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Посланство Аустро-
Угарске – Београд

Влади Краљевине Србије – Београд

– 10/23. VII 1914. 
Пов. Бр. 2733.  10/23. VII 1914. 

Господине Министре, 

Част ми je предати Вашем Превасходству при-
ложену ноту коју сам примио од своје Владе, а 
која je упућена Влади Краљевине Србије. 

Изволите и т. д. 

Предато лично у 6 часова по подне. 

31. марта 1909. год. Посланик Србије у Бечу 
дао je Ц. и Кр. Влади по наредби своје Владе 
ову изјаву:

„Србија признаје да fait accompli створен y Бос-
ни и Херцеговини није повредио њена права и 
она ћe се према томе саобразити одлуци коју 
Силе донесу односно чл. 25. Берлинског Угово-
ра. Примајући савете Великих Сила, Србија се 
још сада обвезује да напусти држање протеста 
и опозиције, које je заузела према анексији још 
од последње јесени, и, осим тога, обвезује се да 
промени правац своје садашње политике пре-
ма Аустро-Угарској, како би у будуће живела 
са њом у односима доброг суседства“. 

Међутим, историја последњих година, а наро-
чито жалосни догађаји од 28. јуна, показали су 
да у Србији постоји превратнички покрет, чији 
je циљ да одвоји од Аустро-Угарске Монархије 
извесне делове њених територија. Дошло je до 
тога да се тај покрет, који се јавио пред очима 
Српске Владе, манифестује и изван територије 
Краљевине у терористичким делима, у чита-
вом низу атентата и у убиствима. 

Краљевска Српска Влада, далеко од тога да ис-
пуни формалне обвезе из изјаве од 31. марта 
1909. год. , није ништа учинила да угуши овај 

покрет; она je толерирала злочиначки рад раз-
них друштава и удружења, управљен против 
Монархије, необуздан тон штампе, величање 
виновника атентата, учешће официра и чи-
новника у превратничким ровењима, болес-
ну пропаганду y јавној настави, толерирала je 
најзад све оне појаве које су могле да наведу 
српско становништво да омрзне Монархију и 
да презре њене установе. 

Ово кажњиво толерирање од стране Краљевс-
ке Српске Владе није престало ни онда кад су 
догађаји од 28. прошлог месеца открили целом 
свету његове кобне последице. 

Из исказа и признања виновника атентата од 
28. јуна види се да je злочин сарајевски скован 
у Београду; да су оружје и експлозиве, којима 
су убице биле снабдевене, њима дали српски 
официри и чиновници, чланови „Народне 
Одбране“, и најзад да je и само пребацивање 
злочинаца у Босну и њиховог оружја било при-
премљено и изведено од стране шефова српске 
пограничне службе. Поменути резултати ис-
траге не допуштају Царској и Краљевској Вла-
ди да и даље задржи улогу мирног и стрпељи-
вог посматрача, коју je годинама имала према 
агитацијама чији je центар био у Београду и 
које су се шириле одатле на територију Мо-
нархије; ови јој резултати напротив стављају 
у дужност да учини крај тим ровењима, која 
су стална опасност за мир Монархије. 

Да би постигла овај циљ, Царска и Краљевс-
ка Влада je приморана да затражи од Српске 
Владе званичну изјаву да осуђује пропаганду 
управљену против Аустро-Угарске Монархије 
т. ј. скуп тенденција којима je крајњи циљ да ce 
одвоје од Монархије територије које чине њен 
саставни део, и да ce обвезује да угуши свима 
средствима ову злочиначку и терористичку 
пропаганду. 

Да би се дао свечан карактер тој обвези, Влада 
Краљевине Србије објавиће на првој страни 
званичних новина на дан 26. /18. јула ову изја-
ву:
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„Краљ. Српска Влада осуђује пропаганду 
управљену против Аустро-Угарске т. ј. скуп 
тенденција којима се тежи, y крајњем циљу, дa 
ce одвоје од Аустро-Угарске Монархије терито-
рије кoje чине њен саставни део и сажаљева ис-
крено кобне последице ове злочиначке радње. 
Краљевска Влада жали, што су официри и чи-
новници српски учествовали у горе поменутој 
пропаганди и тиме компромитовали односе 
доброг суседства, на које се Краљевска Влада 
била и свечано обвезала својом изјавом од 31. 
марта 1909. године. 

„Краљевска Српска Влада осуђује и одбија 
сваку помисао и покушај мешања у судбину 
становника ма ког дела Аустро-Угарске Мо-
нархије; сматра за своју дужност да скрене 
озбиљну пажњу официрима, чиновницима и 
свему становништву Краљевине Србије, да ћe y 
будуће најстроже поступити са лицима кoja би 
учинила кривицу одајући се таквим радњама 
које ће Српска Влада свим силама спречавати 
и кажњавати“. 

Ова изјава саопштиће се у исто време Краљев-
ској Војсци дневном заповешћу Његовог Вели-
чанства Краља и биће објављена у наредном 
броју Службеног Војног Листа. 

Поред тога Краљевска Влада ce обвезује:

1. Да забрани сваку публикацију, којом се 
изазива мржња и презрење Монархије и 
чија je општа тежња упућена против те-
риторијалног интегритета Аустро-Угарске. 

2. Да одмах распусти друштво звано „На-
родна Одбрана“, да конфискује сва његова 
средства за пропаганду и да исто тако по-
ступи са осталим друштвима и удружењи-
ма у Србији, која се баве пропагандом про-
тив Аустро-Угарске Монархије. Краљевска 
Влада предузеће потребне мере како расту-
рена друштва не би могла да продуже рад 
под другим именом и у ком другом облику. 

3. Да избаци без одлагања из јавне наставе у 
Србији, како у погледу наставног особља 
тако и у погледу наставних средстава, све 

оно што служи или би могло да послужи 
стварању пропаганде против Аустро-Угар-
ске. 

4. Да уклони из војске и из администрације 
у опште све официре и чиновнике криве 
за пропаганду противу Монархије Аустро-
Угарске, чија имена и дела Аустро-Угарска 
Влада задржава себи право да накнадно 
саопшти Српској Влади. 

5. Да прими сарадњу у Србији органа Ц. 
Краљ. Владе ради угушивања преврат-
ничког покрета против територијалног 
интегритета Аустро-Угарске Монархије. 

6. Да отвори судску истрагу над оним при-
сталицама у завери од 15. јуна 1914. год. 
који се налазе на територији српској; орга-
ни које упути Аустро-Угарска Влада узеће 
учешћа у овој истрази. 

7. Да одмах притвори мајора Воју Танкосића 
и лице под именом Милана Цигановића, 
службеника српске државе, који су ком-
промитовани резултатом сарајевске ис-
траге. 

8. Да спречи успешним мерама учешће ср-
пских власти у противзаконом протурању 
оружја и експлозива преко границе; да от-
пусти и строго казни пограничне чинов-
нике у Шапцу и Лозници, који су криви 
што су помагали извршиоце сарајевског 
злочина олакшавајући им прелазак преко 
границе.  

9. Да дâ обавештења Ц. К. Влади о неоправда-
ним изјавама виших државних чиновника, 
како у Србији тако и на страни, који се, ма 
да су заузимали званичан положај, нису 
уздржавали да се после атентата од 15. јуна 
непријатељски изражавају у интервјуима 
o Аустро-Угарској. 

10. Да без одлагања извести Ц. К. Владу о из-
вршењу мера поменутих у предњим тач-
кама. 

Ц. К. Влада очекује одговор до суботе 12. овог 
месеца до 6 часова по подне. 
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Мемоар који се односи на резултате истраге у 
Сарајеву, у колико се тичу чиновника назна-
чених под тачкама 7. и 8. , приложен je уз ову 
ноту. 

Кривичном истрагом коју je отворио сарајев-
ски суд над Гаврилом Принципом и друговима 
по делу убиства и саучесништва у убиству, а 
поводом злочина који су извршили 28. јуна ове 
године, до сада je ово утврђено:

1) Заверу чији je циљ био да се за време 
бављења у Сарајеву убије Надвојвода 
Фрања Фердинанд сковали су у Београ-
ду Гаврило Принцип, Недељко Чабрино-
вић, лице под именом Милан Цигановић 
и Трифко Грабеж, а уз припомоћ мајора 
Воје Танкосића. 

2) Шест бомби и четири револвера систем 
„Браунинг“ са муницијом, помоћу којих су 
злочинци извршили атентат, дали су у Бе-
ограду Принципу, Чабриновићу и Грабежу 
Милан Цигановић и мајор Воја Танкосић. 

3) Бомбе су ручне из српског војног арсенала 
у Крагујевцу. 

4) Да би осигурао успех атентата, Цигано-
вић je поучио Принципа, Чабриновића 
и Грабежа у руковању бомбама и дао je, 
у једној шуми близу топчидерског стре-
лишта, Принципу, Чабриновићу и Грабежу 
неколико лекција из гађања Браунинговим 
револвером. 

5) Да би омогућио Принципу, Чабриновићу 
и Грабежу да пређу босанско-херцеговач-
ку границу и да тамо пренесу тајно своје 
прокријумчарено оружје, Цигановић je 
био организовао читав један систем тај-
ног протурања. 

По тој организацији злочинце и њихово оружје 
пребацили су у Босну капетани пограничног 
одреда y Шапцу (Раде Поповић) и у Лозници и 
цариник Радивоје Грбић уз припомоћ других 
лица. 

АС, МИД, ПО, 1914, ФI, AI/3, д. VII, документ издвојен у каси

* * *

Регент Александар – Београд
Цару Русије Николи 

II – Петроград

Т Е Л Е Г РА М

– 11/24. VII 1914. 
– –

Аустро-Угарска Влада предала je синоћ Српској 
Влади ноту о сарајевском атентату. Свесна 
својих међународних дужности Србија je још 
првих дана по страшноме злочину изјавила 
да га осуђује и да je готова отпочети истрагу 
на своме земљишту, ако би ce саучешће неких 
њених поданика утврдило y току процеса који 
су повеле аустро-угарске власти. Захтеви y ау-
стро-угарској ноти, међутим, понижавају са 
свим излишно Србију и не слажу ce са њеним 
достојанством независне државе. Од нас ce 
тражи заповедним начином да Српска Влада 
објави y службеном листу a Владалац y наред-
би војсци како ce непријатељски дух противу 
Аустрије мора угушити и како смо показали 
кривичну попустљивост према нашим власти-
тим подмуклим ровењима. 

– Натура нам ce за тим пријем аустро-угарских 
чиновника y Србији који би са нашима води-
ли истрагу и надзиравали испуњење осталих 
услова y ноти. Остављен нам je рок од 48 сати 
да примимо то све, иначе ће Аустро-Угарски 
Посланик отићи из Београда. Ми смо вољни 
примити оне аустро-угарске захтеве који су y 
складу са положајем независне државе a и оне 
које би нам саветовало Ваше Величанство да 
усвојимо. Све личности за које буде доказано 
да су умешане y атентат казнићемо строго ми 
сами. Извесни услови не могу ce извршити 
без промене нашега законодавства, a за то 
треба времена. Рок, који нам je дан, сувише je 
кратак. Аустро-Угарска војска, која ce прику-
пља на нашој граници, може нас напасти по 
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истеку рока. Немогућно нам je бранити ce и 
за то молимо Ваше Величанство да нам пру-
жи што пре Своју помоћ. Драгоцено благо-
вољење, које нам je указано y толико махова 
до сада, улива нам основану наду да ће и ова 
наша молба бити услишена од племенитога 
словенског срца Вашег Величанства. У овим 
мучним тренутцима Ја износим осећаје Свога 
Народа који преклиње Ваше Величанство да 
ce заинтересује за судбину Краљевине Србије. 

Александар

Дипломатска преписка о српско-аустријском 
сукобу, Министарство иностраних дела, Ниш, 1914, 40. 

* * *

Министарство унутрашњих 
дела Краљевине Србије – Београд

Министарству иностраних 
дела Краљевине Србије – Ниш

Т Е Л Е Г РА М

 11/24. VII 1914. 
Пов. Бр. 2760.  11/24. VII 1914. 

Начелник ср. мачванског јавља да су према 
селу Равну на Аустријској страни примећени 
њихови официри y већем броју. На граници 
je мир. 

Тодорић

АС, МИД, ПО, 1914, ФI, AI/3, д. VII

* * *

Министарство унутрашњих 
дела Краљевине Србије – Београд
Министарству иностраних дела 

Краљевине Србије – Београд

Поверљиво.  11/24. VII 1914. 
Пов. Бр. 3822/а.  –

Начелник округа пожаревачког шифром од 
данашњег доставио je следеће:

„Начелник среза пожаревачког поверљивим 
актом доставио ми je, да je од председника 
општине дубравичке извештен, да су 8. овог 
месеца прешли чамцем из Аустро-Угарске на 
нашу страну два аустријска официра са још 
двојицом y цивилу и испитивали једног нашег 
сељака о нашој војсци: y Пожаревцу, Смеде-
реву, Костолцу и Градишту, обећавши, да ће 
y идућу недељу опет доћи ради бољег обаве-
штења од истог сељака. Ту je био још један наш 
сељак. Данашњом поштом послао сам Вам тај 
поверљиви акт a данас сам добио и испитао 
оба сељака y присуству председника и они 
потврђују све, с тим, да не знају да ли су то 
официри, или финанси, a један je из чамца 
дурбином осматрао нашу обалу; – о чему ми 
je част известити, очекујући даље наређење“. 

Предњи извештај доставља ce томе министар-
ству с молбом на даљи поступак, – о чему je 
извештен и г. Министар Војни. 

Тодорић

Документи о спољној политици Краљевине 
Србије, књига VII, свеска 2, Београд, 1980, 646
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* * *

Посланство Краљевине Србије 
y Русији – Петроград

Министарству иностраних дела 
Краљевине Србије – Београд

Т Е Л Е Г РА М

Пов. Бр. 56.  11/24. VII 1914. y 12 сати – мин. пpe подне
Пов. Бр. 2960.  12/25. VII 1914. y 4 сата 17 мин. пpe подне

Министар Иностраних Дела руски са гну-
шањем осуђује ултиматум Аустро-Угарске. 
Каже ми: y њему има захтева које једна држава 
не може примити a да не изврши самоубиство. 
Реферишите можемо несумљиво рачунати на 
помоћ Русије али није још изјаснио ce y којем 
ће ce облику та помоћ манифестовати, јер о 
том има да реши Цар и да ce упита Француска; 
предузео енергично корак y Бечу и Берлину. 
Добио од отправника послова из Београда те-
леграм да je тамо овладало растројство и да 
Србија због немања оружја, муниције није y 
стању бранити ce. Ако je тако онда Министар 
Иностраних Дела руски даје овај савет: изјави-
ти одмах свима државама, да je Србија са гну-
шањем осудила злочин y Сарајеву и да je била 
готова предати Суду сваког свога поданика за 
кога би било доказано да je учесник; Српска 
влада категорично одбија сва оптужења којим 
ce Србија прави одговорном за тај злочин; Ср-
бија je према А. -Угарској вршила лојално све 
своје дужности; и y опште својим лојалним др-
жањем Србија je y свима питањима последњих 
година стекла опште признање држава. 

Стога Србија управља апел на осећај правде и 
хуманитета изјављујући да ce неће и не може 
оружјем бранити од једне Велике Силе као што 
je Аустро-Угарска, која je једанајест пута већа 
од мале Србије. Дакле Министар Иностраних 
Дела руски саветује нас условно: ако не можете 
бранити ce онда поступите као што су Буга-
ри поступили прошле године. То би изазвало 

огорчење свих народа против А. -Угарске. Он y 
смислу тога телеграфисао отправнику послова 
y Београду. Рекао сам му његов савет био би 
практичан кад би смо имали уверење да ће Ау-
стро-Угарска упасти само y пограничне крајеве 
али ми неможемо допустити да нам Аустро-
Угарска разори целу земљу него би смо морали 
негде y унутрашњости организовати одбрану 
и примити борбу. Министар Иностраних Дела 
одговорио ми да наше решење треба да овиси 
од наше способности за одбрану и могли бис-
мо новац и остале послати y Грчку a са вој-
ском повлачити ce ка Грчкој. Телеграфисао je 
и Букурешту јер улога Румуније имаће велики 
значај. Рекао сам Министру: једино средство 
спречити рат да Русија изјави Аугарској и Не-
мачкој да ће бити принуђена наредити општу 
мобилизацију ако ce Српско-аустриски сукоб 
не би предао на расправу Великих Сила као 
што je 1909, јер je тадашња изјава Српске владе 
дело Великих Сила којима припада искључиво 
право оценити да ли je Србија испунила оба-
везе из те декларације или не. То ће ce решити 
вечерас и издати Комунике. 

Спалајковић

Узео к знању с благодарношћу. 

12. VII 1914. 
Пашић

АС, МИД, ПО, 1914, ФI, AI/3, д. IX
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* * *

Посланство Краљевине Србије 
y Великој Британији – Лондон

Министарству иностраних дела 
Краљевине Србије – Београд

Т Е Л Е Г РА М

Пoв. Бр. 50.  11/24. VII 1914. 
Пов. Бр. 2957.  12/25. VII 1914. 

Саопштио сам садржај вашег телеграма си-
ноћ y Foreign Office-y. Нисам добио никакву 
одређенију индикацију о мишљењу владе ен-
глеске сем да жели одржање мира и да je по-
требно мало времена да ce види шта je могућно 
учинити. Греј изразио неким амбасадорима 
да су тражења А. -Угарске невиђена до сад y 
односима између независних држава. Овде оп-
ште мишљење да све зависи од Русије и једино 
она може зауставити А. -Угарску. Ако ce Русија 
одлучно не крене помоћи Србији узалудно на-
дање других сила. Амбасадори француски и 
руски мисле сад главно добити мало времена 
да ce пријатељске силе поврате од изненађења 
и споразумеју ce. С тога би одговор владе ср-
пске требао да буде подешен y том смислу не 
одбијати захтеве А. -Угарске, обећати за кри-
вичну истрагу против саучесника, све y гра-
ницама међународног права, a могућно без 
повреде независности Србије. Мислим да би 
ce могло y крајњем случају обратити силама 
потписницама Берлинског Уговора ако буде 
изгледа да ce може бранити. 

Бошковић

АС, МИД, ПО, 1914, ФI, AI/3, д. IX

* * *

Влада Краљевине Србије
Влади Аустро-Угарске Монархије

– 12/25. VII 1914. 
– –

Oдговор Српске Краљевске Владе на ноту Ау-
стро-Угарске. 

У Београду 12. јула 1914. год. 

Краљевска Српска Влада примила je саопш-
тење Царске и Краљевске Владе од 10. о. м. и 
уверена je да ћe овај одговор уклонити неспо-
разум који прети да помути добре суседске 
односе између Аустро-Угарске Монархије и 
Краљевине Србије. 

Краљевска Влада je свесна да се појаве проте-
ста, како са говорнице у Народној Скупштини, 
тако и у изјавама и поступцима одговорних 
државних представника, које су пресечене 
изјавом Српске Владе од 18. марта 1909. год. 
, нису више никако поновиле ни у којој при-
лици према суседној великој Монархији, и да 
од стране краљевских влада, које су се до тога 
доба у Србији смењивале, или од стране којег 
од њених органа није учињен никакав поку-
шај да се промени стање створено у државно-
правном погледу с Босном и Херцеговином. 
Краљевска Влада констатује, да се у том погле-
ду од стране Ц. и К. Владе није чинила никаква 
представка, сем у питању једне школске књиге, 
о чем joj je било дато са свим задовољавајуће 
објашњење. 

Србија je дала толико пута доказа о својој 
мирољубивој и умереној политици за време 
балканске кризе да je неколико пута сачувала 
европски мир жртвујући своје захтеве само у 
интересу тога мира. 

На Владу Краљевине Србије не може падати 
одговорност за појаве приватног карактера као 
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што су писање штампе и мирни рад патриот-
ских друштава, које су готово у свима земљама 
обичне и које се, као што je познато, измичу по 
правилу испод службене контроле. То у толико 
мање што je Краљевска Влада при решавању 
читавог низа појављених питања између обеју 
држава показала велику предусретљивост и 
на тај начин успела да реши цео низ питања у 
корист напретка суседних земаља. 

Зато je Краљевска Влада била болно изненађе-
на; тврђењима да су и лица из Краљевине Ср-
бије учествовала у спреми атентата извршеног 
y Сарајеву. Она je очекивала позив за садејство 
y истраживању свега што се на речени злочин 
односи и била je готова посведочити своју ис-
правност у том погледу својим поступцима 
према свим лицима за која би joj се поднели 
извештаји. Одазивајући се пак захтеву Ц. и 
К. Владе, Краљевска Српска Влада je вољна 
изићи на сусрет и предати суду без разлике 
положаја и чина сваког свога грађанина, за 
кога би се поднели докази да je учествовао у 
сарајевском злочину и прима обвезу да на дан 
13. /26. јула објави на првој страни званичних 
новина ову изјаву :

Краљевска Српска Влада осуђује пропаганду 
управљену против Аустро-Угарске т. ј. скуп 
тенденција којима се тежи y крајњем циљу да 
ce одвоје од Аустро-Угарске Монархије тери-
торије које чине њен саставни део и сажаљева 
искрено кобне последице ове злочиначке радње. 
Краљевска Влада жали што су официри и чи-
новници српски учествовали у горе поменутој 
пропаганди и тиме компромитовали односе 
доброг суседства, на које ce Краљевска Влада 
била свечано обвезала својом изјавом од 31. 
марта 1909. год. 

Краљевска Српска Влада осуђује и одбија сваку 
помисао и покушај мешања у судбину станов-
ника ма кoг дела Аустро-Угарске; сматра за 
своју дужност да скрене озбиљну пажњу офи-
цирима, чиновницима и свему становништву 
Краљевине Србије, да ће y будуће најстроже 
поступити са лицима кoja би учинила кpиви-

цу одајући се таквим радњама, које ће Српска 
Влада свим силама спречавати и кажњавати. 

Ова изјава саопштиће ce Краљевској Војсци 
у име Његовог Величанства Краља дневном 
заповешћу Његовог Краљевског Височанст-
ва Престолонаследника Александра и биће 
објављена у наредном броју Војног Лиcта. 

Поред тога:

1) Краљевска Српска Влада се обвезује у 
првом редовном сазиву Народне Скупш-
тине унети одредбу у закон о штампи којом 
ce најстроже казни изазивање мржње и 
презрење Монархије, као и сваки напис 
коме je општа тежња управљена против 
територијалног интегритета Аустро-Угар-
ске. Она прима на се да приликом измена 
уставних, које су блиске, изведе измену и 
члана 22. Устава тако, да се горепомену-
те публикације могу и конфисковати што 
сад не може бити по категоричној одредби 
члана 22. Устава. 

2) Српска Влада нема никаквих доказа, нити 
јој такве пружа нота Царске и Краљевске 
Владе, да су „Народна Одбрана“ и друга 
слична друштва учинила досад макакво 
кривично дело ове врете у лицу кога од 
својих чланова. Па и ако то не постоји, 
ипак ће Краљевска Српска Влада изићи на 
сусрет захтеву Царске и Краљевске Владе 
и распустиће друштво „Народну Одбра-
ну“ и свако друго које би радило против 
Аустро-Угарске. 

3) Српска Краљевска Влада прима на себе 
да уклони одмах из јавне наставе све што 
служи или би могло служити стварању 
пропаганде против Аустро-Угарске, а кад 
joj Царска и Краљевска Влада пружи факта 
и доказа за то. 

4) Српска Краљевска Влада пристаје исто 
тако уклонити из војске и администра-
ције оне официре и чиновнике, за које би 
српска истрага показала да су криви за 
дела која иду против интегритета терито-
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рије Аустро-Угарске Монархије и очекује 
да joj Царска и Краљевска Влада саопшти 
накнадно имена и радње или дела тих офи-
цира и чиновника ради даљег поступка. 

5) Српска Краљевска Влада мора признати да 
joj није јасан сав значај и домашај захтева 
Царске и Краљевске Владе да се Србија 
обавеже примити на својој територији 
сарадњу органа Царске Краљевске Владе, 
али изјављује да ће примити сарадњу која 
би одговарала међународном праву и кри-
вичном судском поступку као и добрим 
суседским односима. 

6) Српска Краљевска Влада, разуме се по 
себи; сматра за своју дужност отворити ис-
трагу противу свих оних који су или који 
би били евентуално умешани у злочин од 
15. јуна, а налазили би се на територији 
Краљевине Србије. Што се тиче учешћа, у 
тој истрази, органа аустро-угарских влас-
ти, које би Царска и Краљевска Влада за 
то делегирала, Српска Краљевска Влада 
не може примити њихово учешће, јер би 
се тиме погазио Устав и Закон о поступку 
судском у кривичним делима. Међутим у 
конкретним случајевима могли би се ор-
гани Аустро-Угарске упознати са резулта-
тима дотичне истраге. 

7) Српска Краљевска Влада je одмах, још исте 
вечери, притворила мајора Војислава Тан-
косића, а за Миланом Цигановићем, који 
je аустро-угарски поданик и до 15. јуна je 
био званичник (аспирант) Железничке Ди-
рекције, наређена je потера, jep се он доса-
да није могао пронаћи. Моли се Царска и 
Краљевска Влада да изволи уобичајеним 
путем саопштити што пре остале сумње 
или евентуалне доказе о њиховој кривици 
добивене досадашњом истрагом у Сараје-
ву, ради даљег поступка. 

8) Српска Краљевска Влада појачаће и про-
шириће предузете мере да се спречи не-
допуштени пренос оружја и експлозива 
преко границе. По себи се разуме, да ће 
одмах наредити истрагу и строго казни-

ти пограничне чиновнике на линији Ша-
бац–Лозница што су се огрешили о своју 
дужност и пропустили кривце сарајевског 
злочина. 

9) Српска Краљевска Влада ћe радо дати обја-
шњења односно изјава које су њени чинов-
ници у земљи и на страни после атентата 
чинили у интервјуима који су, по тврђењу 
Царске и Краљевске Владе, били неприја-
тељски према Монархији, чим јој Царска и 
Краљевска Влада укаже на дотична места 
тих изјава и чим се утврди да су употре-
бљени изрази заиста изрази дотичних чи-
новника, – о чему ћe се и она сама старати 
да прибави доказе и уверење. 

10) Што се тиче извршења мера, које се у 
горњим тачкама помињу, у колико то овом 
нотом није учињено, Српска Краљевска 
Влада ће одмах извештавати Царску и 
Краљевску Владу, чим се која мера наре-
ди и изврши. 

У случају да Царска и Краљевска Влада не би 
била задовољена овим одговором, Краљевско 
Српска Влада, сматрајући да je у општем инте-
ресу не пренагљивати у решењу овог питања, 
спремна je као и увек примити мирно спора-
зумевање на тај начин што би се то питање 
изнело на решење пред међународни суд у Хагу 
или пред Велике Силе које су узеле учешћа 
у доношењу декларације Краљевске Српске 
Владе од 18. /31. марта 1909. године. 

АС, МИД, ПО, ФI, АI/3, д. 7
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* * *

Посланство Аустро-
Угарске – Београд

Министарству иностраних дела 
Краљевине Србије – Београд

– 12/25. VII 1914. y 6 сати – мин. после подне
Пов. Бр. 2735.  12/25. VII 1914. 

Господине Председниче, 

Пошто je истекао рок одређен нотом коју сам, 
по наредби своје Владе, предао Његовом Пре-
васходству Господину Пачу-у прекјуче у четвр-
так у 6 часова по подне, а задовољавајући од-
говор нисам добио, част ми je известити Ваше 
Превасходство да вечерас напуштам Београд 
са особљем Царског и Краљевског Посланства. 

Заштита Царског и Краљевског Посланства са 
свима његовим принадлежностима, анекси-
ма и архивом као и старање о поданицима и 
интересима аустријским и угарским у Србији 
поверава се Царском Немачком Посланству. 

Канцелисте Фердинанд Јовановић и Милан 
Мековић, који ће остати у Београду, придодани 
су на службу Царском Немачком Посланству. 

На завршетку констатујем да ће од тренутка 
кад Ваше Превасходство буде примило ово 
писмо прекид дипломатских односа између 
Србије и Аустро-Угарске добити карактер свр-
шенога чина. 

Изволите и т. д. 

Гизл

АС, МИД, ПО, 1914, ФI, AI/3, д. VII

* * *

Министарство иностраних дела 
Краљевине Србије – Београд

Свим краљевским посланствима

Т Е Л Е Г РА М

Пов. Бр. 3822/а.  12/25. VII 1914. y – сати – мин. 
– –

Данас y 5 3/4 часова по подне предао сам одго-
вор на аустро-угарску ноту. Одговор y целини 
добијате вечерас. Из њега ћете видети да смо 
ишли до крајњих граница до којих смо могли 
ићи. Аустро-Угарски Посланик, кад je примио 
ноту, изјавио je да je мора сравнити са упут-
ствима и да ће одмах дати одговор. Чим сам 
дошао y Министарство, Посланик ме je писмом 
известио да није задовољан нашим одговором 
и да напушта Београд тога вечера са целим 
особљем Посланства. Немачком Посланику 
предаје заштиту над Посланством са свима 
стварима и архивом као и старање о подани-
цима и интересима аустриским и угарским 
y Србији. Најзад изјављује да су, са предајом 
његовог писма, дипломатски односи између 
Србије и Аустро-Угарске потпуно прекинути. 

Краљевска Влада сазвала je Народну Скупш-
тину за 14. јули y Нишу, куда одлазе још ноћас 
сва министарства са особљем. Престолонаслед-
ник y име Краља издао je заповест да ce војска 
мобилише, a сутра или прекосутра издаће ce 
прокламација, y којој ће ce објавити да грађани 
који нису војници остану мирно код својих 
кућа, a војници да иду y своје команде, те да 
према својој моћи бране Србију, ако би била 
нападнута. 

Пашић

АС, МИД, ПО, 1914, ФI, AI/3, д. VII 
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* * *

Краљевско српско војно 
министарство – Београд

Министарству иностраних дела 
Краљевине Србије – Београд

Пов. Ф/Ђ. В. Бр. 1392.  12/25. VII 1914. 
– –

Министарство Унутрашњих дела под По-
верљиво од данас доставило je следећи изве-
штај:

„Ноћас y 12 и 1/2 часова Министарство ово 
добило je од начелштва окр. Смедеревског сле-
дећи телефонски извештај:

Око 12 сати (овога часа) примећена je једна 
аустриска лађа која je ишла до смедеревског 
расадника. Сигурно неким знаком она je из-
вестила неког и одма ce je приметила још јед-
на лађа аустриска; оне вуку шлепове y којима 
je сигурно понтонски материјал и војска. На 
лађима точкови не раде, већ су пуштене и пло-
ве полако низ воду“. 

Предњи извештај част ми je доставити y вези 
извештаја Пов. бр. ФЂВ/№ 1391. од данас. 

Смиљанић

Документи о спољној политици Краљевине 
Србије, књига VII, свеска 2, Београд, 1980, 663

* * *

Краљевско српско војно 
министарство – Београд

Министарству иностраних дела 
Краљевине Србије – Београд

Пов. Ф/Ђ. В. Бр. 1393.  12/25. VII 1914. 
– –

Командант Дринске дивизиске области под 
данашњим доставио je следећи извештај:

„Командант места из Лознице под Пов. бр. 
26. од данас јавља следеће: „Овога часа стигла 
су y Велики Зворник 16 брдских топова и по-
ставили логор до саме обале према стени y В. 
Зворнику“. 

Предњи извештај част ми je доставити на 
увиђај. 

Смиљанић

Документи о спољној политици Краљевине 
Србије, књига VII, свеска 2, Београд, 1980, 663
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* * *

Краљевско српско војно 
министарство – Београд

Министарству иностраних дела 
Краљевине Србије – Београд

ПOB. Ф/Ђ. В. Бр. 1394.  12/25. VII 1914. 
– –

Командант Дунавске дивизиске области доста-
вио je под 11. тек. месецом следећи извештај:

„Надзорник страже 4. чете Граничне трупе, 
на рејону од Умке до Винче, пешадиски на-
редник Вукашин Штулић изјавио je усмено 
овој команди:

Један аустро-угарски финансиски стражар 
из Земуна доставио ми je, да ће данас 11. овог 
месеца y Земун стићи 12 реморкера са муни-
цијом, a да je сувим дошло много војске. Ови 
реморкери треба да стигну y 10 часова пре 
подне“. 

Предњи извештај част ми je доставити на 
увиђај. 

Смиљанић

Документи о спољној политици Краљевине 
Србије, књига VII, свеска 2, Београд, 1980, 663

* * *

Посланство Краљевине Србије 
y Русији – Петроград

Министарству иностраних 
дела Краљевине Србије – Ниш

Т Е Л Е Г РА М

Пов. Бр. 61.  12/25. VII 1914. y 8 сати после подне
Пов. Бр. 2740.  13/26. VII 1914. 

Војни изасланик сада ce вратио из Царског 
Села. Саопштио ми, да je сазнао од шефа глав-
ног генералштаба: Војни савет показао највећу 
ратоборност и донео одлуку ићи до краја y за-
штити Србије нарочито Цар својом одлучно-
шћу изненадио све; y подне већ наређена моби-
лизација војног округа Кијевског, a y осталим 
наређене припреме; даље војне свечаности y 
Ц. Селу обустављене. Данас шест сати рок одг. 
ултиматума произведени за официре на начин 
демонстративан сви свршени кадети y Русији. 
У свима круговима без разлике влада највећа 
одлучност и одушевљење због оваквог држања 
Цара и владе. 

Спалајковић

АС, МИД, ПО, 1914, ФI, AI/3, д. VII
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* * *

Краљевско српско војно 
министарство – Ниш

Министарству иностраних дела 
Краљевине Србије – Београд

Пов. Ф. Ђ. О. Бр. 8.  13/26. VII 1914. 
Пов. Бр. 2749.  13/26. VII 1914. 

Командант Дунав. див. области добио je од 
Управника главне царинарнице I реда на Сави, 
12 ов. м. следећи извештај: 

„Старешина финан. страже „Тоспаша“ рапор-
том својим од данас, доставио je царинарници, 
да су 11 ов. м. око 6 часова по подне са Аустро-
Угарске стране пуцале пушке на нашу стражу 
„Тоспаша“, која ce налази на Дунавској обали 
на спрам шпица аде „Чагљанџа“ a на спрам 
села Великог Села. 

Пушака je испаљено 50–60 метака, a чобани 
који су чували стоку око страже морали су 
побећи од пушчаних метака. 

Да су пушке пуцале са Аустро-Угарске стране 
на нашу страну, доказаће Коста Костић, Ми-
лован Тодорић, Видоје Јовановић, Тоша Коџић 
и његов друг Ранко сви овд. аласи. 

О овоме je царинарници част известити Ко-
манданта, ради знања, с̀ тим, да су наши стра-
жари на ово Аустро-Угарско изазивање били 
потпуно неутрални, a жртава није било. “

О овоме част ми je известити то Министарство 
ради знања. 

Смиљанић

АС, МИД, ПО, 1914, ФI, AI/3, д. VII

* * *

Краљевско српско војно 
министарство – Ниш

Министарству иностраних дела 
Краљевине Србије – Београд

Пов. Ф. Ђ. О. Бр. 27.  13/26. VII 1914. 
Пов. Бр. 2750.  13/26. VII 1914. 

Командант Тимоч. див. области депешом од 
данашњег № 30, доставио je следећи извештај:

„Од Начелника среза Кључког имам извештај, 
да су Аустријске власти y Оршави јутрос задр-
жале нашу лађу „Вардар“ са ње скинули српску 
a истакли мађарску заставу. Лађу су присилили 
на предају са једним торпиљером. Наредио сам 
да ce њихова лађа y Каналу задржи и конфи-
скује (Изнад ове реченице уметнуто: Ово не 
саопштити преси). 

О овоме част ми je известити то Министарство 
ради знања. 

Смиљанић

АС, МИД, ПО, 1914, ФI, AI/3, д. VII
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* * *

Посланство Краљевине Србије 
y Француској – Париз

Министарству иностраних дела 
Краљевине Србије – Београд

Т Е Л Е Г РА М

Пов. Бр. 210.  13/26. VII 1914. y 5 сати 55 мин. после подне
Пов. Бр. 2774.  14/27. VII 1914. y 1 сат 4 мин. пpe подне

Према овдашњим извештајима мобилизација 
Аустро-Угарске скоро готова. Намерава ce зау-
зети што пре Београд и ићи ка Крагујевцу. Јед-
новремено окупирао би ce опет стари Санџак. 
Хоћу ли примати добровољце који ce јављају 
међу којима бивши официри француски и ау-
стриски. У случају одобрења молим кредит. 

Веснић

Да ce донесе решење. 

Г. Министар прочитао 18. VII 1914. 

АС, МИД, ПО, 1914, ФI, AI/3, д. VII

* * *

Краљевско српско војно 
министарство – Београд

Министарству иностраних дела 
Краљевине Србије – Београд

Пов. Ф. Ђ. О. Бр. 53.  14/27. VII 1914. 
Пов. Бр. 2814.  14/27. VII 1914. 

Част ми je доставити извештај команданта Ти-
мочке дивизијске области који гласи:

„Из Доњег Милановца имам извештај да су 
наше бродове „Цар Николу“ и „Мораву“ Ау-
стријски финанси напали код села Свињице 
и на исте избацили око 30 метака. 

Бродови су оштећени зрнима. 

Капетанима бродова наредио сам да ce зау-
ставе, приђу к’ Српској обали под заштитом 
III-поз“. 

Смиљанић

АС, МИД, ПО, 1914, ФI, AI/3, д. VIII
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* * *

Њевово Царско Величанство 
Император Русије, 

Његовом Краљевском 
Височанству Наследнику

Престола Србије, Александру

Петроград 14/27. јула 1914. год. 

Ваше Краљевско Височнство, обраћајући се 
Мени у једном необично тешком тренутку, 
није се преварило у осећањима, које имам пре-
ма Њему и у Мојој срдачној наклоности према 
српском народу. 

Данашња ситуација привукла је Моју озбиљну 
пажњу и Моја влада стара се свом снагом да 
отклони постојеће тешкоће. Ја сам уверен, да 
ће Ваше Височанство и Краљевска влада хтети 
олакшати наше старање и да неће пропустити 
ништа, да се дође до решења, која ће отклони-
ти ужасе једног јовог рата, чувајући притом 
достојство Србије. 

До год буде и најмање наде да се избегне проле-
вање крви, сви моји напори биће упућени томе 
циљу. Ако, и поред наше најискреније жеље, у 
томе не/успемо, Ваше Височанство може бити 
уверено да Русија ни у коме случају неће остати 
равнодушна према судбини Србије. Николај. 

* * *

Влада Аустро-Угарске – Беч
Влади Краљевине Србије – Ниш

Т Е Л Е Г РА М

– 15/28. VII 1914. y 11 сати 10 мин. 
Пов. Бр. 2832.  15/28. VII 1914. y 12 сати 30 мин. 

Краљевска Влада Србије није на задавоља-
вајући начин одговорила на ноту датирану да-
тирану 23. јулом 1914, коју јој је предао аустро-
угарски министар у Београду, због чега Царска 
и Краљевска Влада налази да је принуђена да 
се ослони на силу оружја ради очувања својих 
права и интереса. Од овог тренутка Аустроу-
гарска се сматра у рату са Србијом. 

Министар спољних послова Аустроугарске

Берхтолд

АС, МИД, ПО, 1914, ФI, AI/3, д. VIII, документ издвојен у касу

Документa приредио:
Др Мирослав Перишић
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Прве жртве Великог рата
На дан официјелног успостављања ратног 
стања, 28. јула 1914, у Земуну су били стацио-
нирани штаб, 2, 3. и 4. батаљон аустроугарског 
68. пешадијског пука «Јозеф фон Рајхер» из 
мађарске жупаније Јас-Нађкун-Солнок. 1 За-
датак пука био је обезбеђење границе дуж Саве 
према Србији, с тим да је 11. чета 3. батаљона 
посебно била задужена за чување железнич-
ког моста. Како је концентрација снага била 
још увек у току, 68. пук је располагао бројем 
војника мањим и од обавезног мирнодопског 
састава; заповедник групе 7. аустроугарске ди-
визије, Емил Баумгартнер (Emil Baumgartner 
Edler von Wallbruck, 1865- 1938) је, наиме, ба-
рону Гизлу на станици у Земуну, 25. јула у 19. 
45, саопштио да на лицу места располаже са 
око 800 војника и 4 митраљеза из састава 68. 
пешадијског пука. Пук је у мирнодопско време 
требало да има 85 официра и 1561 нижи чин, 
док је ратни састав предвиђао 4660 људи. Ово 
указује да Аустријанци нису били способни да 
у ноћи између 28. и 29. јула форсирају Саву и 
Дунав нити да изврше било какву озбиљнију 
демонстрацију према Београду. 2

На српској страни, министар војни је још 23. 
јула наредио да се све трупе београдског гар-
низона изведу из града и дислоцирају у пољске 
логоре. Тако су у самом граду границу дуж 
Саве и Дунава, односно, Градски одсек и по-
додсек, бранили трећи батаљон 7. пешадијског 
пука III позива (1. батаљон био је стациониран 
на Топчидерском, 2. пак на Милићевом брду, 
а 4. батаљон код Гроцке), станични батаљон, 
понтонирско-минерска чета Првог инжење-
ријског батаљона под командом капетана Ми-
хаила Алића (1885-1937), четири чете београд-

1 К. u. k. Ungarisches Infanterie Regiment «Joseph Freiherr v. 
Reicher» Nr. 68, Јász-Кun’ 68 Gyalogezred. Пуком је запове-
дао пуковник Виктор Бакаларж (Viktor Bakalarž). 

2 Dislokation und Einteilung des k. u. k. Heeres, der k. u. 
k. Kriegsmarine, der k. k. Landwehr und der Königlich 
Ungarischen Landwehr (Abgeschlossen mit 5. August 1914), 
Wien, 1914, 65, 92; R. Agstner, Von Kaisern, Konsuln und 
Kaufleuten, Band 2, Wien, 2012, 270. 

ске полицијске жандармерије, две чете ноћних 
стражара, финансијска стража Царинске упра-
ве Министарства финансија, припадници Ви-
тешког друштва «Душан Силни», те четнички 
одред мајора Војислава Танкосића (1880-1915). 

На дан пријема ултиматума, 23. јула, наиме, 
вршилац дужности премијера, др Лазар Пачу 
(1855-1915), наредио је министру војном, пу-
ковнику Душану Стефановићу (1870-1951), да 
у складу са 7. тачком ултиматума, а у циљу 
истраге, ухапси мајора Војислава Танкосића 
(1880-1915). Наређење је одмах извршио ко-
мандант Дунавске дивизије I позива, пуковник 
Миливоје Анђелковић-Кајафа (1868-1940). Тан-
косић је приведен на Торлак, где је, из објекта у 
Крунској 3, био измештен штаб дивизије. При-
купљање четника започето је 24. јула. Одред се 
исто вече, под командом Танкосићевог заме-
ника, Јована Стојковића-Бабунског (1878-1920), 
такође, пребацио на Торлак, инсистирајући да 
се заповедник ослободи и преузме команду 
над четом. 3 Пуковник Анђелковић се у 19. 10 
телеграмом О№. 431 обратио Врховној команди 
у Крагујевцу, тражећи упутства како да посту-
пи. Генерал Живојин Мишић му је исте ноћи 
наложио да «чета остане под (његовом) лич-
ном командом на положају са својим команди-
ром (Танкосићем)». На министарској седници 
одржаној у Нишу 26. јула, донета је одлука да 
«пошто за пешад. мајора Војислава Танкосића 
није аустроугарска Влада до сад поднела никак-
ве доказе нити оптужбе против њега а насту-
пило је ратно стање, то се истрага обуставља 
према мајору Танкосићу и исти пушта у сло-
боду». Министар војни је дописом Пов. ЂО№. 
575 о овоме одмах известио Врховну команду 
у Крагујевцу, а ова је одлуку проследила ко-
манданту II армије у Аранђеловцу, како би је 
пуковник Анђелковић (Дунавска дивизија је 
била у саставу II армије) спровео у дело. 
3 Ради се о Рудничком одреду, који је озваничен Наредбом 

ФЂНр. 437 затупника начелника, помоћника начелника 
Вховне команде, ђенерала Живојна Мишића од 4/17. ав-
густа 1914. ВА, п. 3, к. 93, ф. 1, бр. 4/11. 



17

Пуковник Кајафа је на дан објаве рата, 28. 
јула у вечерњим часовима, Танкосића на челу 
четничког одреда од 400 људи упутио на оси-
гурање линије Видин-капија – Савски мост. 
Значи, у ноћи између 28. и 29. јула, одредом је 
командовао лично мајор Танкосић а не Јован 
Стојковић-Бабунски. 4 Према наређењу мини-
стра војног од 25. јула, понтонирско-минерска 
чета капетана Алића минирала је са 600 кг ек-
сплозива железнички мост између Београда и 
Земуна. Око 16 часова, граничну црту на сре-
дини железничког моста последњи је прешао 
свештеник католичке капеле Св. Ладислава (у 
кругу аустроугарског посланства, Студеничка 
20), Роберт Безецки (Bezetzky Róbert, 1884-1943), 
који је из Срема у Београд превео своју мајку. 

На даљи развој догађаја највише ће утицати 
важност речних комуникација за обе зараћене 
стране због дотура ратног материјала, хране и 
трупа. Аустроугарска Дунавска флотила је, на-
име, прешла у стање пуне бојеве готовости још 
23. јула а ступила је у акцију и пре официјелне 
објаве рата, 26. јула. Српске путничке и трго-
вачке бродове је јулска криза затекла углавном 
на линији Београд - Голубац. Аустријски мо-
нитори су 26. јула код «штека» у Текији запле-
нили и одвукли у Оршаву путнички пароброд 
«Вардар» –власништво «Српског бродарског 
друштва». У исто време, код Дубравице су за-
устављени путнички пароброди «Мачва» и 
«Србија». Без обзира на ове вести, исто вече у 
19. 00 из Београда је низ Дунав, под британском 
заставом и командом капетана Воје Тодоро-
вића, кренуо путнички пароброд «Делиград». 
Сутрадан, 27. јула, код Градишта су заплењени 
путнички пароброди «Шумадија» са капета-
ном Бором Путником, «Мачва» и «Делиград», 
те тегљачи «Крајина» са капетаном Радом Лон-
гиновићем и «Моравац» са капетаном Војом 
Николићем. Ватром аустроугарске артиљерије, 

4 ВА, п. 7, к. 31, ф. 1, бр. 7. Анђелковић је у 22. 00 часа из не-
познатих разлога наредио да се Танкосић врати у притвор 
на Торлак. У том тренутку, наређење је било немогуће из-
вршити, јер се одред већ налазио у јеку борби. Извештај 
Војислава Танкосића команданта Рудничког четничког 
одреда о борбама Одреда од 25. јула до 29. августа 1914. 
године. 

опет код Градишта, потопљени су путничко-
поштански брод «Србија» и тегљач «Неретва» 
са 4 шлепа. Тегљач «Београд» се затекао у Но-
вом Саду, где је заплењен. Србија није била у 
стању да пружи адекватан одговор пошто није 
располагала речном ратном флотилом. Тако 
су српске снаге биле ограничене на дејство са 
копна. 

Око 23. 00 часа 28. јула, из Земуна су покушали 
да се пробију у Саву аустроугарски тегљачи 
«Дунавског паробродског друштва» (Donaud
ampfschifffahrtsgesellschaft) «Ин» (Inn) под ко-
мандом капетана Стефана Фајнера (Stephan 
Feiner), затим «Јозеф» (József), «Ферти» (Fertő) 
и «Совачиге» (Szövetség) са шлеповима. Српски 
војници и добровољци распоређени дуж обале 
одмах су отворили стрељачку ватру по бродо-
вима. 5 На левој обали Саве, војници 68. пука 
залегли су у ровове и узвратили пешадијском 
ватром. Један од метака је у непосредној близи-
ни железничког моста, код «Прве парне струга-
ре Душана Сиротановића» (на Топчидерском 
друму код «Сењака»), око 23. 30 усмртио Ду-
шана Ива Ђоновића, службеника дирекције 
Српских државних железница и припадника 
Танкосићевог одреда. Ђоновић је практично 
пао као прва жртва Великог рата. 

Интензивирање пешадијске ватре био је сиг-
нал за капетана Алића да електричним путем 
активира експлозив постављен на челичну 
конструкцију првог крака железничког мо-
ста. У 1. 30 часова 29 јула, градом се разлегла 
страховита експлозија; када се дим разишао, 
видело се да је крак, пресечен код првог пило-
на, налегао на обалски насип. Рушење моста 
приморало је аустријске бродове на одступање; 
четири тегљача окренула су се и упутила назад, 
пут Земуна. У помоћ им је испловио монитор 
«Tемеш» (SMS Teres), који је из топа 12 см L/35 
система Шкода отворио ватру по касарнама у 
Доњем граду београдске тврђаве. Једна од гра-
ната погодила је магацин са житом и изазвала 
пожар. То су, уједно, биле прве гранате које 

5 Österreich Ungarns letzter Krieg 1914-1918, Erster Band, «Das 
Kriegsjahr 1914», Wien, 1931, с. ђ95, 524. 
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су пале на Београд. Данас влада заблуда да је 
прва граната испаљена са монитора «Бодрог» 
(SMS Bodrog). У то време, наиме, «Темеш» и 
«Бодрог» су се налазили стацонирани у Зему-
ну, у саставу 1. групе монитора. Но, «Бодрог» се 
командном броду «Темеш» придружио нешто 
касније, пружајући му артиљеријску подршку 
(као уосталом и монитори «Самош» и «Кереш» 
из састава 2. групе монитора). 

 Захваљујући подршци монитора, до земунске 
луке су се вратили «Ин», «Совачиге» и тешко 
оштећени «Ферти», док се «Јозеф», са баржама 
које је теглио, насукао на леву обалу Саве у 
близини ушћа, код «Бурме». 

Негде пред зору, Аустријанцима у рову испод 
железничког моста почела је да понестаје му-
ниција. У циљу да из оближње стражарске 
кућице донесу нове сандуке, леђобран рова 
су прескочили војници 2. одељења 11. чете 3. 
батаљона Пал Ковач (Kovács Pál, Абадсалок, 
Јас-Нађкун-Солнок вармеђа, 1892 - Земун, 1914) 
и Биро Габор (Bíró Gábor, Мезотур, Јас-Нађкун-
Солнок вармеђа, 1891 - Земун, 1914), као и вој-
ник 14. чете, Вереш Имре (Veres Imre, Мезо-
тур, Јас-Нађкун-Солнок вармеђа, 1891 - Земун, 
1914). Но, већ након неколико пређених метара, 
Пал Ковач је погођен директно у главу и одмах 
је преминуо. Габор и Вереш, који су покушали 
да га одвуку назад у ров, такође су погинули. 6 
Пал Ковач је практично пао као прва војна жр-
тва Великог рата на страни Централних сила 
и посмртно је одликован бронзаном медаљом 
за храброст (Bronzene Tapferkeitsmedaille). Пал 
Ковач, Биро Габор и Вереш Имре су 30. јула, 
уз све војне почасти, сахрањени на земунском 
католичком гробљу. 7

6 Tedenske slike, godina I, br. 1, Ljubljana, 12. avgust 1914, str. 
9-10, 12; Österreichische Volkszeitung №. 210, 1 avgust 1914, 
Wien, 3. 

7 Reschner Róbert és Sebestyén József, «A 68-as jász-kun gyalog-
ezred háborús albuma», илустрације Herman Lipót, 1917, 
sine loco; Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum, A temető kialakulásától elhanyagolásáig (1914-
1925). Veperdi András, A császári és királyi haditengerészet 
I. világháború alatt elesett magyar hősei», Hajózástörténeti 
Közlemények, Budapest, 2007, 57. 

Душан Ђоновић је сахрањен 29. јула без икак-
вих посебних почасти, у породичној гробници 
на Новом гробљу у Београду. Није одликован а 
његово име брзо би пало у заборав да у «Поли-
тици» бр. 3774 од 22. јула/5. августа 1914. године 
није објављен кратки некролог «првој жртви 
у нашем Великом рату». 

У савременој истоиографској грађи постоји 
низ неслагања када је у питању прва цивилна 
жртва са аустроугарске стране. 

Након неуспелог пробоја тегљача у Саву у ноћи 
између 28. и 29. јула, управа «Дунавског па-
робродског друштва» је наложила да наредне 
ноћи, 20/30. јула, покушај понови тегљач «Ал-
котмањ» (Alkotmány). Аустријанци су се овај 
пут боље припремили; командни мост је био 
обложен врећама песка које су требале да за-
штите посаду од пушчане ватре. Бродом је ко-
мандовао капетан Карл Ебе(р)линг (Károly, Karl 
Ebe/r/ling, Budapest, 1858 - Zemun, 1914), први 
крманош био је Михаљ Гремспергер (Mihály, 
Michael Gremsperger) a други крманош – Игњац 
Кобер (Ignaz Koboer). Када се брод приближио 
на око 150 корака до српске обале, на командни 
мост је отворена пешадијска ватра. Капетан 
Еберлинг и крманош Гремспергер су на месту 
погинули а други крманош Кобер, иако тешко 
рањен, успео је да тегљач врати у Земун. Тако 
је капетан Еберлинг пао као прва цивилна 
жртва са аустроугарске стране. Еберлинг и 
Гремспергер су 2 августа свечано сахрањени 
у Земуну (на старом немачком, Franztal гро-
бљу). Крманош Кобор је 11. августа 1914. године 
одликован сребрном медаљом за храброст I 
класе (Silberne Tapferkeitsmedaille 1. Klasse) док 
је капетан Еберлинг, посмртно, марта 1915, де-
корисан Златним крстом за ревност са круном 
на траци сребрне медаље за храброст I класе 
(Goldene Verdienstkreuz mit der Krone am Bande 
der Tapferkeitsmedaille). 8

8 TATSACHEN UND ZAHLE AUS DEM DEUTSCHEN 
RINGEN 1914/1918, Vierte, erweiterte Auflage, Copyright 
1936 bei Kyffhäuser-Verlag, Berlin /Printed in Germany, 
Gedruckt bei Oswald Schmidt GmbH. in Leipzig VON HASE 
& KOEHLER / VERLAG / LEIPZIG, 57, 85; Ilustrierte Kriegs-
Chronik 1914, Nummer 1, Leipzig 1914, 30-32. 
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Занимљиво је да се код нас, најчешће на осно-
ву непоуздане мемоарске грађе (углавном 
сећања новинара Свете Милутиновића, која 
су публикована 1931. године у «Агонији Бе-
ограда у Светском рату» те августа 1934. и у 
«Београдским општинским новинама»), да-
нас наводе потпуно погрешни подаци о првим 
жртвама Великог рата са обе стране. Устаље-
но је мишљење да је Душан Ива Ђоновић био 
ученик другог разреда Краљевске трговачке 
академије те да је у тренутку погибије имао 16 
година. Штавише, «на иницијативу Удружења 
ратних добровољаца 1912-1918. и њихових по-
томака и поштовалаца, и уз подршку општине 
Стари град», 2004. године је на згради Прве 
економске школе, Цетињска 5-7, Ђоновићу 
постављена спомен-плоча, рад академског 
вајара Љубише Манчића. При томе, потпуно 
су занемарене ноторне историјске чињенице; 
Душан Ђоновић је био брат адвоката и публи-
цисте Николе Ђоновића (1885-1974), који је по 
службеној дужности на процесу 1946. године 
бранио ђенерала Драгољуба-Дражу Михаи-
ловића, те познатог новинара, књижевника и 
дипломате, Јована Ђоновића (1883-1963). Сва 
три брата су као окривљени у познатој «Бом-
башкој афери» били приморани да се из Црне 
Горе трајно преселе у Београд. Душан Ђоновић 
је у Балканским ратовима учествовао као до-
бровољац у одреду Јована Стојковића, што би 
свакако било немогуће за једног четрнаестого-
дишњака. У некрологу објављеном у «Полити-
ци» 5. августа 1914. године, јасно се наводи да 
је Душан радио као службеник Управе желез-
ница, што опет не би било могуће да је заиста 
имао 16 година. Коначно, 1914. године Српска 
краљевска државна трговачка академија се 
налазила у Светогорској улици бр. 50, а не у 
објекту Прве економске школе који је подигнут 
тек 1928. године. 

Но, још је занимљивије да се током припрема 
за обележавање стогодишњице Великог рата 
изненада појавило потпуно ново име прве ау-
строугарске жртве. 

Наиме, 6. јуна 2013. донета је одлука да се, «у 
близини Железничког моста преко Саве», по-
стави спомен-плоча Душану Ђоновићу и Ишт-
вану Балоху - првој жртви са аустроугарске 
стране. Најављено је и да се у копродукцији 
са једном аустријском кућом припрема и сни-
мање филма «Седам дана који су променили 
свет», а у коме је Иштван Балохи такође про-
глашен првом аустроугарском жртвом. У оба 
случаја, као аргументација је послужила једи-
но чињеница да на Новом гробљу постоји спо-
мен плоча Балохију, «подигнута 1915 (!), одмах 
пошто су Аустроугари окупирали Београд». 9

Аустроугарски војници погинули око и у Бео-
граду од 1914. до 1918. године сахрањивани су у 
Земуну, на Великом Врачару (Звездара, у прду-
жетку Новог гробља), потом око резервних вој-
них болница «Брчко» (Reserve-Spital «Brčko») и 
«Брин» (Reserve Spital II «Brünn», круг старе Вој-
не болнице) на Западном Врачару, али и широм 
града, на местима где су и погинули. Генерални 
гуверман (K. u. k. Militär-General-Gouvernement 
in Serbien) је тек 1918. године донео одлуку да 
се већина ових војника пренесе на заједничко 
војничко гробље (k. u. k. Militärfriedhof, у скло-
пу Новог гробља), на коме је подигнута капела, 
рад познатог мађарског вајара Петера Гиндерта 
(Péter Gémes Gindert, 1876-1923) и аустријске 
сликарке и војног коресподента Фрици Улрајх 
(Fritzi Ulreich, 1865-1936). 

После ослобођења Београда, ово гробље, као 
и она у Земуну, била су запуштена. Мађарска 
колонија у Београду је 1926. године покрену-
ла акцију прикупљања прилога за санацију 
«последњег уточишта мађарских хероја». Об-
новљено гробље је формирано на мањем про-
стору и свечано отворено 18. децембра 1926. 
године. Меморијал је тако функционисао 
наредне две године, када се установило да су 
трошкови одржавања превелики. Мађарска 
амбасада је у лето 1929. донела одлуку да се 
постојећих 1700 појединачних гробова сведе 
9 Б. Билбија, Пронађена спомен-плоча првој жртви Првог 

светског рата, Политика, 16. март 2013; Б. Билбија, Филм 
о првој жртви Првог светског рата, Политика, 10. фебру-
ар 2013. 
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на половину, те да се на исто место пренесу 
и тела из осталих гробница, још увек раштр-
каних широм града и околине. Амбасада је 
1931. године Управи за гробља понудила ком-
пензацију у виду земљишта тако што би се 
војни меморијал свео само на малу парцелу 
непосредно око капеле. Заузврат, београдс-
ка Општина се обавезала да тела непознатих 
војника смести у две масовне гробнице, да 27 
официра сахрани у полукругу око капеле, те 
да идентификоване борце сахрани у капели. 
Уговорени радови започети су 1932. а доврше-
ни – тек 1937. године. Истовремено, Мађари су 
тражили тело Пала Ковача како би га пренели 
у родни град, где су му подигли импозантан 
споменик. Но, после толико ексхумација и пре-
носа погинулих војника, изгубио се сваки траг 
остацима првог аустроугарског војника поги-
нулог у Великом рату; тако испод споменика 
у Абадсалоку – није сахрањен нико. Зато је у 
Београду, на левом зиду капеле, уместо уни-
штене раскошне уљане слике Фрици Улрајх, 
подигнут споменик 68. пешадијском пуку. На 
капитолу споменика урезане су године: «1914 
(крст) 1918», а по ободу: «Први светски рат 1914-
1918» (AZ 1914-1918 VILÁGHÁBORÚBAN), «68. 
пешадијски пук округа Јазкун» (A JÁSZKUN 
68. GYALOGEZR), «прва проливена крв» 
(ELSONEK ONTOTTA VERET). У средини је 
мали грб земаља мађарске свете круне – зе-
маља круне Светог Стефана, усвојеног 1916. 
године, који је постављен преко укрштених 
мачева. На постаменту споменика, у складу са 
уговором из 1931, урезана је посвета једином 
идентификованом војнику овог пука, извесном 
Балогу Другом Иштвану: «Балог II Иштван, пе-
шадинац» (BALOGH II ISTVAN GYALOGOS) / 
«68. пешадијског пука округа Јазкун» (A «JÁSZ-
KUN» 68 GYALOGEZREDTÖL), / «пукa који је у 
Првом светском рату 1914-1918» (MELY EZRED 
AZ 1914-1918 ÉVI VILÁGHÁBORÚBAN) / «први 
пролио крв» (ELSÖNEK ONTOTTA VÉRÉT) / 
«на страни Централних сила код београдског 
железничког» (A KÖZPONTI HATALMAK 
OLDALÁN A BELGRÁDI VASUTI) / «моста на 
Сави» (SZÁVA HIDNAL). Значи, посвета на 
плочи је тачна: борци 68. пука заиста су «први 

пролили крв» 28. јула 1914. године. Но, име 
иначе анонимног Иштвана Балога нашло се на 
споменику свим погинулим борцима из округа 
Јазкун само зато што је током ексхумације, на 
основу ратне значке, установљено да је припа-
дао истом пуку. Место и време његове погибије 
никада није утврђено. 10

Аутор текста
Бранко Богдановић

10 A temető kialakulásától elhanyagolásáig (1914-1925); A belgrádi 
magyar követéség tevékenysége a temető megóvásának terén 
(1926-1937). За увид и податке о Аустроугарском војном 
гробљу захваљујем војном аташеу Републике Аустрије, 
генералу Рајнхарду Шеберлеу ( Reinhardt Schöberle). 
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Историчар, академик проф. др Драгољуб Живојиновић говори за Историјске свеске

СРБИЈА НИЈЕ ХТЕЛА РАТ
Младобосанци су били једна група идеалиста која се бавила мало поезијом, мало књижевношћу, 
која је сањарила о слободи, која је желела да се ослободи окупатора и окупационе власти, свега 
онога што их је стезало, који су хтели да Срби буду слободан народ у својој слободној земљи

Где год Вам се уплете политика или се догађаји тумаче са становишта 
политике или већ неке друге стратегије ту онда нема праве историје и ту нема 
истине. Класичан пример за то вам је историчар Кристофер Кларк

Аустроугарским нападом на Београд 28. јула 
1914. године почео је Први светски рат. Да 
ли је Србија, која је тек била изашла из Бал-
канских ратова, била спремна за нови рат? 

Рат је дошао као нешто сасвим неочекивано за 
Србију, непотребно, непожељно, сувишно, ско-
ро катастрофално. Европа је била у миру, мада 
је тај мир био привидан и није се очекивало да 
би могло да дође до неког великог сукоба јер 
су све велике силе у преходних десетак година 
(Русија, Француска, Велика Британија) разре-
шиле своје сукобе бар на површини и чинило 
се да ће у Европи да завлада мир. Тако је и 
писао професор Фромкин у својој књизи „По-
следње мирно лето у Европи“. Тако да ни Ср-
бија није очекивала такав развој догађаја јер је 
била усред политичке кампање за изборе. По-

литички кандидати за скупштину, министри, 
посланици и остали су се разишли по Србији 
водећи кампању за изборе. Војвода Путник 
је као врховни командант, начелник врхов-
не команде био у Немачкој на лечењу, а краљ 
Петар је абдицирао неколико дана пре атен-
тата и напустио Београд. Дакле, рат је дошао 
као „гром из ведра неба“. Наравно оклевања 
више није могло да буде из простог разлога 
што је Аустрија већ концентрисала своје снаге 
на обалама Саве, Дунава и Дрине, a могло се 
наслућивати, али не и да ће рат почети на тај 
начин што ће она одмах напасти Србију. 

Аустроугарска је објавила рат Србији теле-
грамом који је 28. јула послала отвореном 
поштом. Да ли је овакав војни стил био уо-
бичајен, како га Ви тумачите? 

Такво слање телеграма, на тај начин објављи-
вање рата представља покушај да се српска 
војска, српски народ и српска држава у целини 
понизе и да се покаже да су они безначајни 
противник и да се са њима може поступати 
на начин на који то велике силе најчешће и 
поступају са малим народима - са пуно омало-
важавања, са пуно понижења, поруге, цинизма 
итд... 

Али, очито да ствари и нису биле баш такве јер 
било је покушаја и сви су се после сложили да 
је требало покушати да се преговорима реши 
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проблем. Најгора ствар по Аустроугарску и 
Немачку била је то што је већина земаља рекла, 
па чак и сам Кајзер кад је видео одговор српске 
владе рекао је - па сад више немамо повода за 
рат, а британски министар спољних послова 
Едуард Греј је рекао - ово је најневероватнији 
телеграм који сам икад у историји дипломатије 
прочитао - да се толико прихвата, а да се на 
крају оно што Аустроугарска тражи баш до 
краја, ипак не прихвати. Па чак и амерички 
председник Вилсон је рекао да је Аустрија по-
журила и била нестрпљива и да се цео спор 
могао решити путем преговора. Али, радило се 
о томе да Аустрија није хтела да се спор реши 
путем преговора. И још једна сила, додуше 
духовна, а не политичка, која није хтела разре-
шење путем преговора био је Ватикан. Ватикан 
се залагао заједно са Аустријом (аустроугар-
ском владом у Бечу) да се са Србијом поведе 
један локални рат у коме ће све велике силе 
стајати по страни док се Аустроугарска не буде 
обрачунала са Србијом и онда јој наметнула 
своје услове, поделила је, окупирала или већ 
шта је намеравала да ради. 

Наравно, то је била једна велика несразмера у 
снази, наоружању, броју становника, величи-
ни земље итд. Аустроугарска је имала педесет 
милиона становника, а Србија једва четири и 
по милиона и то са онима који су тек недавно 
ушли у састав Краљевине Србије па нису били 
званично још укључени у читаву структуру 
државе - ту се мисли на Косово и Македонију. 
У размери 10 : 1 Србија је била слабија у нао-
ружању, слабија у броју људи који су служили 
војску јер је претходних година већ изгубила 
један велики део својих најбољих официра, а 
наравно и велики број војника је остао или на 
бојном пољу, или је био рањен или осакаћен, 
односно неспособан за војску. Према томе, то 
је свакако било замишљено да то буде један 
рат неједнаких, у коме би се та ствар свршила 
тако што би Аустроугарска покорила Србију, 
поделила је, окупирала је и завела режим који 
је већ намеравала - да ли да је припоји Аустроу-
гарској или неке њене делове да припоји, а неке 
делове да да Црној Гори или већ некој другој 

земљи - Румунији, Бугарској. Тај потез који 
је Беч мислио да изведе на такав један начин 
није могао да прође и он је одмах, по природи 
ствари, изазвао узбуну на разним странама. 
Рецимо британска влада се залагала за неко 
решење које би представљало некакав ком-
промис, нпр. да аустријске трупе окупирају 
Београд и северну Србију као што су и два века 
раније 1718. и да од Србије добију оно што су 
тражили, а то је да се Аустрији изруче сви они 
који су по мишљењу аустроугарске владе и по-
лиције били одговорни за атентат. 

У Србији је тог 28. јула владала недоумица 
да ли је рат почео. 

Бомбардовање је отпочело са аустријских мо-
нитора који су били на реци, а против којих 
Србија није имала никакву одбрану јер није 
имала своју флоту. Такође, није имала ар-
тиљерију којом би могла да се супротстави 
тим стално крећућим метама на реци одакле 
се бљувала ватра. Требало је неко време да то 
уђе у свест народа, да се људи који су били 
растурени по Србији окупе, да виде шта ће 
даље, шта да раде, како да одговоре, како да се 
понашају, где да иду, од кога да траже помоћ. 
Очито да нису од свих могли да добију помоћ. 
Треба имати на уму да Србија 1914. године није 
имала ни са једном великом силом државни 
уговор и споразум о савезу, осим са Грчком. 
Према томе, нико није имао неку обавезу да 
притекне у помоћ Србији, осим Русије на некој 
словенској бази, а на православној или шта 
год је то преовладало код цара и у његовом 
ставу да Русија не може да допусти да се Ау-
строугарска обрачуна са Србијом како је она 
то замислила. 

Хашка конвенција, коју су велике силе пот-
писале пре почетка општег сукоба, штити-
ла је Београд од бомбардовања, који је због 
свог специфичног положаја од стране српске 
владе проглашен отвореним градом. Ипак, 
Београд није био поштеђен разорних граната 
које су почеле да падају већ првог дана. 
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Знате, велике силе, то треба да научимо јед-
ном засвагда, никад у таквим ситуацијама не 
поштују свој потпис на таквим међународним 
уговорима. Радо их крше чим то њима одгова-
ра, а самим тим показују и свој морал и неке 
своје намере које су много брзо постале свима 
јасне - да је Европа па онда и свет у року од не-
колико дана већ похрлео у један велики сукоб. 
Али опет, атмосфера је била таква у европским 
престоницама да нико није веровао да ће тај 
рат да траје дуго и сви су очекивали да ће рат 
трајати само то лето и јесен те да ће се већ пред 
зиму прекинути јер се зими најчешће не ратује. 

Иако се у историографији спомињу само две 
жртве напада на Београд 28. јула, савремени-
ци тврде да је тај напад оставио много већи 
број жртава. 

Тешко је утврдити тачно шта је вода однела, 
колико је жртава било. Нешто се не сећам да 
сам видео тачне цифре о томе колико је људи 
страдало у том нападу. Али очито да је ту до-
шло до извесног броја губитака људи и војника 
који су били у суштини без неке праве заштите 
од баражне артиљерије каква је уследила. 

Тада су од великог значаја за Србију били 
извештаји швајцарског криминолога др 
Рудолфа Арчибалда Рајса из 1915. године о 
злочинима које је аустроугарска војска почи-
нила већ у првој инвазији на Србију. 

Са уласком Аустријанаца у Мачву у августу 
месецу дошло је до казнене експедиције коју 
су проводиле углавном јединице састављене 
од Мађара и Хрвата. Те јединице су направиле 
катастрофалне геноцидне злочине у Мачви над 
цивилним и нејаким становништвом. То су 
чинили из беса што су били поражени јер они 
су већ тада доживели први пораз. У Церској 
бици то више није била војска која се равно-
правно борила и на фронту ратовала него је 
кажњавала народ, убијала све што је стигла, 
спалила и уништила и летину и куће и имови-
ну, да не говоримо о људским животима који 
су изнад свега. 

Дакле, поразом аустроугарске војске у Церској 
бици, када су они већ били на путу да буду 
протерани из Србије, они су се задржали у 
Мачви да направе покољ. То је било брутално 
кажњавање јер је аустријска војска доживела 
први пораз у рату. У тим јединицама није било 
ни Немаца, ни Бугара, већ су то биле јединице 
мобилисане у Хрватској и Угарској. 

Требало је времена да се наша одбрана стаби-
лизује и схвати да је то један рат на живот и 
смрт. 

А онда је Арчибалд Рајс учинио нешто што 
је заиста величанствено са наше али и сваке 
друге тачке гледишта. Он је обишао та места, 
описао их, приказао и објавио то у свету. То 
је уздрмало Аустрију. Јер нико није очекивао 
такву крволочност, такву осветољубивост, ту 
врсту казне да се војска обрачунава са цивили-
ма и невиним жртвама који нису били криви 
за то, сем што су били из Србије, што су били 
православни. И кад је тај Рајсов извештај от-
ишао у Европу уследио је велики и врло не-
пријатан одјек. Настојало се то прикрити и 
да се о томе што мање прича. Бискупи и като-
лички надбискупи и кардинали су говорили 
да је то лаж, измишљотина. Тако да је и после 
1915. године, кад је Рајс додавао своје књиге, 
постало сасвим јасно да је то био аустријски 
начин ратовања против Срба, односно пона-
шања према становништву које је било тада 
под њеном окупацијом. 

Наравно, чини ми се поучени тим искуством и 
негативним одјеком у свету, Аустроугари, када 
су заузели Србију у јесен 1915. године, нису 
више примењивали такве методе. Завели су 
прави окупациони систем. Административна 
управа је одређивала шта се сме, а шта се не 
сме, прописивала је обавезе у облику хране, 
сировина и осталог што је могло да користи 
аустријској оружаној сили која је одатле вукла 
сировине за своју индустрију. Узели су Бор-
ски рудник, Трепчу, Бугарима су такође дали 
што им је требало. Немци су заузели свој део и 
тражили да контролишу пругу од Београда до 
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Софије јер је то био циљ Немачке - да стигне на 
Блиски исток. Вилсон је 1915. године рекао да 
је Аустрија постала продужена рука Немачке 
у њеној амбицији да овлада Европом, а преко 
Балкана и читавим светом на Блиском истоку. 
Значи, сада је Немачка диктирала свој систем 
и своје понашање Аустроугарској. Немци су 
желели мир на окупираној територији како би 
могли да експлоатишу природна богатства у 
Србији. Зато је Србија већ 1916. године дошла 
до глади. Црвени крст је покушао Србији да 
пошаље храну, међутим блокада Централних 
сила је то спречавала тако да је народ остао без 
помоћи са стране, а са друге стране окупатор 
му је однео практично све што је имао. Зато то 
више није био рат на бојном пољу где се суда-
ре две војске па ко изнесе битку на леђима тај 
је и победник већ је ово постала друга врста 
рата - рат који је захватио све елементе ста-
новништва. Рат је попримио карактеристике 
једног општег рата који утиче и на друштво и 
на привреду и на финансије и на становништ-
во, једном речју на све. 

Ситуација у Србији је, а то се често заборавља, 
врло специфична. Она је била једина земља у 
Првом светском рату која се борила за слободу 
своје земље са територије једне друге земље. 
Исто тако, ако знамо да је Србија ушла у рат 
са 405 000 мобилисаних војника, а да је до-
шла на Крф са oko 150 000, значи практично 
је две трећине војске изгубила, а више није 
могла одакле да мобилише чак и да је хтела јер 
просто није имала људски потенцијал за то. 
Србија је имала двоструку битку да савлада - 
прво да се бори у туђини, а друго да не буде у 
стању да обнавља своје редове. Нема државе 
у Европи која је била у таквом положају. Све 
остале земље су ратовале на својој територији 
(Грчка, Румунија, Бугарска, Аустроугарска, а 
Француска и Енглеска су могле да мобилишу 
људе и из својих колонија и то су и радиле). 

Стогодишљица Првог светског рата донела 
нам је протеклих месеци неочекивано много 
интерпретација домаћих и страних истори-
чара о поводу и узроку рата. Зашто је и после 

сто година толико тешко објаснити Велики 
рат? 

Није тешко, само што људи лажу из политич-
ких разлога. Где год вам се уплете политика 
или се догађаји тумаче са становишта полити-
ке или већ неке друге стратегије ту онда нема 
праве историје, ту нема праве истине. Кла-
сичан пример за то вам је Кристофер Кларк. 
То је један обичан лажљивац. Он је написао 
једну огромну књигу у којој прича о Србији на 
основу аустријских извора. То је лажов. Ја сам 
о томе писао за Политику, а он је то сазнао и 
рекао да ће то исправити. 

И јесте, Кларк је једним делом ревидирао 
свој став, те у немачком издању његове књиге 
„Месечари: како је Европа кренула у Први 
светски рат“ младобосанци нису више теро-
ристи већ атентатори. 

Ма то је прича за нас и немојте да му верујете, 
то је обичан лажов. 

Али, ево историчарка Маргарет МакМилан 
не одустаје од свог става да су младобосанци 
били терористи образлажући то тиме што 
Принцип и његови саборци нису ни тражили 
други начин да реше проблеме са аустроугар-
ским режимом већ су једино решење видели 
у чину убиства престолонаследника. Уместо 
тога, она сматра, требало је да покрену и мо-
билишу јавно мњење у БиХ. Ипак, оставила 
је могућност да промени своје мишљење уко-
лико са друге стране добије довољно јаке ар-
гументе за то. Како бисте јој Ви одговорили? 

Та њена прича је прича за малу децу, извините 
што баш овако морам да се изразим. Зна се ко 
су били младобосанци. Једна група идеалиста 
која се бавила мало поезијом, мало књижевно-
шћу, која је сањарила о слободи, која је желела 
да се ослободи окупатора и окупационе власти, 
свега оног што их је стезало, који су хтели да 
Срби буду слободан народ у својој слободној 
земљи. Та организација није имала никак-
ве везе са српском државом. Јер кад се каже 
Србија онда то значи држава, а кад се каже 
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појединац, официр, овај или онај полицајац 
то није Србија. Те се ствари не могу поредити. 
Србија није хтела рат и ту нема никакве сумње. 
А њено поређење да су младобосанци слични 
Ал Каиди, или да је Принцип једна другачија 
реплика Осаме бин Ладена је чист идиотизам. 
Иза организације попут Ал Каиде стоји читав 
низ арапских земаља, са својим парама и капи-
талом, својим системом. Потпуно је апсурдно 
то поредити са једном групом сиротана који 
су се борили за нешто што су сматрали да је 
њихов идеал, који нису имали апсолутно ни-
какве везе са државом. То што му је Милан 
Цигановић дао пиштољ или већ неко, урадио 
је то на свoју одговорност, а није то држава 
радила. Она то не разликује. Кад се ту уведе 
политика и направе такве компарације онда 
ви показујете да сте потпуно ван сваке реално-
сти. С друге стране, да питам МакМиланову, 
како су то младобосанци могли мобилисати 
јавно мњење? Како су то могли да изведу, са 
којим средствима? Како да добију дозволу и 
нпр. оснују свој лист? Па то је био окупаторски 
режим који им то није дозвољавао. То је била 
окупација у суштини без обзира што се звала 
анексија, где је и црква против српског народа 
и држава и полиција.... Ти младићи, сањари, 
идеалисти, ја их тако доживљавам, нешто су 
покушали да ураде и кад су видели да то не 
могу да остваре онда су се латили пиштоља. То 
су била деца, младићи, којима се тресла рука 
кад су пуцали и бацали бомбе. То нису били 
за тај посао увежбани људи. Они су идеалисти, 
посвећени својој идеји, а то је била слобода. 
Тражили су уједињење прво српства па онда 
даље са свима осталима. Принцип је рекао - ја 
сам Србо-Хрват. Али шта то значи, то не значи 
ништа. Он је превасходно био Србин и он је 
као такав и био оптужен. Васа Чубриловић 
је увек говорио – ми смо били за Југославију, 
али смо, ипак били сви прво Срби. Али у тој 
Младој Босни је било и муслимана и Хрвата 
и Срба. Према томе, није то била искључиво 
српска завереничка група. 

Али они увек заборављају да је у европској 
историји па и у Америци било такође у то 

време убистава краљева, царева, престолона-
следника. Сви се они заборављају. 

Такође, заборавља се да је српска влада упу-
тила упозорење Билинском преко посланика 
Краљевине Србије Јовановића у Бечу, да каже 
да се нешто спрема и да се води рачуна око 
безбедности престолонаследника приликом 
посете у БиХ. Тако да је Србија и ако је нешто 
начула да се догађа о томе и обавестила Беч, 
односно није ћутала. Дакле, српска држава је 
упозорила на опасност. Али они не желе да се 
питају зашто су престолонаследника пустили 
да у БиХ буде готово без икаквог обезбеђења. 
Кад је четири године раније цар Фрањо Јо-
сиф долазио у посету Сарајеву није му се могло 
прићи, па готово ни видети га јер је имао вели-
ко обезбеђење. А Фердинанда су пустили да се 
шета са аутомобилом по сарајевским улицама 
гдје је постао жива мета. Или је Поћорек био 
неспособан да направи било какву организа-
цију која би заштитила престолонаследника 
или су они из Беча једноставно пропустили 
да му то кажу рачунајући - нека скрши тамо 
главу, баш нас брига. А ми знамо за чињеницу 
да је престолонаследник био, ако не омрзнут, 
али свакако личност крајње непопуларна у Ау-
стрији, чак и да није био у добрим односима са 
царем. Ја нисам присталица теорија завере, али 
мирне душе може да се стави њима око врата 
одговорност за то што су пустили Фердинанда 
да дође у БиХ на тај дан и да се тамо шепури и 
шета пред људима за које зна, или је бар тре-
бало да зна, да му нешто спремају. 

Узети Сарајевски атентат као узрок рата је 
толико тривијалан, јер колико је царева и 
краљева било убијено у том раздобљу од стране 
анархиста, разних атентатора који су пуца-
ли на владаре из неког свог унутрашњег беса. 
Убијен је италијански краљ Умберто I, убијена 
је аустријска царица, убијен је руски цар Алек-
сандар III, убијен је амерички предсједник... 
Наравно, лакше је један бомбастичан догађај 
као што је убиство ставити у први план, а теже 
је објаснити зашто сте објавили рат и зашто 
га почињете. Убиство ће увек да привуче већу 
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пажњу јавности, а онда иза убиства могу да 
следе и оптужбе против онога за кога се верује 
да је то убиство организовао. 

Како тумачите тврдњу неких историчара да 
је српски војник у рат одлазио да би одбра-
нио Србију и свој дом, а да му је накнадно 
имплантирано да је у Великом рату ратовао 
за уједињење југословенских народа? 

Те 1914. године требало је да се избори одрже 
у јулу, али нису одржани због тога што је до-
шло до рата. Стара скупштина је наставила да 
ради, а она није имала мандат да брани југо-
словенски програм који ће донети у децембру. 
Она је то правила по својој вољи и без правог 
мандата који би јој дало бирачко тело. Они су, 
другим речима, почетком децембра 1914. год. 
донели тај програм - Нишку декларацију без 
претходне сагласности са народом, односно 
без мандата који би им народ дао да се боре 
за тај циљ. 

Нишком декларацијом Србија је уместо срп-
ског ратног циља - уједињења Срба истакла 
југословенски - уједињење Срба, Хрвата и 
Словенаца. Српска војска није имала намеру 
да ратује за било кога другог и то је војвода 
Мишић лепо рекао и престолонаследнику и 
многима другима - ко хоће своју слободу нека 
се за њу бори, а српски војник се бори за своју и 
за слободу своје земље. Зато га је регент Алек-
сандар шутнуо 1920. године. Кад га је послао 
у Загреб да испита ситуацију о томе какво је 
тамо расположење и кад му је Мишић рекао да 
су сви против југословенског уједињења он га 
је сменио са места начелника Врховне команде 
и човек је после годину дана умро. 

Има ту много штошта што је српска владајућа 
елита радила, а што није имало своју законс-
ку подлогу. Ви доносите епохалне акте о ује-
дињењу, предлажете да се руши Хабзбуршка 
монархија самим тим што се предлаже ује-
дињење Срба, Хрвата и Словенаца, заправо 
објављујете рат свима онима који ту импе-
рију желе да сачувају. А ту империју желе да 

сачувају не само Аустријанци, него и Немци 
и Енглези и Французи, Руси, Италијани. Са 
објављивањем Нишке декларације (7. дец 1914.)
Ватикан је одмах стао против нас, цео католич-
ки клер је устао против нас. То је најкатастро-
фалнија погрешка коју је направила српска 
влада и српски владајући естаблишмент у том 
тренутку. Србија је тада била прва земља која 
је изнела своје ратне циљеве на самом почет-
ку рата. Ниједна велика сила (Енглеска, САД, 
Француска, Немачка) није изнела своје ратне 
циљеве све до последње године рата. Нас је 
та брзоплетост коштала јер смо против себе 
добили да не кажем велике непријатеље у ве-
ликим силама, али у сваком случају нисмо 
од њих добили подршку за то, а добили смо 
непријатеље у једном моћном Ватикану и ка-
толичком клеру широм света. То Србији није 
било потребно. Србија је могла да донесе такву 
одлуку на некој тајној седници и да се то не 
објављује. Али они су журили да убеде Хрвате 
и Словенце да се они боре и за њих. Морамо да 
будемо поштени и да кажемо да су све велике 
силе нама нудиле Велику Србију већ 1915. го-
дине. Нудили су нам Срем, Источну Славонију, 
читаву БиХ, нудили су нам излаз на море до 
Сплита и црногорске обале са острвима. Али 
ми се стидимо тога да чујемо. То би била Ве-
лика Србија, то би било уједињење српског 
народа. Чак су нам 1916. давали и Црну Гору. 
Али ми смо хтели Југославију, а не Велику Ср-
бију. Конкретно хтели су је регент Александар, 
Пашић и радикали и српски интелектуалци од 
Слободана Јовановића до Цвијића, Александра 
Белића, Павла и Богдана Поповића. Они су 
били сви протагонисти југословенске идеје. 

Та идеја државног уједињења јужнословен-
ских народа је можда била племенита, али 
нереална? 

Та идеја је била идеална, али нестварна. Они 
нису знали с ким се уједињују. Кога хоће да 
ослободе? Хоће да ослободе некога ко неће да 
се ослободи од аустријске владавине. Хоће да 
уједине неког ко неће да се уједини са Србијом 
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јер је смaтрано да је шизматичка земља, да је 
примитивна, да је неразвијена итд... итд... 

Ви желите неког на силу да уведете у државу и 
наравно да кад та држава буде створена одмах 
почиње да шклопоцира, да прави гафове, да 
избијају сукоби који ће све више да се заош-
травају, да би онда дошла и диктатура 1929. 
год. То је све последица наше брзоплетости, 
односно оних који су тада одлучивали. Но, 
то сви избегавају да кажу. То је грешка коју 
је направила династија са радикалима и ср-
пском интелигенцијом. Једини који су били 
против тога јесу српска војска, српска врховна 
команда. Они су знали шта сељак хоће а шта 
неће. Они су знали да сељак хоће да се бори 
за своју земљу, за своју кућу, за своју њиву и 
своју породицу. 

Зашто је за Србе Први светски рат био вели-
ка непознаница? Колико и како су политичке 
идеологије утицале на културу сећања? 

Систематски се та идеја гушила да не испадне 
да је само српски народ државотворан и да је 
само српски народ тај који је довео до стварања 
југословенске државе. Морали су сви заједно 
да буду творци те државе и да су подједнако 
поднели жртве за њено стварање. А већ на 
први поглед схвата се да то није тако. Јер рат 
се водио на територији Србије четири годи-
не. На територији БиХ, Хрватске и Словеније 
није било рата, није било разарања, није било 
пљачке. Они су морали да иду и да се боре као 
поданици монархије у саставу аустроугарских 
трупа. Код њих није било никаквих материјал-
них разарања. А онда дођеш у Србију разорену 
тотално. 

Због идеологије интегралног југословенст-
ва није било популарно говорити о српским 
жртвама. Број страдалих Срба је умањиван, а 
слике које имамо између два рата биле су слике 
тих несрећних инвалида који су изгубили и 
руке и ноге и постали неспособни за живот, 
који просе по улицама, а које је држава потпу-
но занемарила. Зашто је Рачић пуцао у Скуп-

штини на хрватског посланика 1927. године? 
Зато што су они стално вређали српску војску. 
Али у историографији о томе су избегавали да 
пишу. Зато вам ја кажем - где год је политика 
у питању ту нема праве историје, нема праве 
истине. Увек је филована са нечим што квари 
праву слику. 

Аустроугарска је своју власт у БиХ пред-
стављала као „цивилизаторску мисију“ која 
доноси „европску културу“ и „европске вред-
ности“ на просторе својих колонија. Како се 
то може повезати са чињеницом да је та иста 
власт одржавала у БиХ феудални кметски 
систем? 

Сама та чињеница показује да ту није било 
ничега од демократије и тог европског систе-
ма за који се Аустрија „залагала“. Али за Србе 
то није било важно, Срби су хтели слободу. 
Нису хтели нову окупацију. Они су хтели да 
се ослободе Турака, а дошла им је једна нова 
администрација која их је гњечила, опорези-
вала, кажњавала. Аустроугарска је макар не-
што и урадила на привредном развоју БиХ. 
Ми имамо студију о томе од Питера Шугера 
и још неких где се види да су они улагали у 
изградњу железнице, дрвне индустрије, у из-
градњу неких путева, санитарних центара итд.. 
У то не сумњам и то не спорим. Али у једној 
ери национализма ви не можете рачунати да 
ће људи то ценити као што цене своју слободу. 

Зашто је и данас тако тешко признати да 
је рат изазвала међународна агресија једне 
империје на малу државу, као и да је у БиХ 
на сцени био империјализам, односно коло-
нијализам?!

Нико не жели да призна да је он кривац за 
рат, односно они. Ви морате да вежете Први и 
Други светски рат. Јер ако идете са одговорно-
шћу Немачке и Аустроугарске као одговорне за 
Први светски рат, као што се сад иде, онда се 
то повлачи и на Други светски рат. Сад нико 
не жели да буде носилац тог баласта да је он 
кривац за рат. Наравно, то се пре свега односи 
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на Немачку пошто Аустроугарске више нема, 
а и Аустрије више нема јер је и она укључена 
у Намачки Рајх после Хитлеровог ступања на 
власт. Према томе све је Немачки Рајх, Немачка 
је та која би могла да буде одоворна и за Први и 
за Други светски рат. И сад је све више и више 
таквих тврдњи да су у ствари Немци били ти 
који су подстицали рат јер су били спремнији 
од других у наоружању, у опремљености војске, 
саобраћајним системима, пребацивању војске 
са једног фронта на други. Па они ризикују да 
воде рат на два фронта, и на Западу и на Исто-
ку. Прво да разбију Русе, а онда да се окрену на 
Французе. То је истовремено ратовање на два 
фронта јер су Руси и Французи били савезни-
ци од 1893. године. Значи они су се осећали то-
лико супериорно. Немачка индустрија је била 
моћна и требале су јој сировине, а онда требала 
је и погонску снагу - енергију, нафту. Затим 
Немачкој је требало, као и свакој великој сили, 
колонијално царство. Она није успела да ост-
вари то што је хтела са Мароком и доживела 
је пораз у Мароку, а замало и да дође до рата у 
првој (1905.) и другој (1911.) мароканској кризи 
па су је смирили тако што су јој дали неке де-
лове југозападне Африке, пустиње неке итд... 
Али она је хтела да има праве колоније, није 
хтела неке отпатке. Немачка је хтела да стигне 
на Блиски исток где ће да дође до нафте, до Баг-
дада и центара где се вади црно злато и отуда 
та пруга Берлин-Багдад која треба да иде преко 
Балкана. Али не може да иде преко Балкана 
ако Балкан није сигуран, а постаће сигуран 
једино ако Аустроугарска буде на Балкану. То 
је све повезано. Повезано је и са Бугарском. 
Ако хоће и она да буде у том систему онда мора 
да буде уз Немачку. И била је. Цар Борис је 
био уз Немачку, постао је немачки савезник и 
окупирао Србију. Турска такође, и она је већ 
била у рукама Немачке. Све у том циљу да се 
тај простор контролише. 

Да ли нам Први светски рат открива истину 
о елити која влада светом и мехнизме њене 
власти? 

Па да, то је Фриц Фишерова књига „Циљеви 
Немачке у Првом светском рату“ и показала, 
да је од немачке политичке и пословне елите 
стизала нескривена подршка ратној опцији. 
Али на такву једну књигу иде на стотине дру-
гих књига које треба да покажу да Немачка 
није била крива. Немци, од кад су потписа-
ли Версајски мировни споразум 28. јуна 1919. 
год. па практично све до данас, имају безброј 
организација државних и приватних које се 
баве прикупљањем и објављивањем грађе која 
треба да докаже да Немачка није била крива. 
Некада је то директно подржавало немачко 
министарство спољних послова, а некада су 
то радиле велике приватне немачке фондације. 
Они су објавили једну велику збирку немач-
ке дипломатске грађе од двадесет и неколико 
томова која треба да докаже да Немци нису 
криви. 

Колико се домаћа историографија бавила 
Великим ратом? 

Ми смо сад објавили, поводом међународног 
научног скупа који је недавно одржан у САНУ 
на тему „Срби и Први светски рат 1914/1918 
године“, последњих осам томова докумената 
о спољној политици Краљевине Србије и сад 
смо комплетирали 32 тома српске грађе. 

Објавићемо сада и један том зборника радова 
са нашег скупа на енглеском језику. Ту ће бити 
најважнији радови са нашег скупа. А они су 
сви изразито просрпски. Не зато што су они 
измишљали већ зато што су рекли истините 
чињенице. То иде у светске библиотеке. 

На који начин ће Србија и у наредном перио-
ду обележити стогодишњицу Првог светског 
рата? 

Академија је са своје стране урадила ово, а др-
жава Србија није урадила практично ништа 
осим самог обележавања у Андрићграду. Шта 
сте видели? Да ли сте видели на телевизији неке 
значајне емисије, неке значајне разговоре, да 
се окупи група људи и да разговарају. Нисте 
видели скоро ништа. 
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Ако живимо у свету који осуђује агресивни 
рат, са једне стране и злочине против човеч-
ности, с друге стране, како то да се међуна-
родна заједница одлучила за обележавање 
годишњице атентата као почетка рата 28. 
јуна уместо годишњице аустријске и немачке 
војне агресије месец дана касније, те су глав-
ни комеморативни догађаји били организо-
вани у Сарајеву уместо, рецимо у Београду 
28. јула или у Лијежу 4. августа!? 

Нашима је речено да не таласају са програмом 
обележавања, што је општа јавна тајна. То што 
нису Французи обележили у Лијежу и то је по-
литика, наравно. Ви сад имате ту уравниловку. 
Ви хоћете да се ослободите кривице одговор-
ности за рат, односно Немци желе да скину 
баласт са себе. Они то раде од 1919. године до 
данас и опет то не могу да изведу. Е сад имамо 
ЕУ, постоје политички разлози да се миримо 
сви, да све изгледа тако да су сви криви за рат 
због мира у кући или да набацимо одговорност 
за рат на Србију и Русију. Зато треба подсећа-
ти на улогу Србије у рату и неправду великих 
сила и њихово понашање. 

У једном тренутку сам размишљао да, кад 
они већ толико притискају да се ослободе 
одговорности за рат, погледамо ко је потпи-

сао Версајски мировни уговор где члан 231 
каже изричито да је Немачка одговорна за рат 
заједно са Аустроугарском. Тај уговор у Версају 
потписало је 50-60 или више држава које су 
учествовале у раду конференције. Питам се, 
што немачка дипломатија, кад је већ толико 
моћна, не крене од сваке државе потписнице 
да је убеђује да се одрекне свог потписа. И онда 
би Немци били чисти. 

Сарајеву је обећано да ће добити два милио-
на евра, ако организују скуп Срба, Хрвата и 
муслимана и подигну споменик Фердинанду. 
Наравно, та три народа нису могла да се до-
говоре и цела ствар је пала у воду. И сад је то 
испао муслимански скуп. Али они имају право 
на то па нека праве шта желе. 

Разговарала
Милена Ристић

Сјећања српског свештеника 
Николе Прокопића на страдања 
под аустроугарском управом
Годинама уочи Првог свјетског рата право-
славно свештенство у Босни и Херцеговини 
је од стране аустроугарских власти означено 
за носиоца тзв. „великосрпске пропаганде“ и 
идеје уједињења са Србијом. Обриси насиља 
над српским народом и његовим политичким и 
културним организацијама, па тако и Српском 
православном црквом, идејно су конципира-
ни још током Балканских ратова и увођења 

тзв. ванредних мјера. Прогони православног 
свештенства током рата власти су правдале 
његовим изузетним утицајем на српски народ, 
јер су српска црква и православна вјера важи-
ле за основу националног развоја и кључни 
елемент националног идентитета. Парохијско 
свештенство се према владином мишљењу у 
политичком и грађанском погледу сасвим 
компромитовало. Са јавним погубљењима све-
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штеника, често без икакве истраге и суђења, 
почело је одмах по сарајевском атентату. Mеђу 
народном интелигенцијом, свештеницима и 
учитељима, мали је број оних који су у Босни 
и Херцеговини током рата остали поштеђени 
затвора, интернације или суђења. 

У Збирци Вариа Архива Србије у Београду, 
заведено под бројем V-3635 налази се потрес-
но свједочанство крајишког пароха Николе 
Прокопића о страдањима кроз која је прошао 
уочи и током Првог свјетског рата. Прокопиће-
во писмо је из села Бистрица код Бање Луке 
упућено 5. јануара 1919. године Српско право-
славном Епархијском црквеном суду у Бањој 
Луци. Писано је читким ћириличним писмом 
на укупно три странице. 

Никола Прокопић (1874-1941) важи за једног 
од најугледнијих крајишких православних 
свештеника свог времена. За презвитера је 
рукоположен 1897. Његова национална и кул-
турна активност је почела када је 1907. постао 
један од блиских сарадника Петра Кочића. У 
вријеме покретања Кочићевог листа Отаџби-
на 1907. присуствовао је свим скупштинама у 
вези са покретањем листа и био је изабран у 
Привремени управни одбор Отаџбине. Када 
су у другој половини 1907. године Кочић и 
Светозар Зрнић утамничени, а Јово Поповић 
преминуо, Отаџбину је уређивао свештеник 
Прокопић, невјешто и помирљиво, о чему свје-
доче ријечи које му је упутио Кочић, када га 
је посјетио у затвору: „Ти, попе, уређујеш лист 
као да је црквени орган. Деде нек се оштрије 
пише“! Послије објављивања чланка „Барут 
мирише“ 1908. године, лист је заплијењен, 
извршен је претрес у редакцији, те ухапшен 
цијели Привремени управни одбор на челу са 
Прокопићем. 1 

1 Владимир Ћоровић, Црна књига, Сарајево-Београд 1920, 
149-150; Бранко Чубриловић, Петар Кочић и његово доба, 
Бања Лука-Загреб 1934, 59-60; Душан Берић, Народна ин-
телигенција – свештеници и учитељи на велеиздајничким 
процесима у БиХ 1914-1918, у: Зборник Матице српске за 
историју бр. 29, Нови Сад 1984, 64; Други Шематизам 
Православне српске Митрополије Бањалучке и Бихаћке 
за годину 1911, Бања Лука 1912, 35. 

Никола Прокопић је јануара 1915. године 
у Бањој Луци осуђен на смрт вјешањем. Од 
извршења казне спасила га је интервенција 
адвоката Данила Димовића код генерала Ос-
кара Поћорека. Интерниран је у логор Арад у 
којем је остао све до краја октобра 1917. када 
је амнестиран. Како би га као истакнутог и 
поштованог националног радника ућуткале и 
уклониле из јавног живота Босанске Крајине, 
аустроугарске власти су Прокопића покушале 
подмитити именовањем за бањолучког епи-
скопа, што је он одбио. У затвору је тамновао 
све до слома аустроугарске управе. 2

Прокопићев извјештај није тек пуко свједочан-
ство о страдању појединца у ратном вихору, 
већ огледало једног мрачног времена у коме 
су Српска православна црква и свештенство 
прошли кроз неизмјерна страдања, прогоне и 
понижења. Писмо преносимо у цјелини, без 
икаквих исправки, лекторских или граматич-
ких интервенција. 

2 Послије рата Прокопић се налазио на мјесту бистрич-
ког пароха. Живио је мирно и повучено све до избијања 
Дргог свјетског рата. Када су усташке власти почеле са 
ликвидацијама и прогонима Срба, Прокопић је протјеран 
у Србију, гдје је у Аранђеловцу умро; Јован С. Радојчић, 
Срби западно од Дунава и Дрине, књ. III, Нови Сад 2009, 
311-312; III Шематизам Српско-православне Епархије 
Бањалучке и Бихаћке за годину 1923, Бања Лука 1925, 8. 
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Одговор на број 810. из 1918. Пречасном Срп. правосл. Епарх. 
Црквеном суду у Бањој Луци

Прогонима, патњама и страдањима мојим под аустроугарском управом није било 
конца ни краја. Од тога навешћу овдје укратко оно што је најглавније. 

А) Мирно доба

Као свештеник на Бушевићу код Бос. Крупе био сам непрестано под најстрожијом 
пажњом од стране политичких власти и жандара. Упркос свему томе ја сам ступио у 
најжешћи конфликт са тадашњим злогласним предстојником Раухом због тога што 
је приликом зидања парохијског стана силну глобу наметнуо на моје парохијане и 
то без икакве њихове кривице и разлога. Због тога жандари су ми у мом одсусутву 
претражили стан и однијели оружје и неке књиге и писма. Поврх тога одузета ми је 
катихизација на основној школи и предата другом свештенику, који им је од увијек 
био вјерни слуга. Овај конфликт завршио се је тиме да сам неколико пута морао ићи 
на окружни суд у Бихаћ и да сам морао платити новчану глобу. Ушљед свега тога 
морао сам оставити Бушевић и одселио сам на парохију Бистрицу код Приједора. 
Ту због веома слабог стана (који је био гори од штале) и др. неприлика умрије ми 
супруга оставивши 2 нејаке дјечице. И ту сам непрестано под пажњом живио. 

С обзиром на моје фамилијарне и др. прилике поставио ме је Епарх. цркв. суд кон-
цем 1906. год. администратором парохије Бања Лука, гдје сам убрзо и парох постао. 
У то доба почео је излазити у Бањој Луци политички лист „Отаџбина“ и ја сам био 
предсједник управног одбора. Ради чланка „Барут мирише“, који је у „Отаџбини“ 
објављен затворен сам ја на 30. марта 1907. г. у војни затвор, а исто тако и сви члано-
ви управног одбора – њих 12 виђенијих грађана бањалучких. Под истрагом лежали 
смо преко 3 мјесеца, а тада сам ја био осуђен на 7 (седам) година тешке тамнице, а 
чланови управног одбора на 4 и 5 година тешке тамнице. 

По том ја сам отјеран у војну тамницу Мелерсдорф код Беча, а моји грађани у Арад. 
Приликом кућне преметачине, која се одмах по мом затвору озвршила, заплијенили 
су ми многе књиге, списе, проповједи и писма које више никад добио нисам. Тада 
ми је неки господин од те комисије у новцу украо 15 дуката по 10 К. 

На 2/12. 1908. био сам помилован, а исто тако и грађани, али правне посљедице 
остале су и даље на снази. Концем априла 1909. био сам помилован и од посљедица 
казне, али под тим наређењем да не могу нигда више бити свештеник бањалучки. 
Стога морадох се опет повратити на пређашњу парохију Бистрицу. 

Народ у Бистрици је скроз неписмен и у сваком погледу врло заостао, па да би му 
колико-толико помогао ја сам започео држати аналфабетске курсеве и научио сам 
више од 150 младића читати и писати. Потом повео сам са првим људима код бос. 
владе, те у својој парохији саградио 2 модерне основне школе, које већ 4-5 година 
успјешно раде. И засновао сам у Бистрици земљорадничку задругу, која је пред рат 
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бројала 75 чланова и боље и успјешније радила но и једна задруга у Бос. Крајини. 
Свим тим радом ја сам од стране властодржаца, жандара и конфидената навукао 
на се још већу пажњу и мржњу и на 22/12. 1912. у рану зору дође ми око неких 30 
жандара, њихов оберлајтнант и капетан, и претражише ми кућу и све зграде, затим 
цркву олтар и звоник. Дјецу, која су ми тада дошла на аналфабетски курс уводили 
су жандари у собу и до гола свлачили, па тражили некакве списе, а од којих књига 
и списа однијели су све што им се сумњиво учинило. Тада ми је забрањено држати 
аналфабетске течајеве иако само за то имао дозволу и од владе и од свих надлежних 
власти. Поврх тога оглобљен сам са 200 К. 

б) Ратно доба

Са ратом дошао је згодан моменат властодржцима, жандарима и конфидентима 
да ме једним потезом пера збришу са лица земље. На 1. август 1914. дођоше кући 
мојој двоја кола жандара и на најгрубљи начин претресоше све моје ствари. Узевши 
неколико књига и списа, отјераше ме у војни затвор у Бањалуци. На 6/8. 1914. бих 
преслушан. Тужио ме је један цестар (Галицијанин-Русин) да сам му рекао: „Идем 
подићи устанак, бићу вођа устанка и ратоваћу против Аустрије“. Ја сам тог човјека 
само неколико пута видио на цести, али му нисам знао ни имена ни презимена, а 
инкриминираног дана нисам га ни видио на шта сам навео најчасније људе за свје-
доке, али узалуд. 

На 8. авг. 1914. год. би расправа и војни ме суд осуди на смрт вјешалима. Дванаест 
дана и ноћи живио сам под токм страшном осудом. Упливу г. адвоката Димовића 
могу захвалити да је редовна истрага предузета, које је резултат био тај да сам на 
15/1. 1915. био ипак осуђен на три године и девет мјесеци тешке тамнице. Приликом 
истраге истражни судац врло је грубо и дрско према мени поступао и пријетио ми 
поновном смртном осудом, а војници (Хрвати) испред врата и испод прозора грдили 
су и псовали мене, Србију и краља Петра са најгаднијим ријечима. За мене је то био 
пакао, страх и ужас!!! За више од два мјесеца нисам чуо за фамилију ни она за ме. 
Казну сам одлежао: а) у Бањој Луци 5 и по мјесеци, б) у Осјеку 4 мјесеца и в) у Ара-
ду 2 године и 5 мјесеци. На 15. окт. 1917. пуштен сам из Арада пошто ми је остатак 
казне опроштен. 

Изашав из затвора морао сам одмах ступити у војску иако ме је комисија за новачење 
у Приједору за неспособна прогласила. Служио сам као обичан војник у Сарајеву 
више од мјесец дана, а тада сам на заузимање адвоката Димовића и Вел. Цркв. Суда 
пуштен на допуст на неизвјесно вријеме. Два пута сам преко адвоката слао молбу 
кабинетској канцеларији за опрост пошљедица казне, да би могао добити парохију, 
па Хвала Богу, прије пропаде Аустрија, него ли мени икакво рјешење дође. Пропаст 
Аустрије даде живот и слободу и мени и мом народу. Богу и вјерној правди нека је 
слава и хвала!!!

Према томе ја сам од 1/8. 1914. па све до 1/11. 1918. био без парохије и без икаквог 
занимања. Пред рат ја сам био прилично имућан човјек; имао сам коња, крмака и 
35 говеда, а сада имам само 4 говеда и 15. 000 Кр. дуга на глави. 
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Лежећи пак у влажним казаматима, у које се је ријетко кад ложило, добио сам реу-
матизам у све заглавке и зглобове; погубио све зубе и очињи вид сасвим покварио. 
Храна за све нас осуђенике била је толико хрђава да је половина од глади помрла, 
а и ја бих сигурно подлегао да нисам од куће често пакете добијао. Са мном се је 
поступало у свим затворима нехумано и барбарски као и са највећим зликовцима. 

Ушљед свега тога ја сам све погубио, а највише здравље па сам постао за сваку службу 
неспособан, што су и љечници већ констатовали. 

У Бистрици, 5. јануара 1919.
Котар Приједор – Босна

Никола Прокопић 
срп. прав. свештеник

Аутори текста
др Боривоје Милошевић
мр Радован Субић

СЦЕНСКИ ПРИКАЗ САРАЈЕВСКОГ 
АТЕНТАТА “ПОБУЊЕНИ АНЂЕЛИ”
У оквиру обиљежавања 100 година од Сарајев-
ског атентата и почетка Првог свјетског рата, 
28. јуна је откриван велики мозаик «Млада 
Босна» на зиду биоскопа «Доли Бел» у Анд-
рићграду на којем су представљени видовдан-
ски хероји Гаврило Принцип и младобосанци, 
рад магистра сликарства из Београда Бисеније 
Терешченко. 

Након тога, на улицама Андрићграда прика-
зана је реконструкција Сарајевског атентата 
у сценском приказу у три чина - «Побуњени 
анђели», рађеном према идеји Емира Кусту-
рице. 

Овај сценски приказ представља Сарајевски 
атентат са савременим конотацијама, у којем су 
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у првом чину Гаврило Прицип и младобосан-
ци са крилима анђела џи-пи-есом доведени до 
аустроугарског престолонасљедника Франца 
Фердинанда. 

У другом чину приказано је суђење Гаврилу 
Приципу и младобосанцима, у којем су, између 
осталих, играли глумци Небојша Глоговац, 
Ненад Јездић, Зоран Цвијановић... Трећи чин 
односио се на комеморацију српским жртвама 
у Првом свјетском рату. 

Прије сценског приказа «Побуњени анђели», у 
којем је учествовало око 300 глумаца и стати-
ста, на тргу су наступили «Но смокинг орке-
стра» и оркестар виолинисте Немање Радуло-
вића.

Свечаност отварања града од камена и обиље-
жавања 100 година од почетка Првог свјетског 
рата завршена је на Тргу Петра Другог Петро-
вића Његоша великим ватрометом и коцертом 
чувеног Академског хора руске армије «Алек-
сандров». 

У Мултиплексу «Доли Бел» у поподневним ча-
совима приказан је филм «Атентат, Сарајево 
1914» аустријског редитеља Андреаса Прохаске. 
У овом филму, рађеном у продукцији нацио-
налне аустријске телевизије и њемачке телеви-
зије, приказане су историјске чињенице у вези 
са Сарајевским атентатом, којима се негира 
умијешаност Србије у Први свјетски рат. 

У Галерији «Лубарда» у Андрићевом институту 
отворена је изложба слика академског сликара 
Момира Булатовића - портрети свих учесника 
Сарајевског атентата под називом «1914. - Најт 
вижн». 

Промовисана је и књига «Сарајевски атентат 
- повратак документима» аутора Мирослава 
Перишића, у издању Андрићевог института и 
Архива Србије, као и Међународни историјски 
часопис «Векови» у издању Андрићевог инсти-
тута и јунски број «Историјских свесака». 

Цјелокупан програм рађен је према идеји Еми-
ра Кустурице, а у реализацији режисера Ми-
лана Нешковића. 
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КУСТУРИЦА: ПРИНЦИП - ЈУНАК КОЈЕГ 
СТАВЉАЈУ ГДЈЕ МУ НИЈЕ МЈЕСТО
Идејни творац Андрићграда Емир Кустурица 
изјавио је 28. јуна у Андрићграду поводом 100 
година од Првог свјетског рата да је Гаврило 
Принцип јунак српског народа, један од оних 
које су у историји често погрешно доживљавали 
и стављали тамо гдје му није мјесто. 

“Ја сам се дуго питао шта би било да је Штраус 
видио да је Гаврило имао плаве очи, да ли би 
се пјесма ‘На лијепом плавом дунаву’ звала ‘На 
лијепим плавим очима’. Вечерас, цијела пла-
нета може да слави заразну ријеч - слобода”, 
нагласио је Кустурица отварајући програм у 
Андрићграду. 

Академик Матија Бећковић истакао је да је 
данашњи скуп у Андрићграду код Вишеграда 
најмасовнији, најљепши и најрадоснији сабор 
у историји града Вишеграда. 

Он је подсјетио да је српски народ недавно про-
славио 900 година од рођења Стевана Немање, 
оца српског православља, државе и слободе, а 
да је девет вијекова послије Емир Кустурица 
подигао Андрићград. 

“Андрићград није ништа друго него обретеније 
главе цара Лазара, али не само то, него и обрете-
није поезије Иве Андрића који је симбол свеу-
купног стваралаштва. У овом граду се укрштају 
висока култура и непоколобљива вера. Ово је 

град где су поново збраћени Мехмед и Мака-
рије, паша и патријарх српске цркве, обнови-
тељ Пећке патријаршије која је ставила српски 
народ под један кров и тај кров траје до дана 
данашњег”, истакао је Бећковић на академији. 

Он је подсјетио на ријечи патријарха Павла, 
који је говорио да цар Лазар није имао ништа 
против царства земаљског, али када је морао 
да бира између земаљског и небеског - изабрао 
је небеско и то је најдалекосежнији избор у ср-
пској историји и субини. 

“То се догодило пре 625 Видовдана, који је ср-
пски празник од памтивека, а тај дан је све од 
тада остао оно што славимо, а то је да је Црква 
један кров, Видовдан један дан, Косово једно 
поље, божур један једини цвет”, навео је Бећко-
вић. 

Он је напоменуо и да је српски народ прославио 
200 година од рођења Петра другог Петровића 
Његоша, да обиљежава и 150 година од смр-
ти Вука Караџића и 120 година од крунисања 
краља Петра првог, као и 80 година од убиства 
краља Александра Карађорђевића, врховног ко-
манданта српске војске у Првом свјетском рату. 

“Славимо и 100 година од почетка Првог свет-
ског рата који је огласио пуцањ малолетног Г. П. 
чије је име и презиме, како је написао Милош 
Црњански, састављено од имена једног архан-
гела и једног начела”, рекао је Бећковић. 

Он је додао да се обиљежава и 100 година од 
смрти Јована Скерлића, 100 година од рођења 
Бранка Ћопића, 70 година од смрти Николе Те-
сле и Јована Дучића. 

“Сваки дан је једна годишњица и једна задуш-
ница, а сва та имена су жилиште на којима по-
чива српски народ и његова судбина”, поручио 
је Бећковић. 
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Вучић, Додик и Кустурица 
отворили Андрићград
Обележен је Видовдан, крсна слава Војске Ре-
публике Српске, и 100 година од почетка Првог 
светског рата у Андрићграду који су свечано 
отворили Александар Вучић, Милорад Додик 
и Емир Кустурица. 

Премијер Србије Александар Вучић, пред-
седник Републике Српске Милорад Додик 
и редитељ Емир Кустурица 28. јуна свечано 
су пресецањем црвене врпце отворили Анд-
рићград. 

Премијер Србије Александар Вучић је на от-
варању рекао да Србија поштује све друге, да 
само у миру можемо да се развијамо и идемо 
напред, и да ником не желимо зло. 

Вучић је рекао да «морамо да направимо еко-
номски јаку Србију, земљу богатих људи, и 
да ће на такву Србију Република Српска увек 
моћи да се ослони и да ће народ РС увек моћи 
да рачуна на Србију у складу са законом о па-

ралелним специјалним везама и Дејтонским 
споразумом, на који имамо право, а да никоме 
не сметамо».  

Премијер је казао да данас, на највећи српски 
празник, није ни време ни место да се говори о 
малим људима или онима који би да покушају 
да нам затру историју или да нас натерају да 
заборавимо. 

“Ми поштујемо све друге, само у миру може-
мо да се развијамо и да напредујемо - ником 
другом никакво зло не желимо”, поручио је 
премијер. 

Он је навео и да је Влада Србије препознала 
значај Андрићевог института и да ће заједно 
са Владом РС наставити да учествује у финан-
сирању његовог рада и оценио да ће тај Инсти-
тут бити нека врста водиље и критике свега 
онога што радимо. 

Имамо такав Институт који имају сви велики 
народи и можемо са њим да се се поносимо, 
састављен од људи од којих ћемо увек моћи 
много тога да научимо, рекао је Вучић. 
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Премијер Србије је рекао и да је почаствован 
што се налази на овом месту и истакао да је 
Андрићев институт стециште умних српских 
глава, место на којем ће се размењивати знање 
и место на којем ћемо «много тога моћи да на-
учимо сви ми који смо добили ваше поверење, 
али и сви они који долазе после нас». 

Милорад Додик је на свечаности поручио да 
ће српски народ у БиХ наставити да се бори 
за аутономију, са жељом да кроз политички 
процес у будућности дође и до самосталности. 

“Треба нам мир и ми га желимо, желимо да бу-
демо део цивилизоване Европе, али не желимо 
да нам Европа намеће босанску државу и језик. 
БиХ је показала све осим тога да је способна 
да преживи, али о томе ћемо говорити у неко 
друго време”, рекао је Додик. 

Срби, како је истакао, неће дозволити никоме 
да оскрнави њихову историју и слободу, јер 
пуцањ Гаврила Принципа у аустроугарског 
престолонаследника није био пуцањ у Европу, 
већ пуцањ за слободу, почетак еманципације 
и коначно ослобађање од окупатора. 

Одликовања за Додика 
и Кустурицу
Свети архијерејски синод Српске православне 
цркве (СПЦ) доделио је Орден Светог краља 
Милутина председнику Републике Српске Ми-
лораду Додику и идејном творцу Андрићграда 
Емиру Кустурици. Патријарх Српске право-
славне цркве Иринеј, након освештања хра-
ма Светог цара Лазара и осовских мученика у 
Андрићграду, рекао је да је овај орден Додику 
и Кустурици додељен на предлог владике за-
хумско-херцеговачког и приморског Григорија. 
Патријарх је, како су пренели локални медији, 
рекао да је Додику Орден додељен за израже-
ну љубав према светој мајци цркви, нарочито 
показану његовим несебичним помагањем 
приликом изградње овог храма. 

“Слободарске идеје тог времена су нас вукле 
кроз све ово време. Дошли смо у 2014. у којој 
разни међународни окупатори покушавају да 
нам наметну оно што није успела Аустроугарс-
ка... У чему је разлика, зашто смо живели ових 
сто година? Ми то не желимо, хоћемо нашу 
слободу и хоћемо у њој да живимо”, рекао је 
Додик. 

Андрићев институт, централна грађевина Анд-
рићграда, је, према Додиковим речима, управо 
место са кога ће се пронети име српског народа 
и његове борбе за слободу, и на којем ће бити 
представљана национална историја и будућ-
ност српског народа. 

“Сваки Србин који држи до себе зна шта се 
овде дешава - овде је поздрав слободи и нашем 
јединству. Позивамо све да нам се придруже у 
очувању мира на овим просторима и слободи 
за све”, поручио је Додик. 

“Видели смо да многи желе, не само да елими-
нушу Србе, већ да и униште њихову историју. 
Из Сарајева су истерали Србе, а онда су почели 
да нам отимају и историју. Било је логично да 
тамо одакле смо морали да се иселимо повуче-
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мо и своју историју и донесемо је овде”, рекао 
је Додик. 

Редитељ Емир Кустурица, који је идејни тво-
рац пројекта Андрићград, објаснио је да ће тај 
комплекс бити лекција како се чува идентитет 
и како се читав један град претвара у културно 
добро. 

Кустурица је истакао да у Европи нема градова 
посвећених нобеловцима, а потреба да Срби 
направе такав град вероватно лежи у томе што, 
како је рекао, колонизатори на овим просто-
рима нису оставили културни траг. 

Како је објаснио, стара српска реч трг значи 
град, а од рушења Немањићке царевине Срби 
су изгубили смисао за живот на трговима, што 
ће Андрићград променити. 

Кустирица је захвалио Влади РС и председни-
ку Додику на помоћи коју су пружили овом 
пројекту, али и Влади Србије и Српској напред-
ној странци на прилозима који су омогућили 
да се овај комплекс подигне. 

У Андрићграду је био и први потпредседник 
владе и шеф српске дипломатије Ивица Дачић. 

Програм је почео освештањем Цркве светог 
кнеза Лазара и српских мученика, а литургију 
је служио Патријарх српски Иринеј. 

Патријарх је, прошетавши Улицом Младе Бос-
не кроз шпалир грађана, припадника Трећег 
пешадијског пука Оружаних снага БиХ, члано-
ва културно-уметничких друштава, свештен-
ства и монаштва, дошао до храма Светог цара 
Лазара и косовских мученика у Андрићграду. 

У храму Светог цара Лазара и косовских му-
ченика у Андрићграду, који је модификована 
копија манастира Високи Дечани, синоћ је по-
стављен иконостас, рад вишеградског дуборес-
ца Рајка Шиниковића, постављене су четири 
позлаћене иконе на олтару, међу којима је и 
икона Светог цара Лазара, те позлаћени крст 
од четири и по метра. 

Град од камена - Андрићград, чији је идејни 
творац режисер Емир Кустурица, отворен је у 
16.30 часова, у присуству највиших званичника 
Републике Српске и Србије. 
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Андрићев институт

ПРОМОВИСАНА КЊИГА „САРАЈЕВСКИ 
АТЕНТАТ-ПОВРАТАК ДОКУМЕНТИМА“ 
У Андрићевом институту 29. јуна промовисана 
је књига др Мирослава Перишића руководиоца 
историјског одјељења Андрићевог инситута 
„Сарајевски атентат-поратак документима“ 
у издању Андрићевог института, затим први 
број међународног часописа „Векови“ који је 
представио историчар из Лондона Светозар 
Рајак као и шесто издање „Историјска свеска“. 

Мирослав Перишић је истакао том приликом 
да је историја опасна ако се не разуме, те је на-
поменуо да се мора стално изучавати, а у књи-
зи у којој се налази 209 докумената од 500 000 
докумената о Сарајевском атентату и том 
времену који се налазе у Архиву Србије, први 
пут је објављена оптужница против Гаврила 
Принципа и младобосанаца, као и пресуда, те 
је оцјенио да ће књига и до сада необјављени 
и мање познати материјали изазвати пажњу 
историчара и јавности. 

Академик Матија Бећковић истакао је да је 
„Сарајевски атентат-повратак документима“ 
веома драгоцена књига и важна за Андрићев 
институт као и за самог Иву Андрића који је 
провео живот истражујући по архивама, а да 
су до сада многи историчари писали историју 
без покрића, те да је изашла у прави час, и то, 
поводом обележавања 100 година од почетка 
Великог рата. 

Књига је штампана на 523 стране. У њој се 
налази избор 209 докумената међу којима је 
пуно докумената који се први пут објављују, а 
међу њима и новоистражени до сада непознати 
документ - дојава о припреми атентата која 
доказује да су аустроугарске власти знале за 
атентат, али га нису спријечиле. То према не-
ким историчарима представља револуционар-
но откриће у овој науци. У књизи је објављен 
и ауторски текст на 104 странице.
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