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САРАЈЕВСКИ АТЕНТАT
Мој је став сада, као и пре да до рата у Европи мора доћи и то 
пре или касније, и да ће се то у крајњој линији односити на борбу 
Германа са Слoвенима. Треба за то извршити припрему свих 
држава које су носиоци германске културе духа. Али, напад би 

требало да изазову Словени

МОЛТКЕ – ХЕЦЕНДОРФУ, 10. фебруара 1913:
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ПИСМО МОЛТКЕА – ХЕЦЕНДОРФУ, 
10. фебруара 1913.
Начелник немачког генералштаба Хелмут фон 
Молтке – начелнику аустроугарског генерал-
штаба Конраду фон Хецендорфу1

Шеф Генералштаба 

Број 31. Тајно      
Берлин, НВ. 40, 10. фебруар 1913.   
Молткеова улица број 8

Ваша Ексцеленцијо,

Најискреније захваљујем на цењеном писму 
које сам добио 11. јануара ове године. Моју за-
хвалност Вам је већ пренео генерал мајор гроф 
Валдерзе (Waldersee) и то приликом расправе о 
садржају наше последње преписке коју сте ви 
оценили као добру. Нећу се уздржавати да Вам 
изразим велику захвалност на пријему гене-
рала који је био врло срдачан и пун поверења.

Као што и ја успостављам усмене преговоре, 
желео би нагласити колико задовољство ми 
чине информације о груписању италијанских 
копнених снага при почињању заједничких 
акција које је генерал Полио (Pollio) саопштио 
грофу Валдерзеу и што Вашој Висости не треба 
дати основа за осуду, него само и код Вас и код 
мене може ојачати уверење да није спремна 
само његова Висост краљ, него тренутно и во-
дећи људи да свим снагама воде акције у духу 
верности.

Такође је пријатна и изјава да је Ваш став и став 
адмирала грофа Монтекућолија (Montecuccoli) 
у погледу заједничких операција савезничке 
флоте на Средоземљу исти са погледом оних 
у Риму.

Имам разлога да верујем, иако се то није деси-
ло, да ће одмах бити предложен већи споразум 

1 Feldmarschall Konrad von Hetzendorff, Ausmeiner Dienstzeit 
1906-1918, III, Vien/Leipzig/Munchen 1922, 146.

од стране Италије. Било које одлагање овог 
могло би се објаснити само новим вестима из 
италијанског адмиралитета због још увек не-
решених кадровских промена.

Каkо и Ви и ја заједничким акцијама придајемо 
велики значај и сматрамо да при величини 
неких циљева споредна питања не могу дати 
неки закључак (резултат).

Како сам Вам већ саопштио немачке снаге које 
су распоређене према Русији неће бити смање-
не, упркос неуспеха треће италијанске армије.

Оправдано се може предвидети што ће бити 
након почетка непријатељстава, надам се да 
ћемо и даље користити расположиве снаге 
друге линије на Истоку, које се требају рас-
поређивати зависно од ситуације у Пруској и 
Горњој Шлезији.

Већ сам усмено објаснио да ми парада улица-
ма Одерберга, исто као и Вама чини велико 
задовољство.

Заштита границе се у Горњој Шлезији вршила 
са 22 батаљона, 4 ескадрона и 4 батерије.

Десетим даном мобилизације знатни делови 
тих снага су спремни дати офанзиван карак-
тер, и заједно деловати са коњичком дивизијом 
коју сте Ви предвидели.

Желим да ми дозволите да бацим још један 
поглед на Ваше писмо.

Вођење Великог рата Тројног савеза против 
Антанте, и то не само против Русије и Фран-
цуске, довело би нас до срећног краја само ако 
би се захтевао напор свих снага и коришћење 
свих шанси. Расцепканост снага би довела и 
до нечег већег од опасности.
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Захтев Аустрије је да са свим својим снагама 
води борбу против Русије, а то исто важи (од-
носи се) за Немачку у борби против Францу-
ске.

Стога би се заложио да се наше трупе које се 
налазе на Истоку користе и на Западу, ако ме 
Аустрија у томе не спречи.

По мени, у пражњењу сукоба између Немачке 
и Француске лежи тежиште целог европског 
рата, а и коначна судбина Аустрије.

Наглашавам да ја изражавам свој властити 
став, па желим и ово да приметим: 

Када су настали први затегнути односи између 
Аустрије и Србије – Монархија је услед прово-
кативног понашања Србије без сумње имала 
наклоност свих великих сила, али не и Русије.

Свако би разумео да је заузимање Санџака по-
вод за изазивање рата, исто тако као што би 
свако разумео, да Аустрија не би могла да то-
лерише постојање српске ратне луке на Јадра-
ну, и то без успоставе својих највиталнијих 
интереса.

Пошто би Србија решила лучко питање, и ако 
би деловање Прохаске решило питање на задо-
вољство Аустрије, утемељио би се, нарочито у 
Немачкој, став да су захтеви формулисани од 
стране Аустрије оправдани, као и сам предмет 
раздора.

Очекивало се да ће предлог Русије за истовре-
меном демобилизацијом довести до смањења 
напетости у политичком погледу, а заправо 
ће се штетни ефекат тога осетити у Немачкој.

Очекивања су била разочаравајућа.

Ваша Ексцеленција зна да рат, који се односи 
и на опстанак државе, тражи сагласност за 
жртвовањем, као и одушевљење целог народа. 
Осећај верности савезништву је јачи и живљи 
у Немачкој, него у Аустрији. Главно уверење је 
да би напад Русије претио опстанаку Аустрије. 

У случају да Аустрија изазове рат тешко би 
било пронаћи адекватан слоган који би био 
убедљив немачком народу. (подв. М. П.)

Савез балканских држава који је настао из 
заједничког интереса носи у себи, како ми се 
чини, семе неслоге, која може настати чим се 
успостави мир са Турском и када дође до поде-
ле плена. Чини се да би било срећно решење да 
се успостави савезништво Аустрије са Бугар-
ском. Овде би требало подсетити на заједничке 
интересе, тако да се Русија доведе у стање да 
мора бирати између Бугарске и Србије. Верујем 
да у Бугарској постоји јака тежња да се осло-
боди положаја руског сатрапа. 

Ако би дошло до непријатељства између Бу-
гарске и Србије, Аустрија би добила одрешене 
руке против Русије.

Поставља се питање да ли треба саветовати 
Аустрију на такво поступање против Србије 
све док је Балкански савез чврсто утемељен.

Постојећи конфликт између Румуније и Бу-
гарске је такође за жаљење. 

Ако би оба ова горе наведена случаја била ре-
шена на наше задовољство, сви ми би били у 
предности (мисли на своје савезнике у будућем 
рату). 

Ово писмо ћете читати са чуђењем. Ви заправо 
нисте тај који жели преписку о два различита 
милитаристичка става.

Нисам политичар, али ми наше међусобне 
пријатељске везе допуштају да Вам са пуним 
поверењем пишем о овим стварима.

Политика и вођење рата су готово увек у чвр-
стој повезаности.

Мој је став сада, као и пре да до рата у Европи 
мора доћи и то пре или касније, и да ће се то 
у крајњој линији односити на борбу Германа 
са Слoвенима. Треба за то извршити припре-
му свих држава које су стандардни носиоци 
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германске духовне културе. Али, напад би 
требало да изазову Словени. (подв. М.П.)

Ко сагледава да ће доћи до ове борбе томе ће 
бити јасно да треба извршити обједињавање 
свих могућности, али да пре свега треба тре-
ба постићи пуно разумевање народа за нове 
историјске одлуке.

Част ми је да Вам изразим моје најдубље пош-
товање и обожавање

Вашој Ексцеленцији искрено одан 
фон Молтке (von Moltke),  
пешадијски генерал

фебруар 1913. 
Тајно, Број 62
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О ПОКУШАЈИМА РЕВИЗИЈЕ

Ревизија је почела пре 
него што је почео рат
Ревизија историје избијања Првог светског 
рата није нова тема. У току Првог светског 
рата, по његовом завршетку, у међуратном 
периоду, за време Другог светског рата, а у 
појединим круговима и по његовом завршет-
ку, никада није ни престајала да се актуели-
зује мотивисана политиком. Ревизија историје 
Првог светског рата тако има своју историју. 
Рату који је припреман у подужем низу година 
претходиле су и разраде стратегије пребаци-
вања одговорности за његов почетак, а почео 
је нападом Аустроугарске на Србију.

Корене ревизије могуће је пронаћи још у вре-
мену које је претходило рату. Ако и нема опи-
пљивијих доказа да се о пребацивању криви-
це за рат размишљало раније, онда преписка 
између Молткеа и Хецендорфа показује да се 
на то и те како мислило у 1913. години. Пре-
писка начелника генералштабова двеју цен-
тралноевропских сила које су се у јулу 1914. 
брзо и лако договориле да започну рат, открива 
најмање два правца прављења сценарија: а) 
пронаћи кривца међу словенским земљама; 
б) пронаћи одговарајућу поруку која би по-
служила да одлука о отпочињању рата буде 
прихваћена.1 После атентата у Сарајеву све је 
за Беч и Берлин било далеко лакше. Кривац је 
пронађен у Србији која је политички оптужена 
да жели да од аустроугарске монархије отргне 
Босну и Херцеговину, Хрватску, Славонију и 
Далмацију и да тиме, како пише у оптужници 
Гаврилу Принципу и Младој Босни, измени 
„опсег“ Монархије. Званична штампа задуже-
на за пропаганду обавила је посао на припре-
ми јавног мњења, а Беч и Берлин су започели 
ратове против Србије и Русије образлажући 
их превентивним разлозима. Организовање 

1  Feldmarschal Konrad von Hecendorf, Ibidem. 

демонстрација против Србије у градовима у 
Хрватској и Босни и Херцеговини, протести 
у Бечу и паљење српске заставе на згради по-
сланства, уз лажне информације које је бечка 
штампа из дана у дан после атентата пласира-
ла, требало је да створи слику општег огорчења 
према јужном суседу који прети и угрожава 
аустроугарску монархију. Аустроугарски ул-
тиматум упућен Србији 23. јула 1914. године 
био је само задовољавање форме, јер је текст 
формулисан на начин да не буде прихваћен. 
Било је то креирање још једног лажног аргу-
мента коришћеног да се читава ствар пред соп-
ственом и међународном јавношћу представи 
као да су средства мирног решења исцрпљена. 
Мирно решење је подразумевало да аустроу-
гарска армија умаршира у Србију и да је, по 
опробаном моделу у Босни и Херцеговини, 
анектира.

После завршетка Првог светског рата и по-
знатог исхода, с посебном жестином у току 
20-их и 30-их година 20. века, упркос чиње-
ници да је то питање било скинуто с дневног 
реда Версајским уговором (члан 231) и при-
знањем Немачке да је са својим савезницима 
одговорна за рат који је наметнула, започела 
је ревизионистичка кампања у виду политич-
ких, научних, и псеудонаучних расправа међу 
савременицима о кривици. Каснији немачки 
извори из периода Другог светског рата сведо-
че да су национални кругови Рајха и Аустрије 
у доба Вајмарске републике (1919–1933) ин-
тензивно радили на ревизији историје Првог 
светског рата и у том циљу ангажовали велики 
број стручњака са задатком да докажу да је 
Немачки Рајх „стално спроводио мирољубиву 
политику“.2 Уследила је изјава Фирера 30. јану-
ара 1937. године да он повлачи потпис Немач-
ког Рајха на признању кривице за рат. Из истих 
кругова питање кривице за Први светски рат 
2  Писмо др Лудвига Битнера командујућем генералу и 

заповеднику у Србији, 13. априла 1943, објављено у књизи 
др Војислава Јовановића Марамбоа, Потрага за украде-
ном историјом, 423. 



6

добило је током Другог светског рата још једну 
димензију, овог пута у виду проширеног импе-
ратива – скидања сопствене и пребацивања од-
говорности на непријатељске земље и за Први 
и за Други светски рат. О томе, такође, сведоче 
немачки извори. У наведеном писму Битнера 
налазимо следећи став: „Немачка наука има за 
дужност да пружи доказе да су непријатељске 
силе биле те које су започеле и Први и Други 
светски рат“.1

Пљачка српских архива 
у Првом и у Другом 
светском рату у функцији 
ревизије историје 
Првог светског рата
Још док су прве вести из Сарајева стизале 
до удаљенијих крајева света, а Беч и Бер-
лин у тајности започели коначне договоре о 
објављивању рата Србији, аустроугарска по-
литичко-ратна пропаганда саопштавала је 
да иза атентата на престолонаследника стоји 
Београд. Сви напори да се у току истраге и 
касније, у јесен током судског процеса, дође 
до било каквог доказа који би поткрепио так-
ве оптужбе, нису дали резултат. То је значи-
ло да је Аустроугарска, којој су такви докази 
били потребни ради моралног покрића за рат 
који је у време судског процеса атентаторима 
већ увелико био европски, морала за њима да 
трага и у току рата. Док су се војске тукле на 
фронтовима, у окупираном Београду вршена 
је преметачина и пљачка српских архива. Ау-
строугарска влада је у том циљу формирала 
научну комисију састављену од аустријских 
и мађарских стручњака, са представницима 
хрватско-славонско далматинске владе и бо-
санско-херцеговачке земаљске владе који су 
били од велике помоћи научној комисији због 
познавања језика. Задатак комисије био је да 

1  Исто.

изврши увид у културно благо српских кул-
турних и научних установа и да издвоји део 
тог блага за одношење у Беч и Будимпешту. На 
највећем удару била је архивска грађа, пре све-
га из државних институција из периода уочи 
Првог светског рата и непосредно пред Са-
рајевски атентат, али је прецизним стручним 
оком издвајана и архивска грађа из 19. века. 
Удар на архивску грађу увек је удар на иденти-
тет народа. Први светски рат је за Србију био 
истовремено борба за очување државности и 
идентитета. Удар на идентитет ишао је упоредо 
са отвореним фронтовима и злочинима, а био 
је спровођен и путем покушаја поништавања 
историје, што се чини уклањањем, пљачкањем 
и уништавањем писаних трагова о постојању. 
Тумачења историје могу бити различита, али 
ко поседује документе тај има и кључеве од 
историје.

Да је пљачка спроведена темељно, сведочи из-
вештај изасланика земаљске владе Краљеви-
не Хрватске, Славоније и Далмације упућен 
хрватском бану, о преметачини архивске 
грађе у Београду из којег се види и шта је из 
Србије до тада однела Аустроугарска у Беч 
(„Izvješćе od 3. travnja 1917“). Извештај је пот-
писао „kraljevski državni odvjetnik kao izaslanik 
kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske 
zemaljske vlade, 15. srpnja 1917“.2 У извештају 
изасланик хрватског бана открива да му је био 
поверен задатак да истражи све податке који 
се односе на великосрпску пропаганду и поли-
тичке везе припадника „краљевина Хрватске 
и Славоније“ са круговима у Србији у списима 
пронађеним током преметачина обављених у 
„србијанским“ надлежним војним областима 
и званичника у Србији, као оних који се налазе 
у „овоземним“ областима. Прегледање је об-
ављано у Београду и у Бечу где се већ налазила 
велика количина опљачкане српске архивске 
грађе. Из извештаја од 79 страна види се да су 
прегледани списи председника владе Николе 
Пашића и на тавану његове куће, затим грађа 
политичког одељења српског министарства 
иностраних дела, српског војног министарства, 
2  „Izvješće od 3. travnja 1917“...
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Народне одбране, Савеза добровољаца, Јована 
Скерлића, српског пресбироа, Кола српских 
сестара, соколских друштава, списа који се 
односе на 1903. годину, извештаји о анархи-
стима и социјалистима, затим извештаји вој-
них изасланика у Букурешту, Атини и Софији, 
подаци који се односе на лица која су узела 
српско држављанство, документација о креди-
тима, извештаји граничних рејона, спискови 
страних лекара на служби у Србији и бројне 
друге хартије. У извештају се наводи да су се у 
Бечу тада налазила 63 сандука архивске грађе 
из Србије која је обухватала четири целине: 
дипломатску преписку политичког одељења 
министарства иностраних дела за период од 
1881. до 1914. године, акта Управе града Београ-
да за период од 1903. до 1914. године, земљишне 
књиге за године 1911, 1913. и 1914, и „бугарски 
школски архив из Македоније и Старе Србије“. 
Са списима били су однети и деловодни про-
токоли и регистри. У извештају се констатује 
да у списима министарства иностраних дела, 
односно у извештајима српских дипломатских 
представника у Атини, Берлину, Бечу, Букуре-
шту, Лондону, Паризу, Петрограду, Риму, Ца-
риграду, Цетињу, Софији, Будимпешти, При-
штини, Скопљу, Солуну, нису нађени никакви 
подаци који би се односили на великосрпску 
пропаганду.3

После Првог светског рата рађено је на прику-
пљању података о томе шта све у архивским 
фондовима Државног архива недостаје. Попи-
сом сачињеним 1920. године констатовано је да 
је архивска грађа Државне архиве (данашњи 
Архив Србије) нестала из следећих фондова: 1) 
Кнежевска канцеларија и то из група предмета 
Народна канцеларија 1827–1829, Народни суд 
1820–1834, Савет 1826–1837, Велики народни 
суд 1837–1839, преписке Јована и Јеврема Об-
реновића, преписка са Аустријом, Влашком, 
Русијом, Турском; 2) Министарство иностра-
них дела из Унутрашњег одељења 1850–1853; 
3) Хатишерифи, фермани, и таквили држав-
них и кнежевских добара, са њима и Устав из 
1839; 4) Документи о откупу турских добара у 
3  Исто.

Београду; 5) Документи о откупу пароброда 
„Делиград“ 1862; 6) Документи о добрима кнеза 
Михаила; 7) Министарства просвете акти из 
1835–1837; 8) Министарства унутрашњих дела, 
документи из 1850, 1853. и цела 1855. година; 
9) Народна скупштина – акти из 1889; 10) Се-
нат стенографске белешке из 1901. године; 11) 
Митрополија, акти из 1862; 12) Министарство 
правде, 13 кутија са документима о Ивандањ-
ском атентату 1899. и протоколи; 13) Акти о 
кривици Петра Карађорђевића, Ж. Лукића и 
др. 1875–1879, 295 листова; 14) Тополска буна 
1877–1878; 15) Заклетва краља Александра Об-
реновића на Устав из 1901. године; 16) Архива 
Александра Обреновића у гвозденој каси и 
једном сандуку; 17) Крунска повеља; 18) Пе-
чати и штамбиљи у два сандучета; 19) Тужба 
Срба против турских зулума из 1856; 20) До-
кументи о босанско-херцеговачком устанку; 
21) Копија мемоара Стевче Михаиловића; 22) 
Деловодни протокол Стевче Михаиловића из 
1836–1837; 23) Заоставштина епископа Мојсеја 
са златним крстом Мелентија Никшића; 24) 
Три Карађорђева акта из 1811. и 1812. године; 
25) Акти о кривици Глише Зубана; 26) Заостав-
штина Алексе Симића (2 кутије, 1500 листо-
ва); 27) Извештај о боравку краља Милана у 
Бечу после Александрове женидбе; 28) Девет 
докумената преписке кнеза Милоша и Томе 
Вучића Перишића са народним старешинама; 
29) Заоставштина Панте Срећковића (82 групе 
предмета у три кутије); 30) Заоставштина Ђоке 
Влајковића; 31) Заоставштина Велимира М. Те-
одоровића; 32) Изјава представника руске нау-
ке, журналистике и законодавних тела против 
анексије Босне и Херцеговине; 33) Мемоари 
проте Матеје Ненадовића у рукопису, повезани 
у две књиге; 34) Аутобиографија Димитрија 
Матића.4 Осим архивске грађе, према попису, 
нестало је и 525 књига из архивске библиотеке.5

4  Архив Србије, Фонд АС, Дел. прот. бр. 260 зав. 26. де-
цембра 1919. (Предмет је прикључен предмету под дел. 
прот. бр. 97 зав. 14.6.1920.) „Списак аката и докумената 
којих нема у Државној архиви“, упућен Дирекцији плена 
уз пропратно писмо. 

5  Исто 
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Архивска грађа српских архива нашла се на 
мети окупатора поново у Другом светском 
рату.6 Из једног немачког документа, писаног 
1944. године, који је потписао др Ернст Цип-
фел, генерални директор државних архива, 
директор Рајсархива – Потсдам и комесар за 
архивску заштиту, може се уочити колико 
се опсежно у току Другог светског рата, по-
средством пљачкања архивских докумената и 
њиховим манипулисањем, са немачке стране 
приступало конструисању историје:

„У лето 1940, када су победе наших трупа на 
Западу отвориле нов лист немачке историје, ја 
сам одмах, да би се и блага која почивају у ар-
хивама заложила за борбу за преобличење Ев-
ропе, у договору са ’Западнонемачком заједни-
цом за истраживања’ у појединим личностима 
који раде на истраживањима Запада, поставио 
један научни програм немачких архива који, 
кратко назван ’Западним програмом’, има да у 
низу публикација извора, инвентара и регеста, 
али и у испитивањима и приказима, пружи 
политици и науци скеле за изворно обезбеђено 
идејно подзиђивање немачког првенственог 
положаја“.7

Циљ је била ревизија историје и скидање одго-
ворности са доказаног кривца за људске жртве 
и материјална разарања, као и пребацивање 
кривице у првом реду на Србију и Русију. То 
није било могуће без материјалних доказа, 
односно архивских докумената, па се у току 
Другог светског рата кренуло у потрагу за до-
кументима у српским архивима који би садр-
жали било какав писани траг који би Србију и 
њене савезнике, у првом реду Русију, учинили 
одговорним за Први светски рат. Пљачка ср-
пских архива, веома озбиљно припремана као 
део ратног плана, била је поверена бечком Рај-
сархиву и његовом директору др Лудвигу Бит-

6  О пљачки архивске грађе из српских и југословенских 
архива у Другом светском рату вид. В. Јовановић – Ма-
рамбо, Потрага за краденом историјом. Извештај о 
пљачки српских докумената у Другом светском рату и 
настојањима да се врате Србији, Издавачка књижара 
Југоисток ДОО, Београд 2010, 499. 

7  Исто.

неру који је за непосредног извршиоца пљач-
ке српских архива одредио архивског асесора 
Кућног, Дворског и Државног архива у Бечу, др 
Роберта Шванкеа. О својој нечасној делатности 
у Србији а потом и у Бечу, где је са читавом 
машинеријом бечких архивиста и историча-
ра радио на прегледању српских докумената, 
оставио је податке у својим извештајима, а о 
његовом пљачкашком походу на српска ар-
хивска документа и првом уласку у тадашњу 
Државну Архиву (данашњи Архив Србије), 
сачувани су извештаји ондашњег управника 
Архива Србије Милана Јовановића Стоимиро-
вића и секретара Михаила Дамјановића. Један 
од тих извештаја гласи: 

„Јуче у среду 3. децембра 1941. г. у 8 ½ часова 
дошли су у Државну архиву један немачки по-
дофицир са немачким војницима и неколико 
радника, позвали командира немачке страже 
у згради Државне архиве, и после тога ушли 
у депо који је под кључем немачких власти 
(Фелдкомандатуре 599). Ускоро после тога рад-
ници су почели да износе кутије са архивским 
депозитом. Изишао сам у ходник и видео да 
се износе стара акта Министарства иностра-
них послова. Нешто после тога дошао је у моју 
канцеларију, где је телефон, г. подофицир, који 
је дошао са немачким војницима и радници-
ма и разговарао телефоном са г. др Робертом 
Шванкеом, немачким капетаном у Управном 
штабу Војног заповедника у Србији, из чега се 
могло закључити да је то урађено по упутству 
и налогу г. Шванкеа, који је референт за архиве 
у Управном штабу. Из депоа Државне Архиве 
однето је 519 кутија старих аката са одгова-
рајућим регистрима и деловодним протоко-
лима и одвежено камионом. Немачки војници 
нису дали никакав реверс за подигнуту архиву, 
нити су хтели о томе да разговарају“.8

У једном другом извештају из јула 1942, такође 
сачуваном у Архиву Србије, наведено је да је 
2. јула 1942, године у 14.30 часова по наређењу 
Шванкеа из депоа Државне архиве однето 688 
кутија докумената Министарства унутрашњих 

8  АС, ДА, пов. Бр. 350/41



9

дела, 140 кутија докумената Народне скупш-
тине, 29 кутија докумената Сената Краљевине 
Србије, 52 деловодна протокола Министарства 
унутрашњих дела, 30 регистара Министарст-
ва унутрашњих дела, 18 књига кондуит листа 
чиновника и практиканата, 2 експедиционе 
књиге и 1 књига регистра дућана и механа.9

Пљачка српских архива у току Другог свет-
ског рата од стране окупационих власти била 
је далеко замашнија од онога што је наведено 
у ових неколико сачуваних извештаја из тих 
година. Архивска грађа је, осим из Архива Ср-
бије, одношена и из Петроварадина, Земуна, 
Бачке, или је, пак на лицу места уништавана. У 
пролеће 1941. упућена је посебна експедиција 
у Сремске Карловце, старо седиште Српске 
православне Патријаршије са задатком да из 
митрополијске архиве заплени старе српске 
повеље и рукописе, као и повеље аустријских 
владара издате српским патријарсима у 17, 18. 
и 19. веку.10 Заплењено је 80 повеља које су са 
неколико старих српских рукописа и ретких 
књига послате у Берлин, а затим достављене 
бечком Рајсархиву. Пријем је потврдио дирек-
тор Рајсархива Битнер актом бр. 2975. од 19. 
новембра 1942. године.11 Специјална мисија 
немачког тумача Фраја о којој је Управни штаб 
– Групу IV редовно извештавао извесни Целт-
нер имала је задатак да у Чачку пронађе део 
склоњене архивске грађе. Захваљујући преда-
ном раду др Војислава Јовановића Марамбоа 
на истраживању и пописивању архивске грађе 
однете за време Другог светског рата у Беч, 
могуће је сагледати димензије и циљеве пљачке 
српских архива. У својој књизи Потрага за 
украденом историјом, за коју је предговор на-
писао Василије Крестић, Марамбо наводи да је 
ушао у траг да је у Беч из Србије у току Другог 
светског рата однето око 214 до 255 тона или, 
најмање 21 до 25 вагона архивског материјала.

9  АС, ДА, бр. 853/42

10  Извештај Роберта Шванкеа – В. Јовановић-Марамбо, 
н. д, 88. 

11  Повеље су реституисане властима ФНРЈ 1947. године. – 
В. Јовановић-Марамбо, Исто, 86.

Војислав Јовановић Марамбо сачинио је при-
времени списак архивске грађе однете у Беч 
са територије Србије у периоду 1941–1944: 
Председништво Министарског савета Ср-
бије, Председништво Министарског савета 
Југославије, Министарство иностраних дела 
Србије, Министарство иностраних послова 
Југославије, Министарство унутрашњих дела 
Србије, Министарство унутрашњих послова 
Југославије, Министарство војске и морнарице 
Југославије, Двор, Београд, Српска академија 
наука. Појединачни спискови предмета са го-
динама објављени су у књизи В. Јовановића 
Потрага за украденом историјом.12

Праве разлоге и циљеве тако замашног и 
стручно организованог похода на српске ар-
хиве и значај који је српским архивима при-
даван од стране Берлина и Беча најверније 
разоткривају извештаји, упутства и преписке 
самих организатора и извршилаца тог нечас-
ног задатка до којих је у својим истраживањи-
ма дошао Марамбо непосредно по завршетку 
Другог светског рата. Пред одлазак за Београд 
на извршење задатка, др Роберт Шванке добио 
је упутства која су предвиђала програм рада. У 
том програму рада, између осталог, наведено је 
да архивалије треба да се искористе у немачком 
интересу и да би било важно „доћи до извора, 
сачуваних у српским архивима, за предисто-
рију светског рата, нарочито за саучесништво 
српске владе у Сарајевском атентату“.13 Један од 
учесника у пословима ревизије историје Првог 
светског рата, професор Ханс Иберсбергер пи-
сао је, јула 1942. године, професору Фридри-
ху Берберу, директору Немачког института за 
спољнополитичке студије при Министарству 
спољних послова у Берлину: 

„Морам вам се обратити за помоћ по једној 
ствари која је из стварних и личних разлога 
подједнако увредљива за издаваче публика-
ције аустријских докумената, која је међутим, у 
своје време припремљена и издана за [немачко] 
Министарство спољних послова уз залагање 
12  В. Јовановић, н. д, 361–367. 

13  В. Јовановић, н. д, 103.
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свих снага до крајњих граница физичких и 
духовних способности. Тадашњи руководи-
лац реферата о [ратној] кривици, посланик 
др Штиве, зна с коликом се журбом и каквим 
ризиком морало радити [...]. Стога можете себи 
представити каква су осећања обузела нас из-
даваче кад смо од Рајхсминистра финансија 
преко Рајхсминистра унутрашњих послова, 
под 6. јулом, обавештени да Министарство 
спољних послова према једном акту Рајхс-
министру финансија од 19. јуна, сада поново 
испитује да ли може поверити бечком Рајх-
сархиву да архивалије у Београду пронађене и 
секвестроване, искористи за једну публикацију 
предисторије Светског рата 1914–1918, или из 
позитивних разлога, оно само мора то да из-
врши. Ми међутим радимо већ више месеци 
на овој публикацији и Министарство спољних 
послова, актом од 11. априла 1942. Рајхсмини-
старству унутрашњих послова сагласило се 
да српска акта о предисторији Првог светског 
рата буду издана од стране бечког Рајсархива. 
Министарство спољних послова је, осим тога, 
још у септембру 1941, дало своју сагласност 
Комесару за архивску заштиту, Генералном 
директору др Ципфелу и у јануару 1942. по-
слало је бечком Рајхсархиву важна српска акта 
из времена 1908–1918, која су била приспела у 
Берлин, на употребу за пројектовану публика-
цију аката. Бечки Рајхсархив је, са своје стране, 
послао Министарству спољних послова саоп-
штења из српских архива, а осим тога и пре-
вод Реперторијума српског директора архива 
Јовановића. Ми, обрађивачи ове публикације, 
радимо дакле ослањајући се на ово држање 
Министарства спољних послова и већ смо ода-
брали више стотина важних аката. Створен 
је велики организациони апарат довођењем 
искусних преводилаца. Без уображења може се 
рећи да се са професором Битнером, са мном 
и професором историје Југоисточне Европе на 
бечком универзитету др Алојзом Хајеком теш-
ко може мерити неко ко би испуњавао битне 
услове за овај посао. Такође, једва се може наћи 
установа која би као бечки Рајхсархив, још из 
времена припремања публикације аустријских 
докумената, имала школовано особље и услове 

за стварање потребног организационог апара-
та који, с обзиром на мноштво архивског мате-
ријала, омогућује брзо извршење публикације“.

Да је стварни циљ потраге за документима у 
српским архивима било објављивање публика-
ција политичке а не научне природе, уверљи-
во сведочи писмо Улриха, високог чиновника 
Министарства спољних послова упућеног 28. 
фебруара 1943. године Рајхсминистарству уну-
трашњих послова у Берлин:

„Према схватању Министарства спољних по-
слова, радове на издавању једне службене пу-
бликације докумената о предисторији светског 
рата 1914–1918. на основу заплењених српских 
докумената треба безусловно квалификовати 
важним за рат. Ови радови нису само од на-
учног интереса, они су поврх тога још и данас 
од политичко-пропагандистичког значаја 
(подв. М. П.), као што је то недавно доказа-
ло откриће нарочито важних докумената за 
разјашњавање сарајевског убиства од 28. јуна 
1914. Искоришћење београдских архива је за 
Министарство спољних послова од толико 
великог интереса да је оно само узело на себе 
да у вези са Рајхсминистарством унутрашњих 
послова изда једну службену публикацију тих 
докумената. Овим радовима придаје се извесна 
хитност још и стога што се не може предвиде-
ти колико ће дуго бечки Рајхсархив моћи да 
задржи на чувању та документа“.14 

Политичке елите су схватале да је историја 
по политику сувише скупа и опасна да би је 
политика препустила историчарима. 

Документ припредио: 
Мирослав Перишић

14  В. Јовановић, н. д,.
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ОРУЖЈЕ САРАЈЕВСКИХ АТЕНТАТОРА
Током израде Меморандума који је аустро-
угарски посланик у Београду, Гизл фон Гиз-
линген, 23. јуна 1914. предао вршиоцу дужно-
сти министра-председника, др Лазару Пачуу, 
Аустријанцима је навећи проблем представља-
ло обезбеђење инкриминишућег материјала. 
Првобитну комисију за израду Меморандума, 
која је у Министарству иностраних послова са 
радом започела 4. јула, чинили су Александар 
Хојош, Александар Мусулин, Фридрих Виз-
нер, Јохан Форгач, Ото Вајл, Рихард Опенхеј-
мер фон Марнхолм, Алфред Рапопорт, Леон 
Билински и посланик у Београду, Владимир 
Гизл фон Гизлинген. Комисија, у Министар-
ству позната под називом „ратна фабрика“ 
(Kriegsfabrik), до 8. јула је израдила нацрт Ме-
морандума који се заснивао на тексту припре-
мљеном још 1908. године, током Анексионе 
кризе.15 У суштини, овај део материјала одно-
сио се само на анти-аустријску пропаганду и 
организацију „Народна одбрана“. Но, до тог 
тренутка, истражни поступак вођен у Сараје-
ву није обезбедио ниједан документ који би 
доказао умешаност официјелне Србије у сам 
атентат. Да би по убрзаном поступку приба-
вио релевантне и валидне податке, Бертхолд 
је одлучио да у Сарајево пошаље „човека од 
поверења“. Министар се 9. јула одлучио за ре-
ферента Одељења за међународно право при 
Министарству иностраних дела, Фридриха 
фон Визнера (Friedrich Karl Georg von Wiesner, 
1871–1951), који је, у својству руководиоца 
„Специјалне комисије за истраживање одго-

15  Ради се о радном тексту на основу којег је настао офи-
цијелни демарш, а који је уродио официјелном Изјавом 
Краљевине Србије од 31. марта 1909. године. Ludwig 
Alexander Georg Grafvon Hoyos, Freiherrzu Stichsenstein 
(1876–1937), Alexander Freiherr Musulin von Gomirje 
(1868–1974), Johann Graf Forgáchvon Ghymesund Gács 
(1870–1935), Otto Rittervon Weil (1861–1924), Richard Ritter 
Oppenheimer von Marnholm (1864–?), Alfred Rappaport 
(1868–1946), Leon Rittervon Biliński (1846–1923), Wladimir 
Freiherr Giesl von Gieslingen (1860–1936). Fritz Fellner, Die 
„Mission Hoyos“. In: Fritz Fellner, Heidrun Maschl, Brigitte 
Mazohl–Wallnig (Hrsg.): Vom Dreibund zum Völkerbund. 
Studien zur Geschichte der internationalen Beziehungen 
1882–1919. Verlagfür Geschichte und Politik, Wien 1994. 

ворности и кривице Србије за убиство Пре-
столонаследника“, већ 10. јула упућен у Босну 
и Херцеговину. Визнер је у Сарајево допутовао 
11. јула и одмах је приступио прегледу мате-
ријала прикупљеног током дотадашње истраге, 
те разговорима са Поћореком, шефом судства 
за Босну и Херцеговину, Станиславoм Хмелев-
ским (Stanislaus Chmielewski), истражним су-
дијом Леом Пфефером (Leo Pfeffer) и председ-
ником Окружног суда Ладиславом Илницким 
(Ladislaus Ilnicki-Sieniuszkiewicz), начелником 
полиције Едмундом Герде (dr Edmund Gerde), 
начелником војно-обавештајне службе и запо-
ведником пограничне страже. На основу при-
купљених података, Визнер је 13. јула упутио 
у Беч телеграм у коме, између осталог, извеш-
тава Бертхолда: „Саучесништво Владе Србије 
у атентату или његовој припреми и обезбеђи-
вању оружја, ничим није доказано чак ни на 
нивоу сумњи... Из изјава оптужених једино се 
може закључити да је атентат испланиран у 
Београду у сарадњи са државним чиновници-
ма Цигановићем и мајором Танкосићем, који 
су обезбедили бомбе, браунинге, муницију и 
цијанид... Неоспорно је доказано да бомбе по-
тичу са производне линије Војно-техничког за-
вода у Крагујевцу али, оне су се могле набавити 
и од бивших припадника комитских јединица. 
Из изјава оптужених Принципа, Чабриновића 
и Грабежа, може се закључити да су они, на 
наговор Цигановића, тајно прешли границу 
са оружјем уз помоћ официра Граничне трупе 
и Финансијске страже сектора Лозница и Ша-
бац. Иако није утврђено да су ови органи били 
упознати са мисијом оптужених, они су посту-
пали по наређењу својих претпостављених“.16

16  Fritz Klein, Wiesner und Blix, Des Blättchens 7. Jahrgang 
(VII), Heft 12, Berlin, 2004; „Mit wisserschaft serbischer 
Regierung an der Leitung des Attentats oder dessen 
Vorbereitung und Beistellung der Waffen durch nichts 
erwiesen oder auch nur zu vermuten... Durch Aussagen 
Beschuldigter kaum anfechtbar festgestellt, daß Attentat 
in Belgrad beschlossen und unter Mitwirkung serbischen 
Staatsbeamten Ciganović’ und Major Tankošic’ vorbereitet, 
von welchen beiden Bomben, Brownings, Munition und 
Zyankali beigestellt... Ursprung Bomben aus serbischem 
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На основу раније припремљеног материјала 
и бржљиво одабраних делова из Визнеровог 
извештаја, 19. јула је срочена официјелна нота, 
коју је Гизл уручио др Пачуу 23. јула у 18:00 ча-
сова.17 У три тачке Прилога, који је био састав-
ни део ноте, за ручне бомбе је прецизирано 
„да потичу из складишта оружја српске војске 
у Крагујевцу“, док се „пиштољи Браунинг и 
муниција“ спомињу само узгред; тежиште је, 
у суштини, стављено на мајора Војислава Тан-
косића и Милана Цигановића, који су непо-
средно били повезани са испоруком оружја 
атентаторима.18

Armeemagazin Kragujevac objektiv einwandfrei erwiesen, 
doch keine Anhaltspunkte dafür, daß erstjetzt adhoc 
Magazinen entnommen, da Bomben aus Vorräten 
Komitadschis vom Kriege stammen können. Auf Grund 
Aussagen Beschuldigter kaum zweifelhaft, daß Princip, 
Čabrinović, Grabezmit Bomben und Waffen auf Veranlassung 
Ciganović’ von – serbischen Organen geheimnisvoll über 
Grenz enach Bosnien geschmuggelt. Diese organisierten 
Transporte von Grenzhauptmännern Schabatz und Loznica 
geleitet und von Finanzwach organen durchgeführt. Wenn 
auch: nicht festgestellt ob diese Zweck der Reise kannten, 
mußten selbe doch geheimnisvolle Mission annehmen“. I, 
17. Sektionsrat von Wiesner an das k. u. k. Ministerium des 
Äußern, 13. Juli 1914. Telegramm ohne Nummer, Sarajevo, 
den 13. Juli 1914. Die Österreichisch–Ungarischen Dokumente 
zum Kriegsausbruch, hrsg. Vom Staatsamt für Äußeres in 
Wien (Berlin: National–Verlag), 1923. 

17  Telegramm Nr. 83./Wien, den 23. juli 1914 / Telegramm 
in Ziffern –Geheim / Bezugtelegramme 171 und 173. 
/ Die von Ihnen gewählte Bezeichnung Ultimatum für 
unsere heutige Demarche in Belgrad ist insofern unrichtig, 
als fruchtloser Ablauf der Frist nurvom Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen, nicht auch sofort vom Eintritt 
des Kriegszustandes gefolgt ist. Kriegszustand wird erst mit 
Kriegserklärung beziehungsweise serbischem Angriffe auf 
uns eintreten. I. 66. Graf Berchtold an Freiherrn von Giesl 
in Belgrad, 23 juli 1914, Die Österreichisch-Ungarischen 
Dokumente zum Kriegsausbruch, hrsg. Vom Staatsamt für 
Äußeres in Wien (Berlin: National–Verlag), 1923. Бертхолд 
је 25 јула упозорио Гизла да је погрешно употребљавати 
назив Ултиматум. 

18  2° Les 6 bombes et les 4 pistolets Browning avec munitions, 
moyennant lesquels les malfaiteurs ont commis l’attentat, 
furent livrés à Belgrade à Princip, Cabrinovic et Grabez par 
le nommé Mila Ciganovic et le commandant Voija Tankosic.

3° Les bombes sont des grenades à la main provenant du depôt 
d’armes de l’armée serbe à Kragujevac.

4° Pour assurer la réussite de l’attentat, Ciganovic enseigna à 
Princip, Cabrinovic et Grabez la manière de se servir des 
grenades et donna, dans une foret près du champ de tir à 
Topschider, des leçons de tir avec pistolets Browning à Princip 
et Grabez.

Но, сама нота није представљала изузетак. 
Намерно или случајно, током кривичног 
поступка (претходног, истражног и главног, 
судског), пореклу оружја, посебно пиштоља, 
није посвећена никаква пажња. Ово је утоли-
ко упадљивије када се зна да свака истрага, а 
поготово истрага од политичке важности, до 
детаља посвећује пажњу пореклу оружја којим 
је извршено кривично дело јер се оно убраја у 
кључне доказе у судском поступку. 

Према познатим преписима стенограма са 
процеса, које је користило више аутора, са 
приличном прецизношћу могуће је рекон-
струисати начин на који су Гаврило Принцип, 
Недељко Чабриновић и Трифко Грабеж у Бео-
граду добили оружје.19 Према сопственим изја-
вама пред истражним органима, од 2. односно 
9. јула, Гаврило Принцип и Трифко Грабеж 
су током прве половине 1914. покушали да за 
сопствена средства набаве 4 пиштоља систе-
ма Браунинг калибра 9 мм. Но, с обзиром на 
њихово материјално стање, цена оружја од 60 
динара била је превисока.20

Захваљујући Ђулаги Буковцу и Ђури Шарцу, 
Принцип, Чабриновић и Грабеж су се по-
везали са службеником Српских државних 
железница, Миланом Цигановићем. Цигано-
вић је 11/24. маја Грабежа одвео код капетана 
Војислава Танкосића, који је обећао да ће на-

19  Комплетна оптужница против атентатора штампа-
на је непосредно након изрицања пресуде, 1914. го-
дине (Optužnica i obrazloženje protiv Gavrila Principa i 
drugova radi atentata Njeg. c. i kr. visosti prestolonašljednika 
Nadvovode Franje Ferdinanda i visoke mu supruge, naklada 
knjižare Danijela A. Kajona, Sarajevo, 1914.). Једна од првих 
верзија стенограма са процеса, под насловом „Der Mord 
von Sarajewo und die Freimaurerei“, објављена је 14. и 25. 
септембра 1915. године у органу немачких католичких 
интегралиста „Petrus – Blätte“ у Триру (Trier) а непосредно 
након рата публикован је познати Der prozess gegen die 
attentäter von Sarajewo, nach dem amtlichen stenogramm 
der gerichtsverhandlung aktenmässig dargestellt von professor 
Pharos und einer Einleitung von Josef Kohler, Berlin, R. v. 
Decker, 1918.

20  V. Dedijer, Sarajevo 1914, knjiga I, Beograd, 1978, 376; V. 
Dedijer, Sarajevo 1914, knjiga II, Beograd, 1978, 295. У јану-
ару 1913. године пиштољ браунинг M1910 калибра 7,65 
ммса 50 метака коштао је 50 динара. Политика бр. 3236, 
18 јануар 1913, 4. 
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бавити оружје за обуку али и за сам атентат. 
Цигановић је 14/27. маја, у кафани „Жиров ве-
нац“, на тргу Зелени венац бр.16, Принципу, 
Чабриновићу и Грабежу предао три картонска 
паковања са по 25 метака 9х17 мм, 4 резервна 
оквира са по 6 метака, четири пиштоља бра-
унинг М1910 калибра 9 мм напуњених са по 
7 метака (6 у оквиру, један у цеви), 6 ручних 
бомби система Васић М1904 и паковања са 
цијанкалијем.21 Током истражног поступка, 
окривљени су изјавили како је набавка новца 
за куповину оружја зависила од „једног човека“ 
који је тренутно био на путу. Убрзо се устано-
вило да се ради о др Радовану Казимировићу, 
који је након рата у више наврата негирао да је 
уопште познавао Војислава Танкосића те да је 
био умешан у набавку новца за оружје.22 Треба 
напоменути да се радило о новцу за куповину 
пиштоља и муниције, пошто су се ручне бом-
бе могле набавити бесплатно. Чабриновић је 
тврдио да је и сам Цигановић, као бивши ко-
мита, „имао читаво стовариште“, односно, да 
је располагао са „око 80 ручних бомби“.23 Ово 
је разумљиво ако се зна да добровољци-комите 
нису поштовали наређење Врховне команде по 
коме су били дужни да, након ратова 1912–1913, 
врате задужене ручне бомбе. Ово је потврдио и 
Визнер у свом извештају. Српске цивилне влас-
ти су све до почетка Првог светског рата имале 
велике проблеме због неовлашћеног чувања и 
неодговорне употребе бомби од стране бивших 
комита. При томе, радило се о старијем типу 
бомби, М1904, пуњених црним барутом, које 
су уместо успорачке смеше имале Бикфордов 
штапин, тако да је време од активирања до 
детонације износило од 10 до 13 секунди. И 

21  V. Dedijer, II, 249–250, 285–286.

22  Казимировић је негирао сваку везу са атентатом или 
набавком средстава прво у писму од 5. новембра 1929, 
упућеном Алберу Мисе (Albert Mousset, 1883–1975), 
аутору књиге Un drame historique: l’attentat de Sarajevo: 
documents inédits et texte intégral des sténogrammes du procès 
(Париз, 1930) а потом у изјавама за Политику од 12. окто-
бра 1930. (Одговорност за светски рат – Изјава г. др. Радо-
вана Казимировића, Политика бр.8058, година XXVII, 7) 
и 26. фебруара 1932 (Изјава г. др. Радована Казимировића 
професора, Политика бр. 8548, године XXXIX, 8).

23  V. Dedijer, II, 246, 251.

сам Цигановић је избегавао да атентаторима 
да ове бомбе „јер су биле слабе“.24 Но, према 
упутствима које су Принцип, Чабриновић и 
Грабеж добили (време успорења 10–13 секун-
ди), као и учинак бомбе коју је Чабриновић, 
28. јуна, бацио на возило Франца Фердинанда, 
потврђује да им је Цигановић ипак предао 6 
бомби старог типа.25

Касније изјаве Принципа, Грабежа и Чабрино-
вића потврђују да је пиштоље купио Цигано-
вић новцем од уновченог чека, добијеним од 
Танкосића („на меницу“).26

Након атентата, полиција је на лицу места за-
пленила пиштољ Гаврила Принципа. Пиштољ 
Трифка Грабежа пронађен је 4. јула под кро-
вом пољског тоалета у кафани Гавре Црногор-
чевића (Поток-улица код Беледије); пиштољ 
Васе Чубриловића – 5. јула у грмљу у парку 
код владине зграде „Мусала“ а пиштољ Цветка 
Поповића – 9. јула у подруму куће Просвет-
ног савета у Ћумурија улици. Пронађено је и 
5 преосталих ручних бомби, од којих су све 
деактивиране а две уздужно пресечене ради 
испитивања. 

Обдукцију над телима Франца Феринанда 
и Софије Хотек извршили су у просторија-
ма Конака, 28. јуна увече, виши штабни ле-
кар др Карл Волфганг (Wolfgang dr Carl) и др 
Рихард Полак (Pollak dr Richard), уз асистен-
цију др Конрада Бајера (Bayer dr Conrad), др 
Хуго Арнстејна (Arnstein dr Hugo), др Аурела 
Полако (Polacco dr Aurel) и лекара из Над-
војводине пратње, др Фердинанда Фишера 
(Fischer dr Ferdinand). Прво зрно усмртило 
је грофицу Хотек; пробило је каросерију ау-

24  V. Dedijer, I, 337.

25  Први модел бомбе имао је тело од ливеног гвожћа, обли-
ка паралелепипеда, димензија 95х65х43 мм, са дебљином 
зидова од 10 мм. Тело је пуњено са 100 г. црног барута. 
Током 1912. године начелник пиротехничког оделења Вој-
но-техничког завода у Крагујевцу, артиљеријски капетан 
I класе Миодраг Васић, усавршио је своју ручну бомбу: 
уместо Бикфордовог штапина конструисана је успорачка 
цевчица са задршком од 5 секунди а црни барут замењен 
је тринитротолуолом, аммоналом или шнајдеритом.

26  V. Dedijer, II, 255, 275.
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томобила испод сложеног платненог крова и 
кожно седиште исуњеном коњском длаком, 
прошло кроз корсет и десну слабину 4 цм 
изнад илијачне кости (os ilium), те разорило 
трбушну аорту (arteria gastrica dextra). Смрт 
је наступила услед обилног унутрашњег крва-
рења (haemorrhagiainterna). Током обдукције, 
пронађено зрно је било без икаквих оштећења. 
Други пројектил је погодио Надвојводу у врат, 
4 цм од браде (tuberculum mentale), 2 цм од гр-
кљана (larynx) и центиметар изнад кључне ко-
сти (clavicula), пробио оковратник униформе, 
пресекао каротиду (сarotis communis dextra) и 
зауставио се у хрптењачи (сervical vertebrae), у 
отвору на попречном наставку једног од врат-
них пршљенова (foramentransversarium), тако 
да није могао бити извађен.27 У Архиву Босне 
и Херцеговине сачувана је „Потврда Земаљске 
владе од 1. маја 1915. године о пријему пројек-
тила извађених из тела надвојводе (?) и њего-
ве супруге Софије Хохенберг“.28 У суштини, 
након завршеног процеса, у холу зграде Зе-
маљске владе (Мусале) у Сарајеву изложени су 
„Допел Фетон“ марке „Греф и Штифт“ бечких 
регистарских таблица А-III-118 (double phaeton 
Gräf & Stift 28/32РS) грофа Хараха (Franz Maria 
Alfred Graf von Harrach, 1870–1937), заповедни-
ка аустријског добровољачког аутомобилског 
корпуса (k.k. Freiwillige Automobilkorps), у коме 
су убијени Франц Фердинанд и Софија Хотек, 
четири пиштоља, 5 ручних бомби (две у пре-
секу), 5 неиспаљених метака из Принциповог 
браунинга, две чахуре испаљених метака, зрно 
извађено из тела Софије Хотек, шрапнели Чаб-
риновићеве бомбе и две боце са цијанкалијем. 
Сви експонати су фотографисани.29 Након за-
тварања изложбе, Војно-историјском музеју 

27  Исто, 29; Haus-Hof-und Staatsarchiv (HHStA), Nachlass 
des Erzherzogs Franz Ferdinand (1863–1914), (NEFF), Prozess 
in Sarajevo.V. Dedijer, Sarajevo 1914, knjiga I, Beograd, 1978, 
428, nap.28. Die Neue Zeitung Nr.177, 7 Jahrgang, Wien, 30 
Juni 1914, 2. 

28  АБХ, ЗПО, Сарајевски атентат.Mina Kujović, исто.

29  Фотографија оружја први пут је публикована у Der 
prozess gegen die attentäter von Sarajewo, nach demamtlichen 
stenogramm der gerichtsverhandlung aktenmässig dargestellt 
von professor Pharos und einer Einleitung von Josef Kohler, 
Berlin, R. v. Decker, 1918.

у Бечу (Heeresgeschichtlichen Museum, HGM) 
предата су кола, ордење (део одликовања данас 
се чува у Војно-историјском музеју у Прагу), 
мундир генерала III ранга, шешир и панталоне 
Франца Фердинанда, као и хаљина Софије Хо-
тек. Посмрте маске, марамица и зрно извађено 
из тела грофице изложени су у дворцу Коно-
пиште. О пиштољима нема прецизних подата-
ка; три пиштоља је, наводно, такође предато 
бечком Војно-историјском музеју, док је онај 
Гаврила Принципа задржао исусовац Антон 
Пунтигам (Anton Puntigam, 1859–1926). 

Иако је полиција уредно записала серијске 
бројеве оружја, током читавог процеса ис-
тражни органи ни једног тренутка нису по-
кушали да открију њихово порекло. Истра-
га се задовољила чињеницом да су пиштоље 
атентаторима обезбедили Танкосић и Цига-
новић, не упуштајући се од кога, где и када 
су купљени. О намерном или случајном по-
вршном приступу овом питању говори и сле-
дећа епизода: поштујући процедуру, Пфефер 
је на место на коме је Грабеж сакрио своје 
оружје упутио и два стручњака – официра 
Артиљеријског слагалишта сарајевског гар-
низона (Artilleriezeugsdepo). Када су пронашли 
„browning револвер, посве нов“, „експерти“ су 

Фотографија оружја атентатора, 
снимљена 1915. године у Сарајеву.
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се „зачудили, тим више што дотле још нису 
видјели такву врсту револвера“.30 Закључак 
артиљeријских официра-стручњака за нао-
ружање утолико је чуднији ако се зна да се у 
то време браунинг М1910 налазио у слободној 
продаји и рекламирао у већини дневних листо-
ва широм Европе. Коначно, аустријска штампа 
је већ 29. јуна известила да је Принцип пуцао 
из пиштоља „browning“.31

Занимљиво је да овом питању посебна пажња 
није посвећена ни током Солунског процеса. 
Истражни органи су код пуковника Драгутина 
Димитријевића пронашли одређене рачуне за 
оружје и 5. фебруара 1917. године су га испити-
вали у ком циљу су спорни револвери купље-
ни, ко их је платио, од ког новца и коме су дати. 
Димитријевић је објаснио да је у гвожђарској 
радњи Драгомира Здравковића, за 240 динара, 
изузетих из поверљивог кредита, набавио 4 
револвера „руски наган“ (раволвери система 
Nagant М1895 калибра 7,62 мм), неопходна за 
наоружање повереника Обавештајне службе.32 
Драгомир Здравковић је радњу за промет ме-
талном робом регистровао у Београду 1873. 
године. Од браће Андрије и Димитрија Кума-
нуди, 19. марта 1885. године је купио плац у 
тадашњој Лимској улици (касније Црногорска 
бр. 4), где је изградио стовариште и радњу, у 
којој је продавао и увозно оружје. Према свим 
до сада познатим изворима, српска Обавеш-
тајна служба је оружје за своје поверенике, 
укључујући и припаднике „Народне одбра-
не“, набављала управо код Здравковића. Новац 
за сличне потребе обезбеђиван је из диспо-
зиционог фонда који је 1911. године одобрио 
председник Владе Милован Ђ. Миловановић 
(1863–1912). У суштини, Миловановић је само 
наставио праксу коју је Министарски савет 

30  L.Pfeffer, Istraga u Sarajevskom atentatu, Zagreb, 1938, 
56–58. Пфефер пиштољ назива револвером, што је била 
уобичајена пракса све до средине 20 века.

31 Neue Freie Presse Nr. 17902, Wien, 29. juni 1914, 2; Grazer 
Tagblatt, Nr.160, 2. Sonder-Ausgabe, 24 Jahrgang, Graz, 29. 
juni 1914, 1; Pester Lloyd, Mrgenblatt, Nr. 151, 61 Jahrgang, 
Budapest, 29. juni 1914, 2.

32  V. Dedijer, II, 127.

увео још октобра 1875. године.33 Но, Пашић је 
у јануару 1914. године укинуо финансирање из 
диспозиционог фонда тако да Танкосић „ме-
ницу“ (чек) није могао добити службеним пу-
тем те је вероватније да су пиштољи добијени 
у виду поклона.34 Осим тога, индикативно је 
да браунинзи нису купљени код Здравковића 
– редовног снабдевача Обавештајне службе, 
иако је његова радња имала у понуди оружје 
овог система. 

Први траг о пореклу пиштоља пронашли смо 
у записима оспораваног Душана Карановића 
Тврдореке.35 Тврдорека је у својој бележници 
записао: „26. маја (13/26. маја 1914.) око 6 сати 
дошао је Шарац (испод тога прецртано Цига-
новић) са писмом Танкосићевим у коме овај 
моли 4 Browninga калибар 7,65 али пошто г 

33  Б. Богдановић, Обавештајно-извиђачка служба у Ср-
пско-турским ратовима 1876–1878 године, Зборник Исто-
ријског музеја Србије бр. 29–30, Београд, 1995–1996, 95–97.

34  Юурий Д. Писарев, Российская контрразведка и тайная 
сербская организация „Черная рук“: Новая и новейшая 
история,, № 1., Москва, 1993, 187–192. 

35  Министар привреде Краљевине СХС, др Лазар Мар-
ковић (1882–1955), препоручио је др Момчилу А. Нин-
чићу (1876–1949), министру иностраних дела, Душана Ка-
рановића Тврдореку. Тврдорека је добио посао у Одељењу 
за штампу МИД и задужење да прикупља све материјале 
везане са Сарајевски атентат. У београдским Новостима, 
од 1. до 26. септембра 1926. године објављивао је студију 
„Одговорност за рат“. Др Војислав Јовановић Марам-
бо (1884–1968), начелник Историјског одељења МИД, 
1926. године је написао Меморандум о Тврдореки, који 
је, наводно, након тога ухапшен а прикупљена докумен-
тација заплењена. Тврдорека је сакупљао материјале ши-
ром Југославије. Тако се у збирци „Поклони и отлупи“ 
Архива Босне и Херцеговине чува Реверс Душана Твр-
довског на примљене списе од Пфеффера, истражног 
судије са процеса, из 1923. године, као и писмо Душана 
Тврдовског истражном судији Пфефферу од 18. новем-
бра 1926. године. Тврдорека је 5. августа 1928. године у 
Загребу био сведок када је Јосип Сунић убио Владимира 
Ристовића (1892–1928), уредника Јединства, а тридесе-
тих година 20. века појављује се у Сао Паулу, Бразил, 
као уредник исељеничких новина и један од оснивача 
„Југословенског удружења“. V. Dedijer, II, 346–347; Nikola 
Dj. Trišić, Sarajevski atentat u svjetlu bibliografskih podataka, 
VeselinMasleša, Sarajevo, 1960, 209–212; „Amerikanski 
Slovenec“, štev.(No.) 163, Ltnik XXXVII, Chicago, Ill., 24. 
avgusta 1928, 1; „Ameriška domovina“ No. 265, Cleveland, 
Ohio, November 10th, 1934, Leto XXXVI, 3;Mina Kujović, 
Sarajevski atentat i Prvi svjetski rat u fondovima i zbirkama 
arhiva Bosne i Hercegovine, Graničarski glasnik, br. 37, godina 
XIX, Sarajevo, 124.
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Дусе није имао тај калибар он им је казао да 
има само 9 мм. Они су онда отишли, г Дусе је 
онда отишао од куће (Кондина бр. 7) у кафану. 
Кад се вратио око ½9, када су они опет дошли и 
казали да је казао Танкосић да даде калибра 9 
мм. Он (Дусе) је њима више пута давао оружје 
али никада није питао шта ће им то па тако 
ни овог пута. (Шарац био са једним високим 
плавим који је пет пута био рањен). Он је њима 
казао да дођу сутра пошто је већ било касно 
али они су инсистирали да им да одмах пошто 
сутрадан рано путују. Када је прочитао у нови-
нама за атентат онда је тек дознао какву је уло-
гу неочекивано добио“. Но, још је индикатив-

нија Тврдорекина забелешка (350/60) о самом 
оружју: „9mm Model 1910 / Frabrique nationale 
d’Armes de Guerre Herstal Belgique Browning’s 
Patent / Depose“.36 Ово указује да је Тврдорека 
тачно знао о каквом оружју је реч и његови 
записи ће се показати као тачни.

Наиме, Фил Даглис (Phil Douglis), директор 
The Douglis Visual Workshops из Аризоне, САД, 
24. априла 2003. године у Војно-историјском 
музеју у Бечу снимио је један од изложених 
пиштоља који су, наводно, припадали атен-
таторима. На левој страни навлаке читљив је 
натпис „FABRIQUE NATIONALE D’ARMES DE 
GUERRE HERSTAL BELGIQUE BROWNING’S 
PATENT DEPOSE“, те жиг контролора „G“ 
(Charlier Josef, који је дужност контролора 

36  Архив Србије (АС), Дукументација Душана Тврдореке, 
350/60, 350/63.

обављао од 1928. до 1959. године). Међутим, 
пиштољи браунинг М1910 из производње до 
1914. године имали су серифни натпис са при-
девом „de“ у верзалу. Од 1929. године ознака на 
оружју утискивана је санс-серифним писмом, 
у куренту, укључујући и придев „DE“, без на-
глашене паузе између „PATENT“ и „DEPOSE“. 
То значи да су у музеју били изложени лажни 
пиштољи, из производње после 1929. године. 
С друге стране, Тврдорека је тачно записао 
придев верзалом и нагласио већу паузу између 
„PATENT“ и „DEPOSE“, што значи да је описао 
оружје које одговара времену атентата. Може-
мо претпоставити да је наведене податке могао 
добити само од Шарла Дусеа лично. Ову тезу 
потврдио је и Драгиша Стојадиновић (1886–
1968). Стојадиновић тврди како је „Танкосић 
донео (на стрелиште Београдске стрељачке 
дружине код Смутековца, више Вајфертове 
пиваре, примедба ББ) два Бровнинг револ-
вера и приличан број кутија са муницијом. 
Ове револвере и муницију дао је као поклон 
Белгијанац Шарл Дусе, тадашњи наставник 
мачевања у Војној академији и представник 
Фабрик Насионал у Лијежу, чији је фабрикат и 
револвер Бровнинг.“ Стојадиновић тврди како 
је он обучавао Принципа и Грабежа у гађању, 
што се коси са изјавама окривљених да су ру-
ковање и гађање вежбали са Цигановићем и 
Милошем Мојићем.37

37  „Једнога дана у хотел Балкан, почетком 1914. године, 
приђе ми мајор Танкосић и, издвојивши ме из друштва, 
замоли ме, у поверењу, да после подне дођем на старо 
Београдско стрелиште, више Смутековца, код Вајфертове 
пиваре. То је било једино уређено стрелиште у Београду, и 
ту су вршена стална гађања и одржавана такмичења. Око 
четири сата тога дана отишао сам на стрелиште, и тамо 
нашао Танкосића са још два младића, које, дотле, нисам 
познавао. Њих ми је Танкосић представио као босанске 
добровољце. Једноме сам запамтио име – Принцип – због 
чудног презимена за нас неуобичајеног, а другоме нисам. 
Танкосић ми је објаснио да их треба обучити у гађању 
револвером, да би они, као интелигентни ђаци – четници, 
могли после бити наставници за гађање у четничким 
логорима, да се на тај начин остали четници припреме 
и оспособе за евентуалну четничку акцију, кад то буде 
било потребно да се примени у Босни и Херцеговини. Да 
овде нагласим да сам ја, од 1908. до 1927. године, био један 
из групе најбољих стрелаца Србије и да сам, као такав, 
учествовао и на Међународним утакмицама 1911. у Риму, 
1912. у Бијарицу у Француској, а пре тога, као студент, 
четовао сам 1905, 1906. и 1907. у Старој Србији и Маће-

Пиштољ браунинг 9мм М1910 сер.бр.19074 
који је 2004. године предат бечком музеју.
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Захваљујући труду кустоса Земаљског музеја 
у Сарајеву, господина Бајра Геца, 1985. године 
бројеви пиштоља пронађени су у „Преписима 
изворног истражног материјала против Гаври-
ла Принципа и других“: радило се о оружју си-
стема Браунинг, са серијским бројевима 19074, 
19075, 19120 и 19126. При томе, пиштољ под 
бројем 19075 био је одузет од Гаврила Принци-
па.38 До истих података, само неколико година 

донији. Танкосић је донео и два Бровнинг револвера и 
приличан број кутија са муницијом. Ове револвере и му-
ницију дао је као поклон Белгијанац Шарл Дусе, тадашњи 
наставник мачевања у Војној академији и представник 
Фабрик Насионал у Лијежу, чији је фабрикат и револвер 
Бровнинг. Одмах смо приступили послу. Танкосићева 
је дужност била да у револверском рову држи мету, која 
је представљала војника у стојећем ставу, а ја сам давао 
упутства како се гађа у стојећем, клечећем и лежећем 
ставу, док је мета била мирна. Затим се прешло на обуку 
да се из ова три става гађа у покретну мету, коју је Тан-
косић носио дуж рова, прво лагано, па све брже и брже. 
После ове обуке прешло се на вежбање са метом која је 
стајала у месту а Принцип је са другом морао да се раз-
ном брзином креће и да пуца у мету. Најзад се прешло 
на најтежи део обуке, када је Танкосић носио мету дуж 
рова, изненада је показивао, увлачио у ров и поново на 
друго место износио, а вежбачи су морали и сами да се 
крећу дуж рова на 30 корачаји и да вребају и пуцају у мету 
кад се појави. Вежбање је трајало више дана. Кад је после 
истрајне обуке завршено са успехом, ја сам се опростио 
с овим ’будућим четничким наставницима за обуку у 
гађању’ и не сањајући да ћу ускоро чути да је прави циљ 
ове стрељачке вежбе био припрема за атентат на аустриј-
ског престолонаследника Фердинанда. 

Што се тиче тврдње да је Принцип био у Сарајеву одличан 
стрелац, мени то није било познато, нити су он ни Тан-
косић о томе ма шта помињали. Знам да је при нашим 
вежбама друг Принципов, а то је вероватно био Трифко 
Грабеж, у више случајева био сигурнији у погоцима и 
да се Принцип много нервирао и љутио када би му се 
десило да промаши. Био је врло амбициозан, необично 
ревностан и истрајан и трудио се да покаже што бољи 
успех. Кад бисмо му се ми насмејали због већег броја про-
машаја, био је готов да заплаче од очајања. Нема сумње 
да је Принцип и пре и после вежбе вршио гађања где год 
му се пружила прилика. Отуда и више верзија о његовом 
вежбању... Доцније ми је Дуле Димитријевић – војвода 
Дуле – испричао да му се Принцип, још 1913, за време 
рата против Бугара, јавио у Скопљу, и молио да га прими у 
његову чету. Како је Принцип тада изгледао сувише млад, 
слаб и нежан, то га Димитријевић није хтео, из сажаљења, 
примити, рекавши му да неће моћи да издржи напоре и 
тешкоће рата.“ Драгиша М. Стојадиновић, Сарајевски 
атентат – Принципове вежбе у гађању револвером. Глас-
ник српског историјско-културног друштва Његош, св. 
33, децембар 1974, 20–24.

38  Писмо Бајра Геца аутору од 8. абвгуста 1985. године. 
Данас се преписи налазе у Архиву Босне и Херцегови-

раније, дошли су и приређивачи изложбе по-
свећене животу Франца Фердинанда и Софије 
Хотек.

Питању порекла оружја, наиме, посветила се 
кнегиња Анита вон Хохенберг (Anita Fürstinvon 
Hohenberg, 1958), наследница замка Артстетен 
(Artstetten) у коме су сахрањени Франц Ферди-
нанд и Софија Хотек. Кнегиња је 1980. године 
одлучила да у оквиру замка постави излож-
бу „Од Мајерлинга до Сарајева“, која би, 1982, 
прерасла у сталну поставку. Део поставке тре-
бало је да буду и копије оружја употребљеног 
28. јуна 1914, па је Анита ангажовала принца 
Мишела де Лиње (Michel Charles Eugène Marie 
Lamoral, Prince de Ligne, 1951), почасног пред-
седника Белгијског друштва за антиквитете 
и дугогодишњег сарадника комерицјалног 
одељења „Фабрик Насионал“, те др Владимира 
Ајхенбурга (Wladimir Aichenburg, 1958), једног 
од најбољих познавалаца биографије Франца 
Фердинанда. Мишел де Лиње је из Херстала 
добио одговор да су пиштољи са серијским 
бројевима 19074, 19075, 19120 и 19126 прода-
ти 3. децембра 1913. године трговцу под име-
ном Дусе (Doucet). Како је у Белгији трговина 
оружјем „Дусе“ (Marguerite Doucet) постојала 
само у граду Коксејде (Koksijde, Koninklike Baan 
168), аутор поставке, др Владимира Ајхенбург, 
на витрини са једним пиштољем М1910 по-
ставио је легенду: „Browning 9mmmodel 1910, 
производ Fabrique nationale Herstal, Belgique. 
Оваквим оружјем су убијени ерцхерцог Франц 
Фердинанд и Софија, грофица фон Хохен-
берг. Оружје са серијским бројевима 19074, 
19075, 19120 и 19126 испоручени су трговини 
оружјем Дусеt у Коксејде, Белгија, одакле су 
продати Србији“.39 Но, увидом у општинске и 

не (АБХ), збирка Поклони и откупи (ЗБО), Сарајевски 
атентат – Преписи изворног истражног материјала 
против Гаврила Принципа и других, Попис, сигнатуре 
од 690 до 816. На жалост, тешко је установити тренутно 
стање материјала. Mina Kujović, исто.

39  Luc Vanacker, De Aanslag in Sarajevo in Juni 1914, De Grote 
Oorlog kroniek 1914–1918, Deel 3, Soesterberg, 2003, 154; 
Fans Vuga, Het moordwapen dat de Eerste Wereldoorlog deed 
losbranden was een revolver van het Belgische FN. Hij belandde 
via Koksijde en Servië in Sarajevo, zo blijkt, Knack, 28.02.1998.
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полицијске регистре, установило се да је ова 
радња регистрована тек 1967. године. Тако 
су се оснивачи музеја у Артстетену поново 
обратили архиви у Херсталу. Захваљујући 
труду архивиста Јозефа Жерде (Joseph Geurde, 
1934–2013), у регистру за 16. април 1926. про-
нађена је забелешка да је оружје продавано 
радњи Дусе-Београд (Doucet-Belgrade). Даљим 
увидом у регистре, закључено је да је Дусе из 
Београда оружје наручивао од 1913. до смрти, 
29. јула 1929.40 Овим је коначно потврђено да 
су пиштољи сарајевских атентатора набављени 
још 20. новембра/3. децембра 1913, те да их је 
Цигановић купио или добио од Шарла Дусеа, 
13/26. маја 1914. године. 

Шарл Матје Дусе (Charles Mathieu Doucet, 
1864–1929) рођен је у Avernas-le Bauduin у Бел-
гији. Током 1889. године завршио је Мачева-
лачку академију у Бриселу као први у рангу. 
Исте године, на позив турске владе, одлази у 
Истанбул, где је ангажован као учитељ борења 
у Војној академији. У Истанбулу се упознао са 
аташеом Краљевине Србије, генералштабним 
пуковником Светозаром Нешићем, који му 
је предложио да пређе у Београд. На лични 
позив краља Александра Обреновића, Дусе 

40  Luc Vanacker, 153–157. 

1891. долази у Београд где је прво примљен као 
контрактуални а затим редовни виши учитељ 
борења на Нижој школи Војне академије. Ову 
дужност обављао је све до пензионисања, 1. 
маја 1923. године. Током дугогодишњег рада на 
Академији, Дусе је имао прилике да се добро 
упозна како са Драгутином Димитријевићем – 
Аписом, питомцем 26. класе (1893–1896), тако 
и са Војиславом Танкосићем, питомцем 32 
класе (1899–1901). Дусе је дао непроцењив до-
принос развоју спорта у Србији (првенствено 
мачевања), а након преврата 1903. ангажован 
је као лични инструктор принчева Ђорђа и 
Александра Карађорђевића. Но, скромна пла-
та учитеља на Академији приморала га је да 
1910. године отвори приватно заступништво 
„Фабрик Насионала“ под називом „Белгијска 
индустријска агенција“. Агенција је била ре-
гистрована у Кондиној бр. 7, непосредно уз 
зграду Дусеовог таста, познатог трговца Ни-
коле Лукачека (Битољска, касније Светогорска 
22). Дусеова амбиција је била да првенствено 
увози бицикле, мотоцикле и аутомобиле „Фа-
брик Насионала“. Но, непосредно након из-
бијања Првог балканског рата, због потражње 
официра за личним оружјем, Дусе је увезао 
прву количину пиштоља ФН-Браунинг М1910 
у калибру 7,65мм. Први оглас о продаји ових 

Српска ручна бомба система Васић М1904/12
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пиштоља публикован је у Политици бр. 3158 од 
31. октобра/13. новембра 1912; Дусе се толико 
журио да није имао стрпљења да сачека ориги-
налну фотографију оружја, него је уз рекламу 
приложио слику пиштоља браунинг М1903 у 
калибру 9мм. Већ 6/19. новембра у „Агенцију“ је 
стигла фотографија оригиналног пиштоља па 
Дусе сутрадан, у Политици бр. 3165, објављује 
рекламу „оригиналног пиштоља Бровнинг 7,65 
мм (са сликом) у оригиналној величини“. 

Мора се признати да је Дусе био способан и 
далековид трговац. Наиме, Џон Мозес Брау-
нинг је овај тип оружја заштитио у Белгији 20 
фебруара 1909; „Фабрик Насионал“ је серијску 
производњу пиштоља М.1910 у калибру 7,65х17 
мм започео у другој половини 1912, а у кали-
бру 9х17 мм – крајем 1912. године. Значи, Дусе 
је представљао једног од првих купаца новог 
оружја.

Јуна месеца 2004, поводом обележавања деве-
десетогодишњице атентата и почетка Великог 
рата, отац Томас Нојлингер (Thomas Neulinger), 
архивиста седишта језуитског реда у Бечу 
(Gesellschaft Jesu. Societas Jesu), свечано је уру-
чио директору бечког Војно-историјског му-
зеја, др Манфреду Раухенстајнеру (dr Manfred 
Rauchensteiner), три пиштоља, од којих је онај 
са бројем „19074 припадао Гаврилу Принципу“, 
кошуљу Франца Фердинанда и букет који је 
украшавао појас Софије Хотек.

Према званичној верзији, исусовац Антон 
Пунтигам, наводно велики пријатељ престо-
лонаследникове породице, пружио је Војво-
ди и Војвоткињи последње миропомазање. 
Пунтигам је све време присуствовао судском 
процесу и чак покушавао да утиче на његов 
ток, инсистирајући да се подробније испита 
учешће масона у атентату. Након процеса, зва-
нични органи Босне и Херцеговине уступили 
су Пунтигаму пиштоље и поједине предмете 
везане за брачни пар. Пунтигам је, наводно, 
гајио амбиције да оснује музеј Франца Фер-
динанда. Несхватљиво је да су у једној биро-
кратској држави каква је била Аустро-Угарска, 

тако важни предмети могли бити уступљени 
приватном лицу, а поготово за наведену наме-
ну, пошто су наменске поставке већ постојале у 
Војно-историјском музеју и замку Конопиште. 
Осим тога, у периоду између два рата, Пунти-
гаму је приписан значај који он свакако није 
заслужио. Све до 1970. године у стручним кру-
говима се претпотсављало да се иза псеудони-
ма „Фарос“ крије Пунтигам. Но, Лео Ешли Ни-
кол Млађи (Leo Ashley Nicoll jr., 1931) је у Бечу, 
7. јула 1970, одбранио докторску дисертацију 
под насловом „Anton Puntigam S. J. Lebenund 
Wirkeneines Jesuitenin Bosnien“, у којој је ука-
зао да се иза псеудонима „Фарос“ крије ису-
совац Франц Хамерл (Franz Hammerl). Ово је 
потврдио и Иван Мужић током истраживања 
за своју књигу.41 Мужић је у Архиву Хрватске 
провинције Дружбе Исусове (Јордановац 110, 
Загреб), открио Хамерлову аутобиографијуу 
којој овај свештеник потврђује да је користио 
псеудоним „Фарос“.42

Истo тако, теорија о пријатељству Антона 
Пунтигама с Францом Фердинандом има мало 
основа. До првог сусрета између њих двоји-
це дошло је тек у фебруару 1913, а из извор-
них докумената произлази да Пунтигам није 
био саветник Франца Фердинанда. Коначно, 
Пунтигам је на место атентата стигао касно, 
тако да је последње помазање Францу Ферди-
нанду и Софији Хотек могао дати само ако је 
потребне реликвије успео да позајми из обли-
жње фрањевачке цркве.43 Но, према свим до 
сада познатим изворима, последње помазање, 
in extremis (Sterbesakramente), брачном пару је 
дао исусовски провинцијал Босне, познати 
албанолог, писац и песник, фра Ловро Миха-
чевић (1856–1920), док је молитву за умируће 

41  Ivan Mužić, Masonstvo u Hrvata, Split, 2000, 69–70. 

42  „Izdao ... u Berlinu (Dekret) i prijevod sudbenih akata pod 
‘Pharos’ pseudonimom“. Curriculum vitae P. Francisci X. 
Hamerl, Travnik 20.XII. 1933, 84.

43  Leo Ashley Nicoll, Anton Puntigam S. J. Leben und Wirke 
neines Jesuiten in Bosnien,Wien, 1970, 149–151. Ivan Mužić, 
69-70.
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(Sterbegebete) прочитао капелан Милан Чрнек 
(Feldkurat Mylan Črnek).44

У сваком случају, рат који је избио 28. јула, 
спречио је Пунтигама да реализује своју идеју 
о музеју. Након рата, исусовац је, наводно, са-
чуване предмете понудио Фердинандовим на-
следницима али они нису показали никакво 
интересовање. Након Пунтиганове смрти, 
1926. године, пиштољи су остали заборавље-
ни у депоу седишта језуитског реда у Бечу, 
све док их, чудном игром судбине, баш на ју-
биларну годишњицу, није открио Томас Ној-
лингер. Откриће је изазвало светску медијску 
сензацију, при чему нико није обратио пажњу 
да се Принципу приписује оружје са бројем 
различитим од оног наведеног у официјелној 
архивској грађи.45

Када је аутор 2006. године посетио Војно-
историјски музеј у Бечу, пуковник Ото Кра-
мер (Amtsdirektor Oberst Regierungsrat Otto 
Krammer) био је резервисан када је у питању 
аутентичност оружја добијеног четири године 
раније. Коначан одговор на сезназионалистич-
ке написе из 2004. године пружио је одмере-
ни и опрезни кустос за оружје и технику при 
бечком Војно-историјском музеју, маг. инж. 
Томас Илминг (Leiter Waffen & Technik, stv. 
Leiter der Abteilung „Sammlung & Ausstellung“, 
44  Neue Feie Presse Nr. 17902, Wien, 29 juni 1914, 2; Die Neue 

Zeitung Nr. 177, 7 Jahrgang, Wien, 30 juni 1914, 2: Joachim 
Remak, The Story of a Political Murder, Sarajevo, New York, 
1959, 149. Податак да је последње причешће дао Пунти-
гам не спомиње се ни у његовој биографији објављеној у 
Österreichische Biographische Lexikon 1815–1950. A. Pinsker: 
Puntigam P. Anton, Österreichische Biographische Lexikon 
1815–1950, Band 8,Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, Wien 1983, 335–336.

45  Kate Connolly in Berlin, Found: the gun that shok the 
world, Telegraph.Co., 21 Juni 2004: Sarah Chalmers, Gun that 
started WWI; Amazing Tale of the Priest and a Pistol That 
Vanished for 90 Years, Daily Mail, London, June 22, 2004; 
Kate Connolly, Pistol found that killed 8.5 million people, 
Chikago Sun – Times, 22 June 2004; Allan Hall in Berlin, 
Gun that triggered a world war turns up in monastery, The 
Scotsmann, 22 Jun 2004; The Gun That Started the First World 
War Has Been Discovered, Daily Telegraph, June 23, 2004. 
Занимљиво је да се кошуља у којој је убијен Франц Фер-
динанд, већ налазила у збирци замка Конопиште. Martina 
Schneibergová, Attentat von Sarajevo: Ausstellung über 
Thronfolgerpaar auf Schloss Konopiště, Praha, 25 april 2014.

Ing. Mag. Thomas Ilming). Наиме, током 2008. 
године, поводом обележавања Великог рата, 
бечки музеј је одлучио да експонате везане за 
атентат у Сарајеву – један од пиштоља и једну 
ручну бомбу – изложи у Британском ратном 
музеју (British War Museum). Томас Илминг је 
опрезно изјавио да се у збиркама музеја нала-
зе само три од четири пиштоља атентатора, 
те да се претпоставља да су из једног од њих 
убијени Франц Фердинанд и Софија Хотек. Но, 
како није извршена форензичка анализа, од-
носно, поређење зрна сачуваног у Конопишту 
(зрно које је усмртило Надвојводу не постоји) 
са новоиспаљеним зрном на компаративном 
микроскопу, Илминг је одбио да даје даље изја-
ве. Осим тога, напоменуто је да су пиштољи 
добијени од Језуитског ордена и да су у архив 
реда доспели захваљујући „једном језуитском 
свештенику који је извршио миропомазање 
Фердинанда и Софије“.46 Коначно, бомба по-
слата у Лондон није потицала из арсенала 
атентатора; Беч је био у могућности само да 
пошаље сличну гранату М1904.

На основу наведених података, може се закљу-
чити да је до данас сачуван само 9 мм брау-
нинг М1910 са бројем 19074, да је Принципов 
пиштољ вероватно изгубљен, те да се још увек 
занемарује „белгијска веза“ када је у питању 
припрема и организација атентата.

Бранко Богдановић
стручни сарадник Архива Србије

46  Sarajevo–Attentatswaffe geht auf Reisen, Der Standard/APA, 
28 September 2008.
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Ексклузивно 
Проф. др Доминик Ливен у емисији ,,Рат за цивилизацију ,,

АУСТРИЈСКА МОНАРХИЈА ВЕРОВАЛА ДА 
ЈЕ РАТ НУЖАН ЗА ЊЕН ОПСТАНАК
-Оно што је важно јесте да је убиство Фран-
ца Фердинанда омогућило Аустрији да уради 
нешто што су желели да ураде уназад најмање 
две године, а то је да униште српску независ-
ност

Мирослав Лазански
Професоре Ливен, добро вече и добро дошли 
у емисију РТРС-а о Првом светском рату.

Моје прво питање би било у вези са европским 
империјама уочи Првог светског рата. Да ли је 
рат био једини излаз из њихових унутрашњих 
криза, односно, да ли је управо ситуација на 
унутрашњем политичком плану европских 
империја кумовала почетку Првог светског 
рата?

Проф. Доминик Ливен
Једна од првих ствари коју треба рећи јесте да 
је било више империја у Европи и да оне нису 
биле исте. Постоји велика разлика између, на 
пример отоманске империје са једне стране и 
хабсбуршке империје с друге; између британ-
ске империје и с друге стране Немачке која је 
себе такође називала империјом. Затим, ту је и 
руска империја. Све оне су себе називала импе-
ријама. Но, све оне су биле различити типови 
држава. Ако под империјом подразумевамо 
врло велику силу која влада огромним тери-
торијама и многим нацијама, тада нема сумње 
да су се такве државе почетком 20. века нашле 
пред великим изазовом. То је сигурно било 
тачно за отоманску империју која се распадала 
пред очима Европе. Постојала је сагласност да 
је од других европских империја, хабсбуршка 
империја била највише угрожена. И руска им-
перија нашла се озбиљно угроженом од стране 
различитих неруских националности. Затим 

је наступила велика криза у Ирској 1914. Ир-
ској је претио амбис и суноврат у грађански 
рат. Није се видело како ова политичка криза 
може да се разреши без насиља, ове или оне 
врсте. Дакле, постојао је проблем али је такође 
истина да су то биле врло различите империје. 
И човек мора да се пази да их не трпа све у 
исти кош. Мислим да нико никада није твр-
дио да је, на пример, британска влада желела 
рат како би разрешила ирску кризу. То није 
тачно. Није тачно ни да је руска империја при-
жељкивала рат 1914. како би разрешила своју 
унутрашњу кризу – управо супротно. Руски 
врх се плашио рата управо зато што се плашио 
да би рат са Немачком могао проузроковати 
револуцију, баш као што је и рат са Јапаном 
изазвао револуцију. Због тога, треба бити јако 
опрезан са тврдњом генералне природе да су 
европске империје прижељкивале рат како би 
се избавиле из некакве опште кризе империја. 
Но, тачно је да је 1914. Аустријска монархија 
или бар њен врх веровао да је рат којим би 
се уништила српска независност нужан за 
дугорочни опстанак монархије. Али, у том 
схватању су били јединствени. Нико други у 
Европи, ниједан владалац неке од империја 
није заступао гледиште да би рат спасио 
Европу или спасио њих саме од унутрашње 
кризе.

Мирослав Лазански
Професоре Ливен, ви сте највећи стручњак за 
питања руске империје, да ли се на основу ово-
га што сте рекли може заључити да је Русија 
увучена у Први светски рат?
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Проф. Доминик Ливен
Руска империја је свакако била увучена у рат. 
Године 1914, ниједан министар империјалне 
владе, а поготово император није прижељки-
вао рат. Нити су руководиоци армије или мор-
нарице прижељкивали рат. Опште је било при-
хваћено уверење међу руским управљачима да 
према војним показатељима Русија није била 
спремна за рат. Управо је била у току велика 
реформа војске. Сувоземна војска није завр-
шила свој програм реформи, нити би могла 
да га заврши пре 1917, најраније. Морнарица 
је предвиђала да би се тек 1916. и 1917. могли 
распоредити крстарички ескадрони у Балтику 
или Црном мору. Што се тиче цивилних мини-
стара, нико од њих, без обзира на то да ли је у 
питању министар спољних послова или неко 
задужен за унутрашњи ресор, није желео рат. 
Нико од њих није желео рат, ни 1914, ни 1917. 
– никада. Поготово нису желели рат 1914. Но 
осећају, суочени са аустријским ултиматумом, 
да немају друге алтернативе него да подрже 
Србију и да је подстакну да буде разложна и 
да пружи колико може више конcесија али да 
тиме не угрози сопствену независност. Раз-
мишљање савета владе и самог императора је 
веома једноставно. На првом месту, они верују 
да би, уколико јој то буде допуштено, Аустрија 
уништавањем Србије у великој мери ослаби-
ла стратешки положај Русије. У најмању руку, 
то би значило пет аустријских корпуса више 
на Источном фронту. Још фундаменталније, 
уколико би Русија дозволила да њен признати 
штићеник и савезник, Србија, буде прегажена 
од Аустрије, ко би после тога веровао Русији 
као савезнику или заштитнику? Управо то би 
тада имало потенцијално фаталне последице 
на руски положај на Балкану, у вези Цариграда 
и чак на савезништво са Француском. Знате, 
свет у 1914. години није милосрдан свет. То је 
време империјализма и оне земље, поготово 
велике силе, које би дозволиле себи да буду 
унижене и поражене у својој спољној поли-
тици, могу врло лако да се нађу у позицији 
већине великих неевропских сила. Кина упра-
во бива уништена; Кина бива колонизована; 

отоманска империја је већ дуго на заласку и 
све више територија исламског света бива ко-
лонизовано од стране Европљана; Британија 
је прогутала Јужну Азију; скоро цела Африка 
је постала власништво европских сила. Ово 
није свет у коме можете приуштити себи да 
изгледате слаби. Управо такво схватање прев-
ладава у Русији. Такође, треба завирити у пси-
хологију министара, чланова владајуће елите 
и у њихово лично промишљање да је Русија 
изазвана – њихова част је у питању. И овакво 
размишљање није својствено само Русији, већ 
читавој Европи, у којој нико не би допустио 
такав степен понижења, готово изазов њихо-
вој мужевности, а да не одговори на њега. Сви 
разлози – било да је реч о о великој стратегији, 
о спољно-политичким калкулацијама, о војно-
оперативним стварима или пак о психологији 
елите – све су то разлози због којих Русија није 
могла да погне главу, поготово ако се узме у 
обзир размера аустријског и немачког изазова 
у јулу 1914. Но све то не значи да је желела рат. 
Напротив, плашила га се. Али осећала је, ако 
већ треба, да је боље борити се сада, са савез-
ницима него да одступи оставши изолована, 
па да се потом, за три године, поново нађе су-
очена са изазовом Немачке и Аустрије које би 
тада доминирале целим Балканом и насрнуле 
на Русију која је у међувремену остала без са-
везника.

Мирослав Лазански
Можемо ли повући паралелу са савременим 
светом, с обзиром на то да сте рекли да је пи-
тање кредибилитета руске империје и импе-
рија иначе у Европи, да ли има ту неке врсте 
поређења са америчким кредибилитетом, 
америчке империје данас? Југославија је бом-
бардована 1999. године због кредибилитета 
НАТО-а, односно кредибилитета Америке. Да 
ли то значи, по вашем мишљењу, да је Америка 
нова империја?

Проф. Доминик Ливен
Видите, морам нагласити да сам ја експерт за 
руску и европску историју 1914, а не 1990. С 
тога, ако ме питате за позадину политичких 
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одлука у деведесетим, знам колико и ви. Ја сам 
што се тога тиче – аматер. Но, ако је питање 
генералног карактера, онда одговарм са – да. 
Кредибилитет је увек круцијалан за велике 
силе јер уколико савезници, непријатељи или 
штићеници не верују да велика сила стоји иза 
тога што каже, да ће испунити своје савезнич-
ке обавезе или да ће у крајњем случају бранити 
своје интересе, тада нико више не би ту силу 
узимао за озбиљно. И ово остаје фундамен-
тална истина у међународним односима до 
данашњих дана. Додуше, свет у којем живимо 
није тако опасан, или још увек није опасан као 
што је био пре 1914.

Мирослав Лазански
Русија и Србија су имале савезништво. Колико 
је по вашем мишљењу то савезништво било 
чврсто? И, прецизније речено, какав је то стра-
тешки интерес био Русије у Србији, односно 
на Балкану 1914. године?

Проф. Доминик Ливен
До 1914. године Србија је била главни савезник 
Русије, свакако подређени, готово штићеница, 
но, свеједно, савезник на Балкану. Као што је 
руски посланик у Београду, Николај Хатвиг 
истицао, Србија је једина балканска земља у 
коју се Русија могла поуздати. Због тога, Ру-
сија је решена да очува везу са Србијом и да не 
дозволи да је ишта угрози – из више разлога. 
Но, најосновнији је да ако већ мора да дође 
до рата, Руси су желели да њени аустро-не-
мачки непријатељи буду оптерећени Јужним 
фронтом. Дакле, из руске перспективе, Србија 
је важан савезник. Још у време Анексионе 
кризе, руски генералштаб је уочио да су Ау-
стријанци имали намеру да пошаљу до шест 
армијских корпуса на Србију. Сваки од ових 
корпуса би значио један мање на Источном 
фронту. Наравно, ако је то било тачно у доба 
Анексионе кризе, изузетни резултати српске 
војске у доба Балканских ратова су само оја-
чали овакве процене Руса. Током 1913. и 1914, 
српски генералштаб је поручивао руском војом 
аташеу у Београду да ће у року од четири го-
дине, Србија и Црна Гора бити у могућности 

да раполажу са пола милиона добро обучених, 
одличних војника. То је изузетан допринос 
руској безбедности у случају да Европа уђе у 
рат. Године 1912, 1913. или 1914, свако у Санкт 
Петербургу, као и другде у Европи, свестан је 
да постоји стварно велика опасност да Русија 
буде увучена у европски рат. Значи да је пи-
тање војног доприноса Србије од изузетног 
значаја. Но, свакако, постоје и други, много 
дубљи разлози. Руска спољна политика је до 
1914. руковођена питањима безбедности, рус-
ким интересима али и питањем руског иден-
титета. Безбедност је пре свега подразумевала 
страх од аустријске и немачке силе и зато је 
Русија ступила у савезништво са Француском 
и донекле се везала уз Британију. У исто време 
је настојала да пронађе поуздане савезнике на 
Балкану. Другим речима, европска равнотежа 
је угрожена од стране потенцијалног, сасвим 
сигурно за живота једне генерације, од стране 
европског хегемона – Немачке. Затим, имате 
чињеницу да је Балкан повезан са питањем 
Босфорског мореуза. Балкан се налази у за-
леђу, тј. чини територију која се ослања на 
Истанбул и на Босфорски мореуз. Мореуз је 
од огромне важности за Русију из стратеш-
ког разлога, али изнад свега због економије и 
трговине. Видимо, дакле поново, да је Балкан 
представљао сферу руског интереса. Али, није 
само то. Такође је истина да Русија има дугу 
традицију савезништва са балканским Сло-
венима. Од свих европских сила, Русија је без 
двоумљена дала највећи допринос ослобађану 
балканских Словена од отоманске владавине 
и то у време када су и Аустрија и Британија 
биле проотоманске, покушавајући да одрже 
отоманску империју у Европи. И руска ели-
та, али и руско јавно мњење су дубоку свесни 
те историје и те традиције и нису спремни да 
виде како је Русија изгурана са Балкана као 
резултат снажења Аустрије и Немачке. Ту је, 
такође, и Славофилни покрет чије су главне 
одреднице те да је Русија словенска држава; 
да је природни лидер и заштитник, услов-
но речено, заједништва словенских земаља. 
Одрећи се овога и дозволити да балканске зе-
мље потпадну под страну, Немачку контролу, 
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значило би издати руски идентитет. Да бисмо 
разумело ово, потребно је, наравно, разумети 
историју руске политике, руске културе, руске 
мисли и, посебно, руског славофилизма. Но, 
све ово треба сместити у шири европски и гло-
бални контекст. Питање безбедности, према 
руском виђењу је да је безбедност укорењена 
у европској равнотежи снага која држи под 
контролом настојање Немачке да оствари хе-
гемонију. То је и виђење у Паризу и у Лондо-
ну. Ако имамо у виду руски интерес, другим 
речима руске жеље, да у најмању руку има до-
минантан утиcај над мореузом, можда чак и 
да га директно контролише, онда у једну руку 
можемо говорити да је то империјалистичка 
амбиција. Но, ово морате ставити у контекст 
света у коме су, на пример, Британци запосе-
ли Суецки канал као и цели Египат, један од 
највећих традиционалних центара ислама; у 
коме су Американци пректично присвојили 
Панамску територију како би саградили и 
контролисали канал. Другим речима, ово је 
начин на који је тадашњи свет функcионисао. 
Нема сумње да је Босфорски мореуз од далеко 
већег значаја за Русију, како у стратешком тако 
и у комерцијалном смислу, него што је Суецки 
канал за Британију или Панамски за Амери-
ку. Руси немају другог начина да извезу своје 
производе осим кроз мореуз, док Американци, 
као и Британци, наравно имају многе начине 
и правце на располагању. Што се тиче руског 
идентитета, у свету смо у коме су се Немци и 
Аустријанци удружили, делом захваљујући 
некој врсти етничког, заједничког етничког 
идентитета у германске силе, упркос супро-
тстављеној историји – Хоенцолерни и Хабсбур-
говци су непријатељи од давнина; католичка 
и протестантска немачка су непријатељи. У 
свету смо у коме постоји геополитички али и 
етноидеолошки блок. Насупрот томе се налази 
словенски блок. Али најважнији, најмоћнији 
блок је англо-амерички. Од великих блокова, 
геополичких, етничких или идеолошких који 
су се сукобљавали током 20. века – у одређеном 
смислу њихови сукоби одредили су судбину 
света – а најмоћнији и, на крају и победнич-
ки, био је англо-амерички. Он није утемељен 

само на заједничком геополитичком интересу, 
већ је чврсто утемељен на заједничком енто-
идеолошком идентитету, у којем сви гледамо 
на себе као да смо, на одређен начин, у суш-
тини Енглези и сматрамо да смо суштински 
либерални, демократични. Према томе, раз-
мишљати о руском панславизму, не схватајући 
да је он део света у којем људи размишљају 
на такав начин, је бесмислица. И треба рећи, 
гледајући на историју у целини, а поготово 
на узроке Првог светског рата, где постоји 
обичај да се посматра једна нација, било да се 
сматра да је без кривице или напротив, коју 
треба оптужити за све – то је глупо. Све мо-
рате посматрати у контексту. То не значи да су 
сви подједнако одговорни за избијање Првог 
светског рата. Немам никакву сумњу да у јулу 
1914. главну кривицу сносе Беч и Берлин. Но, 
чак и ако посматрате Аустријанце или Немце, 
морате разумети њихову позицију и њихово 
понашање у ширем контексту превлађујућих 
идеја тога времена и у оквиру опште кризе о 
чему смо малопре говорили – кризе Империје.

Мирослав Лазански
Господине Ливен, Русија је ушла у Први свет-
ски рат на неки начин и због Србије. Да ли 
имате неке податке да ли је руски царски гене-
ралштаб било чиме у почетку рата помогао Ср-
бији, обавештајним информацијама, оружјем, 
неким војним стручњацима? У првим месеци-
ма рата је ли било конкретне војне помоћи и 
сарадње између Србије и Русије?

Проф. Доминик Ливен
Основна чињеница када говоримо о Руској 
војсци, при томе мислимо на армију, јер мор-
нарица готово и да не учествује у српско-рус-
ким односима, јесте да људи у њој виде Србију 
као важног савезника. Већ 1912. у време Првог 
балканског рата, донета је одлука у врху руске 
армије да у случају аустро–српског рата Русија 
мора интервенисати пре но што Србија буде 
побеђена. Другим речима, мора интервенисати 
у трунутку када је већина аустријске армије 
заузета борбама са Србима. Ово има изузетну 
тежину у јулу 1914. године. Русија пожурује са 
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војним мерама између осталог и због жеље да 
покаже одлучност, тј. да покаже Аустријан-
цима и Немцима да овога пута Русија нема 
намеру да устукне. Дакле, делом, то је дипло-
матски маневар, но иза њега стоји чврсто уве-
рење војске да се не сме дозволити Аустрији 
да скрши Србију а потом пребаци све своје 
трупе на Источни фронт. То је основни чини-
лац руско-српске војне сарадње – убеђење да 
две војске морају да ратују у исто време против 
заједничког непријатеља. Ово је свакако ути-
цало на развијање сарадње двеју војски, исти-
на невеликог обима. На пример, постојао је 
одређени степен сарадње руске и српске обаве-
штајне службе пре 1914. у области прикупљања 
обавештења о аустријским војним плановима 
и намерама. Ако ме питате о стварној војној 
сарадњи током рата, прво морам да кажем да ја 
нисам експерт у тој обалсти. Такође, очигледно 
је да Руси и Срби не могу много да сарађују – 
једноставно су сувише далеко једни од других. 
Уз све ово, велика је истина да исто као што 
Руси виде опстанак српске војске битним за 
одбрану својих интереса, нормално је да је и 
Србија свесна да је опстанак Русије од највеће 
важности за очување српских интереса. Према 
томе, онолико колико су то у могућности, две 
армије би сигурно помогле једна другој.

Мирослав Лазански
Писмо цара Николаја II Британцима и Фран-
цузима, о томе да ће уколико британска и 
француска флота не евакуише српску војску 
на Крф Русија унилатерално изаћи из рата, 
колико је то било озбиљно?

Проф. Доминик Ливен
Да ли ме питате да ли је постојало писмо руског 
цара о томе да ће Русија евакуисати Србе, или 
да ће Русија изаћи из рата уколико Британци 
или Французи то не ураде? Кратак одговор 
на то питање је да не знам одговор. Ја нисам 
стручњак за период самог рата. У исто време не 
сматрам вероватним да би Николај II упутио 
тако отворену претњу Британцима и Фран-
цузима.То ми се чини готово немогућим. У 
сваком случају, Русија, као и све друге земље, 

следи свој интерес и то никада није толико 
очигледно као у тренутку када се земља налази 
усред светског рата. Према томе, евентуални 
руски излазак из рата може бити заснован само 
на томе како цар и влада сагледавају руске ин-
тересе. Поред овога, апсолутно сам убеђен да 
су Руси били потпуно уверени у то да ће Бри-
танци и Французи евакуисати српску армију. 
У исто време, Русија није могла много да по-
могне. Она нема трговачке бродове у Медите-
рану тако да је потпуно ослоњена на западне 
савезнике. Но, заиста не могу да вам дам де-
цидиран одговор на ваше питање. Мој осећај 
ми говори да су, у сваком случају, Британци и 
Французи били више него срећни да евакуи-
шу срспку војску. Између осталог и због тога 
да би их довели на Солунски фронт у службу 
савезничких интереса. Ови војници су у прин-
ципу били одлични војници, искусни војни-
ци који би као такви дали вредан допринос 
савезничкој ствари. Но, да би дали допринос 
савезничкој ствари, морали су претходно бити 
евакуисани, одморени, наоружани и реорга-
низовани. Све је ово у интересу савезника и, 
по мом мишљењу, ни Британци ни Французи 
нису се противили.

Мирослав Лазански
Фронт у Галицији између Русије и Аустроу-
гарске, ту је било доста случајева и масовног 
предавања аустроугарских војника славенског 
порекла; да ли су ту биле пресудне битке из-
међу Аустрије и Русије?

Проф. Доминик Ливен
На Источном фронту, временом, велики број 
Аустријанаца се предаје Русима, а неки од њих 
и добровољно. Постоје примери читавих је-
диница које се предају врло лако. Међутим, 
морамо бити опрезни у доношењу закључака. 
У исто време, имате примере великог броја 
руских војника који се предају; неки од њих 
су се борили храбро а неки нису. Мора се бити 
опрезан када повезујемо начин како се војници 
понашају у рату са политичким или национал-
ним претпоставкама. Током 1914. и руске и ау-
стријске армије се боре жестоко и суочавају се 
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са огромним губицима. Током те године нема 
много добровољних предаја. То почиње да се 
догађа касније као резултат ратног замора и 
огромних жртава на обе стране што је, између 
осталог, десетковало стари официрски и подо-
фицирски кадар. Ова чињеница је од изузетног 
значаја за слабљење обе армије, али и за појаву 
масовних предаја са обе стране. Према томе, 
иако ни за тренутак не негирам да је велики 
број аустријских војника дезертирао а неки 
свакако због своје националне припадности, 
не бих то означио као најважнији мотив, било 
да говоримо о слабљењу аустроугарске војске 
или на исход рата на Источном фронту.

Мирослав Лазански
Питам вас то зато што су се аустроугарски 
војници славенског порекла истовремено на 
фронту на реци Пијави према Талијанима од-
лично тукли, одлично су се борили, али на 
Источном фронту, према Русима, предавали 
су се?

Проф. Доминик Ливен
Оно што је тачно за Аустрију у Првом светском 
рату јесте да је било мало националности у 
оквиру Аустријске монархије које су симпати-
сале Италијане. Из више разлога сви су били 
орни да се боре против Италијана, можда нај-
више као резултат уверења да су Италијани 
заболи Аустрији нож у леђа. Но, понављам, 
морамо бити опрезни. Аустријска армија је 
претрпела огромне жртве на Источном фронту 
и не може се рећи да се лоше борила. Слабљењу 
аустријске армије, те 1914, највише су доприне-
ли њени високи генерали, а пре свега Конрад 
фон Хоcендорф. Војници који увиђају да су њи-
хови највиши офиcири некомпетентни, што је 
био веома очигледно 1914, лакше губе храброст 
и одлучују се на предају више него војници 
који имају поверење у своје генерале. Разлог 
што су Аустријанци добили скоро све своје 
битке са Италијанима, између осталог лежи и 
у околности да су се налазили на изузетно по-
вољним одбрамбеним положајима. Насупрот 
томе, Аустријанци су изгубили већину битака 
против Руса. Морал војника који губе битке 

опада и они се лакше одлучују на дезертирање. 
Према томе, не желећи да негирам чињеницу 
да расте број масовног дезертирања у хабсбур-
шким армијама, био бих обазрив у придавању 
исувише великог значаја националној припад-
ности као мотиву за то. Много што шта не иде 
ту како треба, а свакако је то тачно у првој 
години рата и нема везе са мултиетничким 
карактером аустријске војске. Разлог томе је 
што је командовање армијом изузетно слабо, 
као и чињеница да су претрпљени запањујући 
порази од Руса

Мирослав Лазански
Професоре Ливин, какав је ваш став и ваше 
мишљење о Младој Босни и о мотивима Младе 
Босне приликом атентата на Франца Ферди-
нанда у Сарајеву?

Проф. Доминик Ливен
Аустријско–српски спор у 1914. је свакако део 
много ширег историјског проблема – сукоба 
између мултиетничке империје и национа-
лизма – националне свести. То је сукоб који 
датира с почетка 19. века од стварања савре-
меног европског национализма и националне 
свести, на почетку 19. века, али је у исто време 
доминантна одлика светске историје 20. века. 
Он никако није својствен само Балкану нити 
је ограничен на аустријску империју. Део је 
много шире приче. Резултат је тога да смо у 
модерној ери развили схватање да је етничка 
нација најбоља форма политичке заједнице. 
Етничка нација се учвршћује јаким осећајем 
солидарности. Основна премиса националног 
државног уређења у контрадикцији је не само 
са ситуацијом у централној Европи, где имате 
аустријску, руску и донекле и немачку импе-
рију које владају огромним бројем неруса и не-
германа, већ у контрадикцији је са целокупним 
светским поретком. Највећа светска империја, 
британска, ће током 20. века бити урушена као 
резултат процеса од којих су многи истоветни 
са онима који су срушили и аустријску и руску 
империју. Према томе, нема ничег новог око 
спора у 1914. али понављам оно што сам раније 
рекао, 1914. аустријска империја одаје утисак да 
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се налази у дубокој кризи. Суочена је са озбиљ-
ном претњом од стране национализма. У исто 
време, нигде у Аустрији та националистичка 
претња није толико ван контроле и тако опасна 
као што је то случај у британској Ирској. Ово 
је врло важно због контекста. Велика је грешка 
гледати на догађаје на Балкану као на нешто 
јединствено. Нису били јединствени. Имали су 
своје специфичне одлике али Млада Босна, у 
основи, по свом размишљању, по својим моти-
вима, по својим емоcијама, није различита од 
покрета у Пољској, Ирској или, као што ће се 
касније појавити – у ваневропским деловима 
света. Према томе, морате у овом контексту 
гледати на Младу Босну, на аустријско–српски 
спор, на аустријско понашање према Србији. 
Погледајмо како су Аустријанци гледали на Ср-
бију – виде Србе онако како империја гледа на 
претећу нацију; онако како велика сила гледа 
на малу земљу; као што Немци виде Словене; 
као што аристократе гледају на оно што они 
сматрају да су сељаци или, у најбољем случају 
средња класа која је тек генерацију или две из-
ашла из опанака. Све ово је тачно када говори-
мо о аустријским предоџбама. Такође је тачно 
да у великој мери захваљујући краљеубиству 
из 1903, Аустријанци гледају на Србију као на 
посебно варварску, чак и у оквиру балканских 
стандарда. Понављам, морате ово ставити у 
контекст. Ово је исти начин на који владаоци 
империја гледају на мале, неимперијалне наро-
де у својим империјама или на својим грани-
цама. На исти овај начин су Британци гледали 
на људе широм света, донекле и на Ирце. Ни 
по чему се то не разликује. Аустријска одлуч-
ност да претвори Србију у протекторат, да 
скрши њену независност 1914. године је само 
понављање онога што су европске империје 
чиниле у Европи и широм света у претходне 
три-четири генерације и што су победничке 
силе наставиле да чине од 1918. и дуго након 
Другог светског рата. Дакле, ово је шири, гло-
бални проблем. Говорити о опредељењу, о 
Младој Босни или Црној руци? Не сумњам да у 
Србији постоје многи који су много већи знал-
ци по том питању од мене. Оно што је мени 
било интересантно током једногодишњег рада 

у руским архивима јесте да сагледам како су 
руски представници у Београду извештавали 
о овим организацијама. Постоји много инте-
ресантне кореспонденције од стране руског 
војног аташеа, Виктора Атамонова, много више 
о Црној руци него о Младој Босни. По његовом 
мишљењу, Црна рука је у принципу тежила 
остварењу дугорочних патриотских циљева, 
што је хвале вредно, но начин на који су то ра-
дили је био погрешан. Он није имао симпатија 
за било какво тајно удруживање или завере у 
војсци јер је сматрао да то нарушава војну дис-
циплину. Такође, није гајио много симпатија 
према вођама Црне руке јер је сматрао да их 
често воде фракционарски ривалитети и личне 
амбиције. По мом мишљењу, свака сугестија да 
су Виктор Атамонов или руска влада на било 
који начин били наклоњени Црној руци или 
пуковнику Апису, или да су на било који начин 
били умешани у заверу и атентат на надвојводу 
Франца Фердинанда, је бесмислица. Овакав 
закључак се базира не само документима из 
руских архива, већ и на мемоарима Василија 
Штрадмана, Хартвиговог помоћника и другог 
човека у руском посланству у Београду. Он на-
води у својим мемоарима да Атамонов апсо-
лутно није имао ништа са Аписом или завером 
која је убила Франца Фердинанда. Према томе, 
сматрам да је ова инсинуација чиста спекула-
ција и да је бесмислица.

Мирослав Лазански
Да ли се Русија јасно изјаснила поводом са-
рајевског атентата, царска Русија?

Проф. Доминик Ливен
Нема никакве сумње да су руска влада и им-
ператор Николај најоштрије осудили атентат 
у Сарајеву. Ни под којим условима не би то 
толерисали да су имали било какву претходну 
информацију. Не би подржали нити толериса-
ли икакво учешће српских званичника у било 
каквој завери која би имала за циљ убиство 
хабсбуршких званичника, а камоли престо-
лонаследника. Овакав став би заузели и из 
разлога опреза. Русија је готово десператна у 
настојању да избегне рат и последња ствар коју 
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Русија жели јесте нова криза на Балкану, макар 
док се не заврши програм војне реформе, а по 
могућности – никада. Владаоци царске Русије 
имају и сувише унутрашњих проблема да би 
прижељкивали да буду уплетени у неки рат. 
Према томе, њихова позиција је јасна. Они ап-
солутно осуђују атентат и немају ништа с тим.

Мирослав Лазански
Гледајући сада, какво је ваше мишљење, је ли 
Гаврило Принцип био терориста или роман-
тични националиста?

Проф. Доминик Ливен
Наравно да је Гаврило Принцип у исто вре-
ме и терориста и романтични националиста. 
Но, он је само један од многих сличних који су 
одиграли изузетну улогу у светској историји 
19. и 20. века. Изузетно је важно разумети да 
је Гаврило Принцип у исто време патриота, 
романтични националиста, као и неко ко је 
спреман да употреби терор ради оствари-
вања својих циљева.То нису контрадикторне 
стране једне личности. Оне се налазе у сваком 
европском или ваневропском националисти 
и они су се тако и понашали. Поново напо-
мињем, морамо сагледавати ствари у ширем 
контексту. Дозволите да употребим примере 
о којима нешто знам. Ако погледате историју 
британске империје у 20. веку, уочићете врло 
често да су људи које су Британци прогласили 
терористима пре независности потом били 
признати након независност, од стране те исте 
Британије, за националне хероје и лидере са 
којима су се потом развијали односе. Ово није 
изузетак – ово је правило. Погледајте Ирску 
у истом тренутку у којем је живео и деловао 
Гаврило Принцип. Ирски терористи, како су 
их прогласили Британци, врше атентате на 
британске званичнике, британске војнике, чак 
и на Ирце који сарађују са Британцима. А онда 
када Британија, након што их је прогласила 
терористима, пристане на споразум и призна 
независност Ирске, она тада прихвата мање 
ратоборне револуционаре који су током рата 
за независност били „терористи“, као своје са-
везнике. Према томе говоримо о језику. Терор 

је стратегија остваривања револуције, терор 
је стратегија или тактика остваривања једне 
националне независности. Овако оперишу по-
крети против империја. Не смемо носити уна-
зад у историју савремену политичку реторику 
која говори о терористима као непријатељима 
Бога.

Мирослав Лазански
Хоћете да кажете да је тероризам врло флек-
сибилан појам?

Проф . Доминик Ливен
У историји, онај који је за вас терориста, за 
мене је борац за слободу. Делом то зависи од 
тога да ли се ви борите против мене а ја против 
вас, а делом то зависи од тога ко победи. Јако 
мали број националистичких покрета је ост-
варио независност без употребе терора. Јако 
мало империјалних власти се борило против 
национално-ослободилачких покрета а да нису 
користили терор, у сваком случају државни те-
рор. Ово је реалност међународне политике 19. 
и 20. века. Ако желите да посматрате историју, 
заборавите савремену реторику. Терор је реч 
коју неко употребљава да дефинише људе који 
му се не допадају…

Мирослав Лазански
Управо то. Да ли се садашњим критеријумима 
о томе шта је тероризам може оцењивати оно 
што се десило пре сто година?

Проф . Доминик Ливен
Суђење о историјским догађајима са стано-
вишта савремености је увек тешко. У најмању 
руку, морате се удаљити од владајуће ретори-
ке и разумети зашто је таква реторика у упо-
треби. Морате гледати назад у историју јер су 
памћење и историја једино што као људска 
бића поседујемо. Тако учимо. Ако не гледамо 
уназад, у историју, тада смо слепи у тренутку 
када се суочавамо са проблемима данашњице 
или сутрашњице. Но, морамо гледати назад 
на историју свесни контекста историјског до-
гађаја. Не можете да гледате на 1914. а да нисте 
свесни да људи у 1914. нису имали искуство 20. 
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века. Они размишљају на различит начин. Они 
живе у различитом контексту.То не значи да 
оно што се тада догодило не садржи лекције за 
нас. То не значи да у многим аспектима ми раз-
мишљамо као и они и да су нам паралелни, али 
морате схватити разлику ако желите да кори-
стите историју. То није једноставно. Оно што 
никада не смете да чините, а професионални 
историчари постоје зато да онемогуће свет у 
томе, јесте да једноставно примењујете појед-
ностављене савремене политичке размеђе, а 
потом једноставно мобилишете историју као 
средство камуфлаже.

Мирослав Лазански
Колико је Сарајевски атентат био директно 
повезан са почетком Првог светског рата, јер 
из свега овога што сте ви рекли произилази да 
је он био само повод, а не узрок?

Проф. Доминик Ливен
Наравно, Први светски рат је проузрокован од 
стране многих фактора који су дубљи него што 
је то атентат на Франца Фердинанда. По мом 
мишљењу, то је апсолутно очигледно.Такође 
мислим да Франц Фердинанд није убијен јуна 
1914, вероватно не би ни било рата 1914. Оно 
што је важно јесте да је убиство Франца Фер-
динанда омогућило Аустрији да уради нешто 
што су желели да ураде уназад најмање две 
године, а то је да униште српску независност. 
Покушали су да добију немачку подршку за 
то 1913, али су Немци рекли не. Атентат у Са-
рајеву даје Бечу могућност да добије немачку 
подршку за напад на Србију. Да се атентат није 
догодио, мало је вероватно да би Немачка дала 
подршку за тако нешто, нити би Аустрија мо-
гла то да тражи. Друго је питање да ли би се рат 
који је одложен, који не избија 1914, да ли би се 
он ипак догодио? Врло могуће, у ствари, веро-
ватно. Но, никако и сигурно – не можемо да 
будемо сигурни. Такође, морате имати у виду 
да би рат који је одложен био врло другачији 
рат. На пример, уопште не би било извесно да 
би се Британија борила на страни Француске и 
Русије против Немачке. То би зависило од спе-
цифичног контекста. Британски односи са Не-

мачком 1914. године се побољшавају, а односи 
са Русијом погоршавају. И тако, да је европски 
рат експлодирао након неке друге кризе, ре-
цимо 1916. или 1917, мислим да постоји велика 
могућност да Британија не би била на страни 
Француске и Русије. У том случају Немачка би 
добила Први светски рат и европска историја 
би изгледала потпуно другачије. Према томе, 
на питање о важности атентата на Франца 
Фердинанда, човек не може да да једноста-
ван, црно-бели одговор. Врло је очигледно да 
су проблеми који су постојали много већи од 
убиства једне индивидуе. С друге стране, тај 
догађај је апсолутно значајан јер је омогућио 
развој догађаја који су резултирали светским 
ратом.

Мирослав Лазански
Професоре, да ли би Аустроугарска напала 
Србију и да је Београд пристао на све одредбе 
ултиматума?

Проф. Доминик Ливен
То је врло интересантно питање. Шта би било 
да су Срби прихватили аустријски ултима-
тум у целости? Италијани су отрпилике овако 
сугерисали Србима да прихвате ултиматум: 
„Гледајте, то су само речи. Прихватите ултима-
тум и одгодите сукоб. Ми ћемо се потрудити, 
европске силе ће осигурати да се очува српска 
независност.“ Ово је заиста сложено питање. 
Мислим да оно што би се догодило да су Срби 
прихватили ултиматум у целости јесте да би-
сте имали огромне потешкоће у спровођењу 
услова ултиматума. Ови услови би дозволили 
могућност сукоба између Аустрије и Србије. 
Између осталог, основна аустријска намера, 
изражена у формулацијама ултиматума је у 
суштини била да се уништи Србија као не-
зависна држава и да се врати на позиције на 
којима је била пре 1903, у основи потчињена 
Аустрији. Ултиматум је, између осталог, зах-
тевао да аустријски званичници учествују у 
судској истрази у Србији; да Аустријанци уче-
ствују и надгледају уклањање великог броја 
српских официра и званичника; затварање ср-
пских новина и удружења; измене у школским 
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програмима. Све су то биле мере изузетног 
мешања у унутрашњи живот Србије. Морали 
бисте заиста бити наивни па да не видите да 
би то свеједно изазвало сукоб. Уз све то, свака 
озбиљна истрага око Сарајева би показала да 
је шеф српске обавештајне службе омогућио 
набавку оружја, као и да је одобрио да завере-
ници пређу аустријско-српску границу. То би 
дало Аустријанцима слободу и ојачало њихо-
ву позицију. У том случају, било би посебно 
тешко Лондону да се супротстави аустријским 
и немачким тврдњама да су неопходна огра-
ничења српске независности. То би изазва-
ло заоштравање односа између Британије и 
Русије и продубило већ постојеће разлике у 
ставовима између две земље. Другим речима, 
да су Срби прихватили ултиматум у целости, 
могуће је замислити велики број сценарија о 
томе како би ствари даље текле, но засигурно, 
не би било упутно мислити да би рат извесно 
био избегнут. Можда би криза еволуирала на 
начин који би више одговарао Немачкој и Ау-
стрији јер би отежао Британији да се инвол-
вира. Све је ово, наравно, нагађање али у исто 
време и подсећање да ништа није неизбежно. 
Постојало је много сценарија чак и након што 
су Аустријанци уручили ултиматум.

Мирослав Лазанки
Професоре, из ваше перспективе историчара, 
како изгледа појам државног суверенитета пре 
сто година и данас? Оно што је било пре сто 
година незамисливо када су у питању такви 
ултиматуми, када је у питању суверенитет, да-
нас је потпуно нормално?

Проф. Доминик Ливен
Врло је интересантно то питање шта суверени-
тет, у ствари, значи. Сви га савршено разумемо, 
чак и у Британији која је још увек средње до 
врло јака држава. Схватање да је Британија 
суверена над питањима која највише танги-
рају живот те земље је бесмислица. Већ педесет 
година британска безбедност у основи зависи 
од САД. Британски стандард живота зависи 
од читавог низа међународних трговачких и 
финансијских институција у којима Британија 

нема баш одлучујућу улогу. И, ако то важи за 
Британију, још више важи за мале, слабе или 
сиромашније земље. Ниједна земља није пот-
пуно суверена. У суштини, чак ни САД нису 
више потпуно суверене. Према томе, ово је 
велики проблем. Не треба подсећати да се у 
овом тренутку са овим суочава читава Европа. 
Европска унија је у суштини покушај оства-
ривања предности које нуди империја на бази 
добровољности. Другим речима, једини начин 
да Европа не буде маргинализована, било да 
су у питању садашњи трговински преговори 
са САД, са Кинезима или неким другим, да 
не буде маргинализована у односу на велике 
одлуке које одређују судбину човечанства, као 
што је питање еколошке кризе, јесте да удружи 
своје могућности и да има заједнички режим 
који би у одређеним околностима представљао 
све земље чланице ЕУ. То, пак, представља из-
узетно велико ограничавање националне су-
верености и постаје веома непопуларно чак 
и у земљама које су створиле ЕУ, а камоли у 
земљама које су јој се накнадно и невољно при-
дружиле, као што је Британија. Према томе, 
питање у којој мери и ко ужива суверенитет 
је изузетно битно.Оно задире у срж питања о 
демократији, национализму, о свему. Оно је 
врло, врло битно. 

Мирослава Лазански 
Да ли сматрате да онај ко контролише прош-
лост, контролише садашњост и будућност?

Проф. Доминик Ливен
Мислим да контролисање прошлости, при 
чему мислим на то како се прошлост раз-
уме, свакако представља велики део могућ-
ности контролисања садашњости. Они који 
држе моћ, такође настоје да створе нарацију 
историје у намери да очувају своју моћ и да 
прогласе да су њихова заједница или њихова 
идеологија праведни, да су то увек били и да 
постоје за добробит човечанства. Ово је неиз-
бежно. Мислим да дужност, можда најважнија 
дужност професионалног историчара, јесте 
да очува што је могуће објективније – тешка 
реч за употребу – па је можда боље рећи, што 
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избалансираније и вишестрано разумевање 
историје, укорењено, као што свака добра 
историја мора бити, у поштеном покушају да 
се консултују извори, као и да се они тумаче 
са разумевањем менталитета, интереса, пер-
цепcија и емоција појединаца и заједница које 
су се налазиле у одређеној ери или одређеном 
догађају. Ми нисмо Бог. Ми имамо сопствене 
предрасуде, имамо перцепcије произашле из 
наше савремености. И поред тога, уколико же-
лимо да ишта вредимо, морамо да покушамо 
да изађемо из своје ере, свакако да изађемо из 
сопственог националног, културног, класног 
или религиозног идентитета и покушамо да 
разумемо сву различитост прошлости као и да 
покушамо да испоштујемо појединце који су 
се у њој налазили. Рецимо да применимо ово 
на Хитлерову Немачку. Да ли покушавајући да 
разумемо менталитет, мотивацију, перцепције 
или интересе Хитлера и његовог руководства 
морамо, на неки начин, да саосећамо са њима? 
Никако. Један од најбитнијих разлога за раз-
умевање таквих људи јесте да се они униште, 
као и да се уочи, уколико би се неки њихов 
наследник појавио, као изазов нашем свету. 
Но, пре но што заиста можете да се смислено 
одупрете нечему или да га уништите, морате 
да га идентификујете и да му пронађете слабе 
стране. Према томе, разумети не мора да значи 
волети или прихватити… 

Проф. Др Доминик Ливен

Кратка биографија

Доминик Ливен је професор на Тринити Ко-
леџу (Trinity College) у Кембриџу и научни са-
ветник на LSE IDEAS – Центар за међународне 
односе, дипломатију и стратегије на Лондон-
ској школи за економију и политичке науке. 
Дипломирао је 1973. на Кембриџу. Између 
1978. и 2002. године предавао је на LSE, а од 
1993. као професор руске историје. Гостујући је 
професор на бројним универзитетима у свету, 
између осталог, на Харварду и на Токијском 
универзитету. Године 2001. изабран је за члана 
Британске академије наука.

Спада у ред најзначајнијих историчара у свету. 
Предмет његовог интересовања и истражи-
вања су области историје империјалне Русије, 
историје европске аристократије и историје 
империја. Аутор је многобројних књига. Нај-
познатије књиге:

• Русија и узроци Првог светског рата;
• Европске аристократије 1815-1914;
• Николај II;
• Империје: Руска империја и њени супар-

ници.
За последњу књигу Русија против Наполеона: 
Битка за Европу 1807-1812, добио је једну од 
најпрестижнијих стручних награда у свету – 
Wolfson награду за историју.

Поред многобројних признања, фебруара 2004. 
године одликован је од стране Владимира Пу-
тина, председника Руске Федерације, «Висо-
ким орденом пријатељства».
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