни ји и нај о да ни ји осло нац у те шким ме се ци ма 
пред на ма.

Не бих же лео да по ве ру је те да ја о ње му го во рим као ње-
му при вр же ни офи цир, ни као при ја тељ ко ји се за ње га ве-
зао то ком прет ход них осам на ест ме се ци у ње го вој слу жби. 
Не, ја же лим да се осла њам на чи ње ни це.

Об ја снио сам му по том, на свој на чин, раз вој ма не ва ра 
на Мар ни (ка да је Фош ко ман до вао 9. ар ми јом) ко ји ма сам 
при су ство вао као ар ти ље риј ски офи цир 60. ре зер вне ди-
ви зи је, и ’тр ке на мо ру’ ко ја се окон ча ла за у ста вља њем не-
мач ке офан зи ве на се ве ру 15. но вем бра 1914. го ди не. Би ло 
је у тим две ма ак ци ја ма от кро ве ња офан зив них ква ли те та, 
упо тре бе и штед ње мо рал них ре сур са у ре зер ви, чак и ди-
пло ма ти је, и то све у тој ме ри да би смо мо гли ре ћи да, 
прем да мно ги на ши ге не ра ли има ју сјај них ква ли те та, ге-
не рал Фош је тај ко ји је де ло вао за кла су из над свих.

Уоста лом, ре кох му, до ђи те да га ви ди те. Два пут сте 
свра ти ли до нас – уочио сам вас – а да се при том ни сте за-
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др жа ли у на шем ге не рал шта бу. Чвр сто сам убе ђен, ако би-
сте вас дво ји ца де ла ли за јед но, ви у ми ни стар ству по ли ци-
је а он у вој сци, да би смо ми има ли нај бо ље мо гу ће усло ве 
за ко на чан успех.

Офан зив ни ква ли те ти ге не ра ла га чи не спо соб ним да 
оства ри по бе ду, али исто та ко и да из гу би бит ку; нео п ход-
но је да уз ње га бу де не ко ко га мо же по кри ти и по др жа-
ти пред скуп шти ном,11 у зе мљи чи ји сен зи би ли тет ви 
по зна је те до бро, и за то ве ру јем да сте ви нај бо љи чо век 
за то. Вре ме је, го спо ди не Пред сед ни че, да се са гла си те са 
овим.“

При зна јем да ми је уру чи ва ње ста туе иза зва ло од ре ђе-
не не до у ми це у по гле ду кан ди да та за ме сто глав но ко ман-
ду ју ћег. Да ли ми се то мо жда вра ћа ла успо ме на на ге не ра-
ла Бу лан жеа12 (Bo u lan ger)…?

Нај зад, у од ла ску, Фо шов ор до нанс ме је упи тао:
„Он да, имам ва ше обе ћа ње, ни је ли та ко?“
Ни је на ме ни да би ло ко ме да јем обе ћа ња, од го во рих му. 

Али, сва ка ко сам рас по ло жен. У сва ком слу ча ју, ме не не ће 
ни пи та ти.

Вре ме је про ла зи ло. А он да, из не на ђе ње! Јед ног ју тра 
кра јем 1916. го ди не, ушао је у мо ју кан це ла ри ју лич но ге-
не рал Фош, ве о ма уз бу ђен:

До ла зим пра во из ге не рал шта ба где сам упра во срео ге-
не ра ла Жо фра (Joff  re).13 Да вам ис при чам шта ми је ре као:

11 Жорж Кле ман со под ву као ов де. Г. Ме ни је-Сир куф је пред ви део Шмен-
де-Дам.

12 Жорж Бу лан же, фран цу ски ге не рал и крат ко вре ме ми ни стар од бра не 
80-их го ди на 19. ве ка. На кон од ла ска с вла сти ство рио ан ти пар ла мен тар ни по-
крет не за до вољ ни ка Тре ћом Ре пу бли ком ко ју је по ку шао да сру ши, што му је 
по да ри ло на зив „бу лан жи зам“. Ка сни је по бе гао у Бел ги ју где је из вр шио са мо-
у би ство. (прим. прев.)

13 Жо зеф Жо фр, је дан од нај чу ве ни јих фран цу ских ге не ра ла Пр вог свет-
ског ра та. По себ но остао за пам ћен по ве ли кој по бе ди у би ци на Мар ни 1914. 
го ди не. (прим. прев.)


