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АДВОКАТ РУДОЛФ ЦИСТЛЕР УТВРДИО ОЗБИЉНЕ 
МАЊКАВОСТИ И УПИТНОСТ НАЧЕЛА ЛЕГИТИМИТЕТА 

СУДСКЕ ПРЕСУДЕ  МЛАДОБОСАНАЦА

Бранилац Цистлер: »Нити Берлински уговор као 
дипломатски акт није добио правну снагу све 
дотле, докле год није на уставан начин у мо-
нархијским законодавним тијелима прописно 
прихваћен, то јест, док Берлински уговор није за-
конима усвојен у парламенту земаља аустријске 
царевине и у парламенту земаља угарске круне«.

»Посве је јасно, да се кроз цијело вријеме окупа-
ције није могла починити територијална ве-

леиздаја чином који смјера на отргнуће Босне и 
Херцеговине од Монархије, јер Босна и Херцего-
вина није била у територијалном савезу Аустро-
Угарске Монархије, пошто је суверенитет био на 
страни султана. А ако Босна и Херцеговина није 
била у територијалном савезу Аустро-Угарске 
Монархије, није се могла од ње отргнути, и чин 
који је на то смјерао, није могао бити чин веле-
издаје, нити кажњиво дјело. То је јуристички и 
логички јасно«.

АКТ О АНЕКСИЈИ БиХ НИЈЕ ДОБИО ПУНИ ЛЕГИТИМИТЕТ ЈЕР НИЈЕ РАТИФИКОВАН 

ОД СТРАНЕ УГАРСКЕ - НИЈЕ ПОЧИЊЕНА  ТЕРИТОРИЈАЛНА ВЕЛЕИЗДАЈА ЈЕР БиХ НИЈЕ 

БИЛА У ТЕРИТОРИЈАЛНОМ САВЕЗУ АУСТРО-УГАРСКЕ МОНАРХИЈЕ
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ЦИСТЛЕРОВА ОДБРАНА МЛАДЕ БОСНЕ
Предсједатељ: — Ријеч имаде бранитељ Вељка 
Чубриловића.

Др. Рудолф Цистлер: »Господо! У нашој при-
јестолници одиграва се овај казнени процес у 
једном хисторичком и судбоносном часу, кад 
у читавој Европи, и на континенту и на водама 
лиже пламен међународног рата, Аустро-Угар-
ска и Њемачка стоје против Тројнога савеза: 
Француске, Енглеске и Русије, против Белгије и 
цјелокупне централне Европе, против сила које 
их окружују. Боре се Славени и Германи, бијела 
и жута раса, све се то налази у крвавом вртлогу. 
Одасвуда витла дим, одасвуда се чује рика топова 
и машинских пушака. Ми такорећи у непосред-
ној близини слушамо звекет оружја и гледамо 
безброј рањеника. На видик свега тога води се 
овај процес, којему је узрок био много дубљи него 
што нам се можда чини. Узрок је био у социјал-
ним и економским опрекама разних народа и 
држава, али који је био сигнал, непосредни повод 
овог европског рата«.

»Убиство престолонасљедника Његове ц. и кр. 
Висости Фрање Фердинанда и супруге Њези-
не Висости војвоткиње од Хохенберг, имало је 
за посљедицу познати ултиматум за Србију, а 
неиспуњење истога родило је овим европским 
пожаром«.

»Све што је одано круни и династији и домовини, 
све је завијено у црно, све још данас плаче, стоји и 
стишће песницу над гробом престолонасљеднич-
ког пара. Сав јавни живот, читава наша штампа, 
све наше институције, сваки појединац, свака 
фамилија, читаво пучанство, такорећи испуњено 
је моралном индигнацијом над овим догађајем 
распаљене страсти до пароксизма. Све кипи ос-
ветом и мржњом проти атентатору и нацији којој 
он припада. Сви вичу: »Убите их, вјешајте их!«

»У оваковом моменту, кад се ори поклик: »Расп-
ните велеиздајнике!«, у оваквом часу кад психо-
логија маса револтира против окривљеника, кад 
бацати се на њих каменом и блатом није ружно 
него патриотично дјело, у таквом тешком мо-
менту, у тој тешкој ситуацији, запала је дужност 

нас бранитеље да преузмемо обрану 24-ице1 који 
сједе на оптуженичкој клупи због злочина ве-
леиздаје на штету наше шире домовине Аустро-
Угарске Монархије«.

»Ми смо дужни повјерену нам задаћу испуни-
ти са свом озбиљношћу нашега бранитељскога 
позива и не смијемо презати ни пред којим об-
зиром. Нама је по закону стављено у дужност 
да тражимо све околности које су у стању наше 
окривљенике растеретити и њихов положај олак-
шати исто тако, како је ствар државног одвјет-
ништва да злочин прогони. Ми морамо настоја-
ти, да осуда буде што праведнија и на закону што 
основанија«.

»Високу и одлучну задаћу имате ви, господо 
суци. Ви не смијете чути вику улице и чаршије. 
Суд мора бити херметички затворен од полити-
ке и њезинога опортунизма који дјелује према 
моменталним политичким потребама. Он мора 
елиминирати све етичке и моралне критерије код 
просуђивања овога догађаја. Мора се ограничити 
стога на оно што је по закону право и неправо. 
Мора, једном рјечју, бити тако идеал објективно-
сти и непристрасни и поуздани чувар закона и 
правде. Државно одвјетништво и ми бранитељи, 
ми смо процесуално странка«.

»Државни одвјетник је административни орган 
државе који испред државе прогони злочин, али 
ви сте, господо суци, свећеници оне божице заве-
заних очију која је слијепа, а у једној руци држи 
мач и у другој тезуљу; и која тражи само мате-
ријалну истину, која је пред законом све људе 
изједначила и свакоме по заслузи мјери једнаком 
мјером. И ако вас само ово начело поведе код 
правосуђивања назочнога случаја, ако овај веле-
славни сенат буде имао на виду овај закон пра-
вичности, о чему немам разлога сумњати, ја сам 
увјерен да ће бити олакшан положај окривљени-
ка. Ја сам рекао мало прије: пред законом сви су 
људи једнаки. Овај принцип који си је прокрчио, 
а и данас си све више прокрчује пут у законо-
давству код свих савремених народа и држава, 

1 Треба 25-орице.
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и који излаже и политичку једнакост а не само 
социјалну, овај принцип је продукат побједе де-
мокрације, великих еволуција 18. и 19. столећа 
које су први обрадили енциклопедисти. Поради 
овога принципа на подручју права, а специјално 
на подручју казненога права, ово иде дапаче тако 
далеко, да на пр. у Белгији и Румуњској нити 
краљева особа не ужива посебне заштите, да се 
увреда величанства не прогони екс офо, него да 
и краљ мора, ако се осећа повређеним у својој 
части, тражити задовољштину као и сваки други 
грађанин пред судом. Ово је позитивно право у 
Белгији и Румуњској. Ја сам ово нарочито иста-
као, велеславни суде, због нашег случаја«.

»И овде погине пријестолонасљеднички пар као 
жртва атентата, па ипак њихово убијство јури-
стички узето, није ништа друго него убијство, 
јер патриоти и политички моралисти могу из-
влачити из овога разне конзеквенције. За дипло-
мате дапаче, ово у даљем може бити и casus belli, 
али за нас јуристе је ово један деликат против 
сигурности живота јер по нашем закону de lege 
leta, повреда пријестолонасљедника не ужива 
посебну заштиту. Дакле, не смије се водити сен-
тименталним осјећајима код овога случаја као 
што то чини остали свијет, чија су повређена 
чувства посве разумљива, било би чудновато 
кад би била друкчија«.

»Али ми морамо правнички на основу знаности 
и позитивног права анализирати овај случај и 
субсумирати под закон онакав, какав јест«.

»Тим сам, велеславни суде, дошао к срцу пробле-
ма којег ријешење пред нама лежи«.

»Државно одвјетништво тужи 22-ицу, међу који-
ма је запала мене дужност да браним четворицу, 
због злочина велеиздаје, почињене тим што су 
атентатом и чином који стоји с атентатом у све-
зи, смјерали на силу измијенити опсег подручја 
земаља Аустро-Угарске Монархије, хотећи наиме 
отргнути териториј Босне и Херцеговине од Ау-
стро-Угарске Монархије и припојити га Србији. 
Оптужница каже да овај атентат није само лична 
трагедија, него да је то политички догађај првога 
реда«.

»Нека ми буде дозвољено, велеславни суде, да 
прије него пријеђем на то, с правне стране про-
говорим неколико ријечи о позитивној позадини 
овога деликта«.

»Познато је засада да је дјело и индивидуум, да 
деликт и деликвент, нијесу нешто само за се, него 
зависе о комплексу разних уплива и прилика, 
да су плод свога амбијента. И у том схваћању 
кулминира проблем казненог закона; питање 
слободне воље, питање детерминизма и инде-
терминизма, код свих модерних школа соција-
листичких и психолошких, а да је Ломброзова 
теорија изгубила сваку озбиљну вриједност. Ако 
дакле желимо овај случај боље разумјети, треба 
да знамо и ону атмосферу у којој је настао и у 
којој су настали услови за његов постанак«.

»Велеславни суде! И опет један велеиздајнички 
процес. Ја кажем, »и опет«, јер у нашој Монархији 
нажалост враћају се велеиздајнички процеси у 
једном сталном циклусу периодичком као кро-
нична болест која постаје у сталним интервалима 
рецидивна, као да постају сталним институција-
ма у нашој Монархији«.

Држ. одв.: — Молим да се то забиљежи.

Др. Цистлер: »Ја то кажем да је то жалосна поја-
ва. Нека ме се криво не разумије. Није жалосна за 
Монархију него је жалосно да се овакви случаје-
ви догађају. Молим да ми се не импутира ништа 
што нијесам хтио казати«.

»Одигравали су се овакви процеси у прошлости: 
у Лавову и Прагу, одигравали су се у Загребу, у 
Трсту, а ето сада и у Сарајеву. Талијански ири-
дентизам, панславизам, великосрпска пропаган-
да, измјењивали су се на оптуженичким клупама 
земаљских судова наше државе«.

»Да се питамо: што је разлог овој грозној оп-
тужби ради издаје државе? Гдје је извор овим 
појавама које Држ. одвјетништво прогони ради 
велеиздаје? Одговор на ово питање задире у 
политику и ми морамо ово питање политички 
схватати ако га хоћемо разумјети свестрано. На 
концу Средњега вијека, а почетком Новога вије-
ка до 18. стољећа, читава је Европа политички 
растргана. Различне нације живе раздробљене у 



4

мањим подручјима под влашћу феудалних кне-
зова и господара. Политички партикуларизам 
печат је овога времена. Аристокрација и клер 
имаду главну ријеч«.

Пр.: — Молим господина бранитеља, да се држи 
предмета главне расправе који се тиче ових опту-
женика, а да се не упушта у политичке екскурзије 
које нијесу у свези с предметом расправе.

Др. Цистлер: »Течајем расправе много се гово-
рило о национализму, о велико- српској пропа-
ганди«.

Пр.: — Ја Вам још једанпут кажем да се држите 
предмета расправе, иначе ћу Вам одузети ријеч 
и поступити по закону против Вас.

Др. Цистлер: »Ја хоћу казати да сам хтио гово-
рити опћенито о постању националне државе. 
Хтио сам да политички докажем овај развој, да 
покажем овај национални покрет у Аустро-Угар-
ској Монархији од године 1848. до данас у свези 
са југославенском идејом и идејом српском, но 
пошто ми се о том не да говорити иако сам то 
сматрао за дужност обране, ја ћу прећи преко 
ове политичке форме и говорићу о јуристичкој 
страни овога процеса«.

»Диспозитивни дио оптужнице каже да су 
окривљеници, а међу њима и моја четири штиће-
ника, извели дјело које се онда супстанцијелно 
наводи, а које смјера на то да се на силу измјени 
опсег подручја земаља Аустро-Угарске Монар-
хије, наиме Босна и Херцеговина отргне од Мо-
нархије и припоји краљевини Србији, чиме су 
починили злочин велеиздаје по § 111 сл. б. к. з.«

»Ја, велеславни суде, одмах постављам једну твр-
дњу која ће се можда у први час чинити смјелом, 
некима можда и парадоксном и апсурдном, али 
је ипак непобитан факат. Ја наиме тврдим, да 
подхват, који је уперен на то да се Босна и Хер-
цеговина отргне од Монархије, како то оптуж-
ница инкриминира, по нашем казненом закону 
не само није злочин велеиздаје, него уопће ни-
какво кажњиво дјело. Ја ћу ту своју тезу одмах 
образложити«.

»Како је познато, Сан Стефански мир након Ру-
ско-турског рата и пораза Турске и након Бо-
санског устанка, води до Берлинског конгреса од 
године 1878. на којем наша Монархија чланком 
XXВ од 9. септембра исте године, добива мандат 
судјелујућих велевласти за војну окупацију и 
администрацију Босне и Херцеговине. Овим ди-
пломатским актом, као и након тога усљедјелом 
аустро-турском кoнвенцијом, по којој је Турска 
пристала на окупацију Босне и Херцеговине, 
ипак Босна и Херцеговина није припала у др-
жавни опсег Аустро- Угарске Монархије јер је 
суверенитет ипак остао на страни султана, на 
страни турског носиоца државне власти«.

»Нити Берлински уговор као дипломатски акт 
није добио правну снагу све дотле, докле год није 
на уставан начин у монархијским законодавним 
тијелима прописно прихваћен, то јест, док Бер-
лински уговор није законима усвојен у парламен-
ту земаља аустријске царевине и у парламенту 
земаља угарске круне«.

»Посве је јасно, да се кроз цијело вријеме оку-
пације није могла починити територијална ве-
леиздаја чином који смјера на отргнуће Босне и 
Херцеговине од Монархије, јер Босна и Херцего-
вина није била у територијалном савезу Аустро- 
Угарске Монархије, пошто је суверенитет био на 
страни султана. А ако Босна и Херцеговина није 
била у територијалном савезу Аустро-Угарске 
Монархије, није се могла од ње отргнути, и чин 
који је на то смјерао, није могао бити чин веле-
издаје, нити кажњиво дјело. То је јуристички и 
логички јасно«.

»Ако су пак Босна и Херцеговина земље које се 
не налазе у државном територијалном савезу зе-
маља Аустро-Угарске Монархије, нијесу се могле 
од њега ни отргнути, и чини који су на то смјера-
ли, нису могли бити, не само злочин велеиздаје, 
него нити кажњиво дјело«.

»Законом од 22. фебруара 1880. уређује се то. 
Управа Босне и Херцеговине преноси се Берлин-
ским уговором од 1878. године на Аустро-Угарс-
ку Монархију, те се у § 5 овога закона изричито 
каже да је за промјену одношаја окупираних зе-
маља према Аустро-Угарској Монархији, потреб-
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на привола легислативе обијух дјела Монархије. 
То закон изричито каже expressis verbis. Међутим, 
прокламацијом од 5. октобра 1908. године Бос-
на и Херцеговина је  Монархији анектирана, те 
је на то и Турска пристала. Њу унаточ тога, по 
строго јуристичком схваћању,  ипак није овим 
актом Босна и Херцеговина утјеловљена држави 
Аустро-Угарске Монархије, јер § 5 цитираног 
закона, није још увијек усљедила привола леги-
слативе обију дјелова Монархије. Дођуше подне-
шене су законске основе у пештанском и бечком 
сабору, али до данас нису примљене. Према томе, 
одношаји Босне и Херцеговине према Аустро-
Угарској Монархији, јесу само фактичне нарави, 
а не правне. Или, суверенитет нашега Премило-
стивога владара односи се на Босну и Херцегови-
ну не као на један дио територија Аустро-Угарске 
Монархије, него као на посебно државно тијело 
изван Аустро-Угарске Монархије«.

Државни одвјетник: — Ја протестујем.

Бран. др. Цистлер: »Ја у овом мишљењу нијесам 
сам, него ћу цитирати и јуристу Др. Фингера кога 
ћу послије читати. Према овоме извиђању, чин 
који смијера за отргнућем Босне и Херцегови-
не од Монархије, не само да није злочин веле-
издаје, него није уопће кажњив, јер се Босна и 
Херцеговина не налазе у територијалном савезу 
Монархије, него су засебно државно тијело под 
суверенитетом Хабсбуршке куће«.

»Текст, велеславни суде, што се налази у закону и 
који употребљава диспозитивни дио оптужнице, 
да је за злочин велеизђаје крив онај који подузме 
нешто што смјера на то да се на силу отргне који 
државни териториј Монархије, може значити 
само то, да је крив овога злочина онај, који би на 
подручју гдје овај закон важи подузео нешто што 
смјера на то да се на силу отргне који државни 
териториј заступан у Царевинском вијећу или 
земаља угарске круне, и то без Босне и Херце-
говине. Овај закон што га државни одвјетник у 
оптужници цитира, једини садржи случај веле-
издајничког удара на државни териториј, дочим 
остали §§-и садржавају велеиздајнички удар на 
начин владања и уставне уредбе. Према овоме, 
нема у овоме законском тексту нити цитираном 
закону чина који се прогони. Чини који су под-

узети у смислу § 111 г., не односе се никако на 
Босну и Херцеговину као дио јединствене Ау-
стро-Угарске Монархије«.

»По тачки ИВ наредбе од 25. ју .. 1879.2 о уве-
дењу казненог закона, само се оно може казне-
ним законом сматрати злочином и преступком, 
што закон као такав означује. Те се чине, који 
се инкриминирају онако како се инкримини-
рају, може прогонити евентуално по другим за 
то одређеним областима, а не по казненом суду, 
као што напомиње § 5 исте ове наредбе. Ако би 
дакле велеславни суд на ову оптужницу онакву, 
каква јест, издао кондемнаторну осуду, учинио 
би нулитет по § 5 точака а, јер би прогласио кри-
вим злочина за чин који није злочин велеиздаје, 
нити спада пред компетенцију судова«.

»Ја себи, велеславни суде, не уображавам да сам 
казао нешто оригинално. Мени је много драже, 
јер сам у овом принципијелном становишту које 
сам заузео у овој паници, у друштву врло углед-
них правника, преко којих се не може прећи 
само са сажимањем рамена. Ово мишљење за-
ступали су чувени бранитељи у загребачком 
велеиздајничком процесу: др. Хинковић, један 
од најспремнијих правника на славенском Југу, 
а ја мислим и један од најобразованијих људи у 
Хрватској, те др Шиме Мазура. Др Хинковић је 
својом познатом духовитошћу и неиздрживом 
логиком, на далеко и широко доказао, како се 
нити похрватском тексту § 58, слово ц, о кога се 
огријешује онај који подхвати нешто што би било 
наперено за отргнуће становитих земаља које 
спадају у цесаревину и т. д. не почини никакво 
кажњиво дјело, јер Хрватска и Славонија уопће 
не спадају у опсег царевине аустријске, него у 
опсег земаља угарске круне, а ако не спадају у оп-
сег царевине аустријске, не могу се ни отргнути 
од ње. Према томе не може се на овај начин ни 
починити кажњиви чин по хрватском тексту за-
кона. Др Хинковић овај критеријум признаје« ....

2 Текст од: »По тачки ИВ наредбе од 25 ју . . 1879.« итд. па 
до краја реченице која се завршава са: . . »нити спада под 
компентенцију судова« — изостављен је код М. (616). Каз-
нени закон је проглашен 25. јуна 1879. године, а у Б. и Х. 
је ступио на снагу 1. септ. 1879. године.
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Пр.: — Молим Вас да останете код предмета, то 
се чини за Хрватску.

Бран. др. Цистлер: — Ја ћу доћи до тога, како се 
је аналогно. ...«

Пр.: — Изволите се држати текста и држите се 
овога закона који важи овдје, ако не, ја ћу Вам 
одузети ријеч.

Бран. др. Цистлер: — Ја тврдим да се аналогно, 
као у Хрватској, догодило у Босни. Наш казнени 
закон уведен је одмах након окупације, те се у § 
111 може нормирати велеиздаја само обзиром на 
одношај Аустро-Угарске Монархије прама Босни 
и Херцеговини као окупираним земљама. Анек-
сијом протегнут је суверенитет Аустро-Угарске 
Монархије на Босну и Херцеговину, али да се 
текст нашега казненог закона никако није про-
мијенио«.

»Напокон земаљски устав од године 1910. 
одређује да је Босна и Херцеговина једно једин-
ствено засебно управно подручје, које стоји под 
одговорним водством цес. и кр. Заједничког ми-
нистарства. Сада је у земаљском статуту у по-
гледу грађанских права уведен § 16 који каже 
да прописи кривичног закона остају на снази. И 
опет се према промијењеним уставним прилика-
ма, наиме, према промијењеном територијалном 
одношају Аустро-Угарске Монархије, наш закон 
није реформирао, већ се нормирао само у новели 
§-а 16, али тај се оснива на уставним одредбама«.

»Према томе наш каз. закон остаје окупаторски, 
а тај одређује и данас територијални одношај 
Аустро-Угарске Монархије према Босни и Херце-
говини као окупираним земљама, а не садржаје 
норме за територијални одношај Босне и Хер-
цеговине према Аустро-Угарској. Стари одношај 
се штити, а нема казне на заштиту за одношај 
који је данас владајући. Према овом мањкавом 
закону не може се творити злочин велеиздаје и 
не може се творити кажњиво дјело тако да се 
овим путем долази до истога закључка, до којег 
сам дошао говорећи о уставном положају Босне 
и Херцеговине«.

»Оно мишљење што сам га прије заступао, 
није моје лично, него га заступа признати ка-

пацитет др. Хинковић, а заступа га и професор 
криминалистике у Хали др. Фингер, који у дје-
лу »Das Strafrecht« друга свеска, на страни 786 
каже ово: »Bestrengen gewaltsamer Anderung der 
ungar. Verfassung fallen nicht unter den Begriff des 
Hochverrates, wohl aber Angriffe auf die Verfassung 
der Gesamotmonarchie. Zur Gesamotmonarchie 
im Sinne des § 59. lit .c. gehoren m. E. Trotz der 
kaiserlichen Proklamation vom 5 Oktober die 
Landergebiete Bosnien und die Hercegovina nicht 
…. « Исто тако има на страници 787 у истој 
књизи ово: »Dagegen ware es nicht Hochverrat, 
wenn in den im Verkleinerung Ungarns zugunsten 
der Reichsratslander oder umgekehrt hingearbetet 
wurde«. То је § 59 аустр. закона«.

Држ. одвјетник: — Протестирам!

Бран. др. Цистлер: »Ја цитирам само оно што је 
рекао др. Фингер. Један њемачки правник и спи-
сатељ, учитељ iuris prudentiae заступа ово исто 
мишљење да према текстуацији, отргнуће Босне 
и Херцеговине од Аустро-Угарске Монархије, не 
чини један кажњиви чин, нити у Аустрији; од-
носно, Босна и Херцеговина по мишљењу дана-
шњих кодификатора новог реформираног аустр. 
закона, не спада у државну свезу Аустро-Угарске 
Монархије. То се види најбоље по том, што нови 
аустријски реформирани закон садржаје уста-
нову §-а 110, те по старом тексту аустр. закона, 
који штити савез »Verband« земаља заступаних 
у Царевинском вијећу и земљама угарске кру-
не с Босном и Херцеговином, или како њемач-
ки текст каже: »Den Verband der im Reichstate 
vertretenen Lander der ungar. Krone mit Bosnien 
und der Hercegovina«.

Пр.: — Морам молити госп. бранитеља да се 
држи закона који важи у овим земљама, а не 
тумачи закона који важи у Угарској и Аустрији.

Др. Цистлер: — Ја сам довео у савез.

Пр.: — То није потребито.  Ја молим да се држите 
строго предмета ствари.

Др. Цистлер: — Ја мислим тим да је довољно 
доказана првобитна теза, да се оним што држ. 
одвјетник инкриминира као велеиздају, не само 
не почиња злочин, него нити кажњиво дјело које 
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спада пред надлежност судова. То је додуше жа-
лосно, али то је мањак закона, то је посљедица 
запуштеног законодавства.

Пр.: — Оставите критику, а ми ћемо сада вијећа-
ти. Прекидам расправу.

Иза вијећања

Пр.: — Пошто је госп. бранитељ др. Цистлер 
ријечима изушћеним сада у свому обранбеном 
говору: »То је посљедица нашег запуштеног за-
конодавства«, повриједио законодавство у овим 
земљама, то му ја по §-у 245 каз. з. подијељујем 
укор, а.по §-у 245 точка 2 упозорујем га, ако се 
буде даље овако владао, мораћу му одузети ријеч 
и позвати странке да изаберу другог заштитника. 
Молим да се држи потпуно ствари и да настави 
своју обрану.

Др. Цистлер: »Жалим, велеславни суде да ме 
се криво разумјело. Мени није било на уму кад 
сам казао да је »посљедица нашег запуштеног 
законодавства«, да нападам, него сам хтио да 
упозорим...«

Пр.: — Доста је о томе, то је готова ствар.

Др. Цистлер: »Ја не би хтио направити овај ути-
сак, јер немам разлога да дајем неке изјаве с којим 
би дошао у протимбу са велеславним судом. Ја 
сам само хтио казати да је наш закон у том по-
гледу мањкав, а суд да је ипак на тај закон везан. 
Поставимо се, велеславни суде, на становиште да 
се Босна и Херцеговина налази у државном тери-
торијалном савезу Аустро-Угарске Монархије и 
да се чинима који смјерају на то да се она откине 
од Аустрије и припоји Србији, почиња злочин 
велеиздаје, да је тај чин уопће могућ. У том слу-
чају треба испитати да ли се у чину окривљених 
огледају сва обиљежја субјективног и објективног 
злочина велеиздаје или другог кажњивог дјела и 
по чему. Морам овдје одмах истакнути да оптуж-
ница потпуно не исцрпљује ствар. Прије свега, 
велеславни суде, у диспозитивном дијелу оптуж-
ница инкриминира само један једини чин из кога 
закључује о велеиздаји, а то је атентат. Подлога 
оптужнице је само овај један факат, према томе 
се и расправа може кретати око овога факта и 

само овај факат, може бити подлога тенору осуде, 
који се имаде оснивати на диспозитивном дијелу 
оптужнице. У образложењу спомињу се и друга 
факта наводно велеиздаје: Народна одбрана, Со-
коли, Револуционарни штатут, новине и чланци, 
али ово се спомиње само као илустрација, а не 
инкриминира се као посебни факат који твори 
учин злочина велеиздаје. Ја држим да се на овак-
ву опћениту појаву велеиздаје не треба остати. 
Државни одвјетник има само појаве које није 
конкретизирао. Одбрана је стога у једном уопће 
врло тешком положају, јер се окривљеницима 
уписују у гријех такве ствари за које уопће по 
казненом праву не могу одговарати, као што су 
брошуре које нису они писали, и табеле »Душана 
Силнога« које нису састављали. Све кад би и мо-
гли одговарати, то се у оптужници као посебан 
факат не инкриминира. За то држим да је против 
овога посве сувишно говорити, јер се код изри-
цања праворијека никако не може у обзир узети. 
Државно одвјетништво мора надаље доказати 
велеиздајничку намјеру појединих окривљени-
ка. Према њиховој кривњи и степен њихова су-
дјеловања код атентата. У том правцу потребан 
је доказ у смислу § 1 казненог закона. Пошто је 
злочин велеиздаје чин »dolus directus«, треба до-
казати да је за вријеме чина баш замишљао и 
закључио оно дјело које је обично скопчано са 
злочинством које се у гријех уписује. То јест да 
је неко имао злочиначку накану«.

»Оптужба смијера на то да се Босна и Херцего-
вина отргну и припоје Србији. Ја мислим, веле-
славни суде да овај доказ није у ником погледу 
успио. Имаде додуше код неких окривљеника 
изјава које се не би лако могле завести и увјерити 
о противноме, кад се не би строго дистингирало 
оно што је приватно, од онога што није приватно, 
оно што је важно, од неважнога. Неки су, као 
Принцип, Чабриновић, Грабеж, посве искрено 
казали своје политичко освједочење које кулми-
нира у томе да ће се Аустро-Угарска Монархија у 
једној међународној конфлаграцији распасти и 
поједине народности пасти ономе коме их наци-
оналитет вуче и створити нове формације. Тако 
да ће се коначно догодити и са Југославенима и 
да ће постићи своје ослобођење и уједињење. 
Они су то можда казали у мало грубљој форми 
него сам ја рекао, али ипак то је есенција њи-
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ховог политичког мишљења. Ако се код овак-
вог мишљења почини атентат, то још ипак не 
даје право закључивати на велеизђају, не даје 
право закључивати на то да су окривљеници 
починивши атентат мислили и оживотворити 
ове своје намјере, оно уједињење и ослобођење 
свих Југославена. Упућујем на казнено-правно 
ирелевантно изражен чин, на политички мотив, 
који елиминира управо атентат као политичко 
уморство од простога«.

»Но све, велеславни суде, кад би се узело да је за 
појединца, за Принципа, Грабежа и т. д. дока-
зано да су поступали у велеиздајничкој накани, 
ја ипак категорички тврдим да то није никако 
доказано код мојих брањеника. Ја не дозвоља-
вам, велеславни суде, да се моји штићеници 
једноставно солидарно окривљују због истога 
чина с онима који су атентат можда починили 
у сасвим другој накани, јер они могу одговарати 
за оно што су починили само према квалитету, 
карактеру своје накане. По чему су моји штиће-
ници, велеславни суде, велеиздајници? У чему 
се зрцали та њихова велеиздајничка намјера?«

»Први у мојој галерији је учитељ Вељко Чубри-
ловић. Њега окривљује оптужница да је, знајући 
да је оружје за убиство пријестолонасљедника, 
помогао исто пренијети из Прибоја у Тузлу«.

»Како се из самога факта не може дедуцирати 
на његову велеиздајничку накану, то се њему 
уписује у гријех и друге ствари наводно велеи-
здајничког садржаја, а то је његова акција око 
оснутка прибојског Сокола, његов додир са На-
родном одбраном и његова сурадња за Краљ. 
српску академију. Морам опет нагласити да се 
овдје поступа по доста погрешној методи, про-
тив које се доста тешко бранити«.

»Знамо сви да је Сокол инштитуција за његу 
тијела. Српском Соколу уопће, а прибојском на-
посе, подмеће се да су они легло велеиздајничких 
потхвата. Као најјачи аргуменат за то вади се из 
лозничког списа који смо овдје читали она рела-
ција српскога иншпектора на команданта дринс-
ке дивизије, у којима се каже да се великосрпска 
пропаганда развила у Босни и Херцеговини и да 
се врло вјешто маскира у различним хуманита-

мим друштвима, у различним инштитуцијама, 
међу којима се спомиње и Сокол. Ја мислим да то 
није нити чињеница, нити доказ у оном смислу 
како то захтјева наш казнени поступник«.

»Прије свега, нема поузданог ослона да је она 
исправа аутентична. То није исправа коју мо-
жемо испитати, да ли је аутентична, можда је 
апокрифна, можда је ad hoc у Лозници фабрици-
рана, Бог зна у коју сврху. Па и ако то није, тим 
још није ништа доказано за прибојски Сокол и 
ништа лично за Вељку Чубриловића«.

»Шта више, читали смо овдје попис разних Со-
кола, који се налазе у Српском соколском савезу, 
а који обухвата и Босну и Херцеговину, па се у 
том попису спомиње и бањалучки, сарајевски 
и тузлански Сокол, дочим о прибојском Соколу 
није било ни једне ријечи«.

»Па и кад би истина била да је српски Сокол за 
маскирање великосрпске ириденте у Босни и 
Херцеговини, да је он велеиздајничка појава, 
онда је то евентуално довољно за Земаљску вла-
ду, да овакво Соколско друштво распусти. То 
(се) може дати полицији да уредује, нашој ад-
министративној власти, то може бити за органе 
сигурности довољно за прогон, али за суд мора 
предлежати извјестан конкретан факат, мора 
да је наступила конкретна повреда казненим 
правом заштићених добара«.

»Нема нити једне чињенице која би Вељке Чу-
бриловића акцију у Соколу могла теретити. 
Овакав је поступак: продуцирају се различни 
документи, констатује се да има опћих велеиздај-
ничких појава. Ја признајем да има великосрпска 
пропаганда и да има велеиздајничких појава. 
Кад се овако опћенито констатира, кад је ство-
рена једна опћенита велеиздајничка атмосфера, 
онда се у тај облак стрпа Српски сокол, стрпа 
се пољодјелска задруга3 итд., па се онда поједи-
не окривљенике, тако и мога штићеника Вељку 
Чубриловића, ставља у додир с овим појединим 
институцијама и дедуцира се: јер је великоср-
пска пропаганда велеиздајничка, а великосрпска 
пропаганда је у Соколу, а Вељко Чубриловић је 
оснивач Сокола, он је велеиздајник. Али овако 

3 Земљорадничка задруга.
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не може ићи: мора се изнијети конкретно дјело. 
Оптужница мора казати у свом диспозитивном 
дјелу да је Вељко Чубриловић крив стога што је 
у Соколу учинио то, а то што је учинио, треба 
конкретизирати и понудити доказе, а не може 
се остати код опћенитих појава, јер то не може 
утемељити његову личну казненоправну одго-
ворност«.

»Исто тако је и са Народном одбраном. Вељко 
Чубриловић признаје да се упознао са претсјед-
ником шабачке Народне одбране и по његову на-
говору примио се повјеренства Народне одбране. 
Он тврди да је он Народну одбрану схваћао као 
културну инштитуцију са чисто просвјетним 
циљевима и тежњама, и пориче да би знао за 
њезине политичке тенденције, а нарочито да би 
знао за настојање Народне одбране око органи-
зовања суставне борбе проти Аустро-Угарској 
Монархији. Он то пориче и могао је порећи да 
је хтио, могао је казати да није имао веза са На-
родном одбраном, он није познавао претсједника 
шабачке Одбране, а ипак је казао, јер није могао 
знати да Народна одбрана има онакве закулис-
не политичке тенденције. И опет нема против 
Народној одбрани никаквих протудоказа. Опет 
се поступа овако: Народна одбрана ставља се у 
опћенити велеиздајнички нимбус, Народна од-
брана њега узима за повјереника и каже се: »Ти 
си морао знати да је Народна одбрана оваква 
институција, која ради против Аустро-Угарској 
Монархији на откинуће Босне и Херцегови-
не од њезиног државног територија, дакле ти 
си велеиздајник«. И овдје се тражи конкретан 
факат, јер господо, може нетко бити присташа 
скрајњег радикализма и анархизма, може бити 
за терористичку акцију, може бити за рад поли-
тичким бомбама, атентатима и барикадама, али 
дотле док он ради у теорији, не може га нитко 
по казненом закону прогонити. Тражи се да он у 
исповиједању оваквих начела заиста нешто учи-
ни што би се манифестирало у вањском свијету, 
треба да докаже овдје у конкретном случају да 
је Вељко Чубриловић био повјереник Народне 
одбране и у служби Народне одбране, а овдје има 
опћенитих нагађања, али позитивног доказа и 
посве сигурних индиција нема у овом случају«.

»Напокон, њега се окривљује због сурадње на 
оним упуствима за села за Академију у Београ-
ду. Вељко Чубриловић је учитељ са плаћом од 
мјесечно једва 100 круна. Он је у школи био из-
врстан ђак, све је испите положио са одликом. 
Прије 15 година умро му је отац, а прије 7 година 
мајка. Он је био најстарији члан своје породи-
це, премда је имао и старијих сестара, али јер је 
мушко, остао је старјешина у кући. Он је могао 
као и већина наше југославенске младежи от-
ићи у Беч или Праг и наставити своје студије 
на високим школама да изради од себе поштена 
човјека и направи велику каријеру, али он тога 
није учинио, него се жртвовао за своју фамилију 
и отишао је за учитеља само да дође до круха. Он 
је са својом мизерном плаћом издржавао четверо 
чељади. Помагао је свога брата Бранка који шту-
дира у Бечу медицину, помагао је сестру која је 
на земаљској болници доктор медицине и свога 
брата Васу у гимназији. Уз то је помагао и своју 
сестру Виду. Напокон се оженио из љубави, без 
икаква мираза, и у оваковом прекарном мате-
ријалном положају, морао је тражити пута како 
ће себи наћи другога доходка. Способан јест, 
интелигентан јест. И он се бацио на литерарно 
поље које му је било најближе. Он испитује ста-
рине српскога елемента у Босни и Херцеговини, 
и то не радећи за једну извјесну фракцију или 
странку у Београду, него за београдску Акаде-
мију. И ово, што је радио чисто на научном пољу, 
пребацује му се као велеиздајнички чин«.

»Ја сам ово само летимично набацио, велеслав-
ни суде, ја у том погледу хоћу само још једно 
навести. Кад би већ у Српском соколу заиста 
и била велеиздаја, онда је то Државно одвјет-
ништво морало као посебни факат у оптужници 
инкриминирати, јер би осуда у том случају мо-
гла рефлектирати на инкриминацију државног 
одвјетника која се имаде поклапати са диспо-
зитивним дијелом оптужнице. Пошто то није 
учињено, онда ове опћенитости не могу бити 
подлога осуде. Ако би суд издао кондемнаторну 
осуду због ових чина, починио би у првом реду 
нулитет за то, јер би се судило по оптужници 
која није по закону ваљано састављена. Или, ако 
би велеславни суд у тенор осуде узео сам ово 
дјело, без да је то учинила оптужница, почи-
нио би опет нулитет, јер би прогласио Вељку 
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Чубриловића кривим чина ради којега га Држав-
но одвјетништво не прогони. Према томе треба 
ове опћенитости велеиздајничког чина потпуно 
елиминирати«.

»Што се тиче мога брањеника Вељке Чубрило-
вића, треба рестрингирати један факат, а то је 
судјеловање у атентату. Вељко Чубриловић при-
знаје да је помагао код транспорта оружја из

Прибоја у Тузлу, али се он брани тиме да је то 
учинио под притиском једне неодољиве силе, 
под притиском психолошкога страха, који су 
му задале пријетње Принципа и Грабежа. Треба 
сада испитати, у колико је ова обрана вјеродо-
стојна и у том погледу одмах долазимо до једног 
факта, наиме, да се обрана Вељка Чубриловића 
потпуно слаже, управо фрапантно слаже са 
исказом Принципа и Грабежа. Они су то још 
прије, него је то било пред овим судом, каза-
ли, и послије пред сенатом потврдили. Знамо 
како су они одијељени у истражном затвору, те 
нису апсолутно могли доћи у контакт и искљу-
чено је да су се могли споразумјети. У другом 
реду потврђују то Керовићи, који кажу да је он 
овај психолошки страх и на њих пренио и да је 
говорио нека шуте, јер би се врло лахко могло 
догодити да ће бомба пасти у њихову кућу. То 
је он радио гоњен страхом и он преноси на њих 
своје психолошко расположење које- је страх у 
њему развио. Каже се: Принћип и Грабеж, тре-
ба их само погледати, па ћете видјети да су они 
малени и слаби, те како би могло произвести 
овакав страх на развијеног Вељка Чубриловића. 
Ја прво мислим да је ово потцењивање само о 
немогућности страха који су могли произвести, 
јер ја мислим, велеславни суде, да и вама мора 
импонирати онај консеквентно стојички мир, 
којим сједи главни заплетник овога атентата: 
Принцип, који је стереотипно исти онаки какав 
је дошао први пут на пулт и сео у прву клупу, 
такав је и данас. Он који долази непосредно из 
Србије за вријеме Балканског рата, гдје се данас 
потоци крви газе, гдје живот за једну фанатичну 
идеју ослобођења и уједињења Југословена не 
вриједи ни луле дувана, овакав човјек је био у 
стању да врши један психолошки страх у човеку 
као што је Вељко Чубриловић. Не само то. Вељко 
Чубриловић можда се није бојао тих непосред-

них пријетња Принципа и Грабежа, него рево-
луционарних организација које су за њима могле 
стајати. А знамо, да имаде и данас тих у Србији. 
Он је сам рекао да је било у хисторији случаје-
ва да су револуционарне организације послале 
своје људе да извађају једно извјесно дјело, да су 
тражили пут и помагача и да су силом натјерали 
на припомоћ оне који нису хтјели да се покоре«.

»Стога држим да је одбрана Вељка Чубриловића 
вјеродостојна, и у том случају, ако би велеславни 
суд примио да она стоји, предложио бих за њега 
случај § 2 слово б, и требало би га ријешити. Али, 
свакако, нема течајем читаве расправе ни једнога 
доказа да је он, ако би и судјеловао у атентату, 
судјеловао у накани да се Босна и Херцеговина 
отргну од Аустро-Угарске Монархије, него би у 
најгорем случају могао одговарати због злочи-
на сакривеног уморства. То се види из тога, јер 
каже да је принципијелно против атентата и 
револуције и да је присташа Кочићеве странке 
која исповједа политичку аутономију Босне и 
Херцеговине под суверенитетом Аустро-Угарске 
Монархије«.

»Кочићева странка није радикална, шовини-
стички национална, она је радикална само у 
свом аграрном програму и предлогу за ријешење 
кметовског питања у Босни и Херцеговини, до-
чим државоправни програм њезин није такав да 
би ишао за отцјепљењем Босне и Херцеговине. 
Она је за самоуправу Босне и Херцеговине под 
Хабсбуршком круном«.

»Тим би дошао другом свом брањенику Васи 
Чубриловићу. Он је гимназиста у 17 години 
живота. Још се налази по доби у узрасту у за-
дњим фазама провале пубертета кад нарав врши 
органску револуцију у читавом тијелу. Физич-
ки престаје се осјећати дјечарцем и почиње се 
сматрати мушкарцем, а осим тога овај развој 
чини један читави душевни преврат. Ја држим 
да сваки појединац од нас, из властитог искуства 
сјећа се овог развитка. То је доба највеће душевне 
аперцепције, кад се све радо, брзо и без критике 
прима, кад је срце пуно чежња, идеала и љубави. 
Љубави, било какве му драго врсти, код неких 
интелектуално јачих према народу, код других 
код којих је еротика јаче развијена, у љубави пре-
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ма женама. И врло често читамо по новинама, да 
ови l’amante timidi у својим љубавним емоцијама 
почињају којекакве будалаштине, дапаче убиства 
која за озбиљни свијет који је прошао ово доба, 
можда је комично, кад не би у томе убиству било 
искрене трагике«.

»Па као што се све прерано и брзо развије, тако 
се догађа и на пољу љубави према женама, тако 
се догађа на пољу љубави према народу. То је 
случај и код Васе Чубриловића«.

»Сестра његова познаје његову мирну4 ћуд и 
држи га строго под контролом. Он је у школи 
добио други ред и каже у истрази да је одмах 
обрачунао са животом. У овој дешперацији тра-
жи утјехе на другоме пољу и дође на атентатор-
ске помисли. У њему неко вријеме одиграва се 
душевна борба, коначно подлегне кушњи и на 
одређен дан дође са отшарафљеном бомбом и 
натегнутим револвером на мјесто за које је било 
опредијељено да ће проћи аутомобил. Он види 
пријестољонасљеднички пар и каже овдје, кад је 
видио особу пријестољонасљеђника, односно на 
расправи каже, кад је видио особу његове високе 
супруге, њему се сажалило, није имао енергије да 
баци бомбу, или да одапне хитац из револвера«.

»Он је казао у истрази и на главној расправи да 
је Србохрват и да је радикал. Читао је о Славе-
нима, читао је у новинама да је пријестољона-
сљедник неправедан према Славенима, читао је 
у Народном Јединству,5 да пријестољонасљедник 
кани све Југославене сатрти. И иначе је читао 
Обзор и све српске новине које излазе у Сараје-
ву. Његов је национализам културно јединство 
Хрвата и Срба. Он то себи претставља овако; кад 
би Талијани навалили на Трст, ишли би Срби 
бранити Хрвате. Послије опет говори да је за Ју-
гославију, то јест, за јединство Хрвата и Бугара у 
Аустро-Угарској Монархији или ван ње. Његове 
идеје нитко не узима озбиљно, дапаче најближи 
другови ругају му се. Перин му одговара: »Било 
би добро њега пријавити, добили би 200 до 300 
круна које би могли попити«.

4  треба: немирну

5 Народно Јединство, Загреб. Уредник Милан Марјановић.

»Зар је то господо велеиздаја која смјера на от-
ргнуће Босне и Херцеговине од Аустро-Угарске 
Монархије? Зар ће дјеца из дешперације ради 
другог реда у школи доћи на помисли отргнути 
Босну и Херцеговину од Аустро-Угарске Монар-
хије? Та су дјеца која говоре о Југославији и то 
некако опћенитим фантазмогоријама, имала 
оживотворити Југославију под скептеронр на-
шег премилостивог владара. На моје питање шта 
је то Србохрват, што је то Југославија, какав је 
темељни одношај Босне и Херцеговине према 
Аустро-Угарској Монархији, не зна ништа, он 
наивно избрбља: »То је влада Шваба и Мађара«. 
Он уопће гони извјесну утопију, а за злочин веле-
издаје треба да је намјера реална. Ако на примјер 
нетко каже да је присташа Платонове идеалне 
државе, или да је присташа једне утопије Томе 
Моруса, ја мислим да нитко неће казати да је 
велеиздајник. Тако далеко неће ићи ни Државно 
одвјетништво«.

»По моме мишљењу може се у случају Васе Чу-
бриловића говорити о препараторним чинима 
за уморство пријестољонасљедничког пара гдје 
је био посве близу границе покушајне сфере, али 
ипак у зађњем, одлучном часу, није се у вањском 
свијету очитовала. Или узмимо, велеславни суде, 
да је Васо тим, што је дошао по претходном до-
говору на одређено мјесто, што је држао бомбу 
и натегнут револвер подузео све што води извр-
шењу чина, дакле дошао је у сферу покушаја и за 
њега наступа некажњивост јер је у критичном 
моменту одустао од изведења чина. Пријестољо-
насљеднички аутомобил пролази крај њега. Он 
је могао извести атентат, али се он ипак у задњем 
часу предомислио кад је видио пријестољона-
сљедника, кад се је сјетио мисије која се веже 
на ову личност у Аустро-Угарској Монархији, 
а није имао енергије да изведе ово дјело. За то 
држим да се он у задњем часу покајао, да је од 
Савла постао Павлом, да је од злочинца постао 
праведник, а то тим више што пријестољона-
сљеднички пар није погинуо од оних с којима 
је он стајао у завјери, него је погинуо од руке 
Принципа, односно покушај је био изведен од 
Чабриновића с којим није имао одношаја. Па да 
ли је код Васе Чубриловића постојала велеиздаја 
кад није био могућ покушај? Остаје само питање: 
да ли је Васо Чубриловић починио сукривњу у 
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злочину уморства, гдје је могућ покушај и гдје 
је могућа одустаја, а онда ја мислим, да за Васу 
Чубриловића може бити само ријешујућа осуда«.

»Тиме би дошао, велеславни суде, до индивиду-
алне обране мог трећег брањеника Иве Крањће-
вића, 19 година старог, ђака Трговачке акаде-
мије. Он је католик Хрват, а велеиздаја почиње 
великосрпском иридентом, настојањем око 
одцјепљења Босне и Херцеговине и припојења 
Србији. Овај несретник пада у атентат којему се 
приписују велеиздајничке тенденције као Пон-
ције у Цредо. Њега је замолио Васо Чубриловић 
након што му је саопћио атентаторску намјеру, 
да чува оружје, кад ће по њега стићи прије атен-
тата. До тога није дошло, јер Васа Чубриловић 
није добио оружје до доласка пријестољонасљед-
ника у Сарајево. Васо му је изричито рекао да 
му оружје сакрије ако не би починио атентат. Ја 
на то полажем велику важност, јер то значи да 
је Иво Крањчевић хтио Васи Чубриловићу по-
моћи само онда, ако не изведе атентат. Он није 
помогао да изведе атентат, него (га) је таквом 
помоћи одвраћао од атентата. Ја сам увјерен да 
Иво Крањчевић не би дао помоћи Васи Чубри-
ловићу, не би примио оружја да га сакрије, јер 
је унапријед знао да Васо Чубриловић не говори 
озбиљне ствари. То он пристаје и Васо Чубри-
ловић заиста након атентата доноси оружје сав 
дрхћући Иви Крањчевићу. Овај види да је оружје 
нетакнуто. Ја сам увјерен да Иво Крањчевић, да 
му је дошао Васо Чубриловић са једном бомбом 
која је била испуцана или са самокресом из којег 
је било испуцано неколико фишека, да он не би 
дао помоћи Васи Чубриловићу, да не би примио 
оружје да га сакрије. Он му то обећавање даје 
унапријед, јер знаде да Васо Чубриловић не го-
вори озбиљне ствари. И Васо Чубриловић заиста 
након атентата доноси то оружје сав дрхћући. 
Иво Крањчевић види да је то оружје нетакнуто, 
види да се  он препао и да сав дрхти, и за то при-
ма оружје. То није удиоништво у злочину него 
примање покајаног и поправљеног злочинца у 
своје пријатељско окриље.6 Он га издао не би 
јер ни један од његових колега с њиме не би го-
ворио. Он не зна откуда је оружје. Кад му Васо 

6 М. (632) Сав даљи изворни текст који почиње са речени-
цом: »Он га је издао не М. .«, па до »него га је Васо случајно 
састао« — изостављен је код М. Упор. М. (632).

Чубриловић непосредно пред атентат говори да 
ће бити атентат и да ће га он извести, он маше 
руком и да је то све скупа глупо, шта више није 
био на оном мјесту гдје се договорио да га чека 
него је отишао не мислећи на атентат, него је 
њега Васо случајно састао«.

»О политици кад га питају, он је за слогу Срба и 
Хрвата јер да нема користи од тога да се свађају, 
јер треба створити јединство да се створи хр-
ватска слобођа, и стога јер се Хрватима узима 
морска обала, јер хрватска универза нема реци-
процитета. Кад су у Сарајеву биле демонстрације 
против Цувајева режима, кад је Шахинагић био 
рањен,7 и он се је туђе налазио. Против прије-
стољонасљедника нема ништа, јер је читао у Об-
зору да би он ишао у Пешту у сабор и тамо остао 
врло кратко вријеме и онда би се опет враћао 
у Беч, дочим би у Хрватску чешће пута дола-
зио. Чуо је да је велики пријатељ Хрвата. Још 
је на расправи додао да је присташа политике 
Хрватско-српске коалиције у бановини. Он је 
члан једне сарајевске малограђанске породице. 
Отац му је умировљени жандарски вахтмајстер 
који је одликован два пута и то једном за хра-
бро држање пригодом окупације Босне, дакле од 
првога рата који је ишао за прикључење Босне и 
Херцеговине нашој Монархији«.

»У чему је дакле, велеславни суде, велеиздаја Иве 
Крањчевића? У чему се зрцали његова велеи-
здајничка зла накана? Ја мислим да га погледа-
те и ако сте слушали како је говорио конфуз-
но, морали сте помислити противно. Не само 
у друштвеном животу, да је показао течајем 
преслушања читав бабилонски торањ, него и 
у физичком погледу показује неке мане. Треба 
знати да је у његовој породици било неколико 
случајева епилепсије. Сестра и брат, и отац ње-
гов су епилептични. И он би прије спадао пред 
психијатре, него на оптуженичку клупу. Као 
напредни Хрват, он је пријатељ слоге јер види 
да је то за побољшање прилика у Хрватској, да 
Хрватима у Хрватској боље буде. Он као Хрват, 
а Хрвати су географски сви унутар Монархије 
и немају конационала изван оквира Аустро- 
Угарске Монархије. Наравна је дакле ствар да 
политичка аспирација Хрвата не може тежити 

7 Види о томе: В. Богићевић, Млада Босна, 292.
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изван тога оквира, јер би онда радила против 
интереса Хрватске. Зашто ће Хрват радити да 
се Босна и Херцеговина откину од Монархије? 
Зар се не би тиме и од Хрватске откинула јер је 
Хрватска у Монархији. Он у својим дискусијама 
са Васом Чубриловићем, како је то установљено 
у истражним записницима, противио се томе да 
Босна и Херцеговина потпадне под Србију. Он 
је само за то да Југославенима тамо гдје данас 
живе, буде боље. Он није за то да би се у кола 
великосрпских државних претензија југосло-
венска мисао, како си ју он представља, упрегла. 
Њему је криво да се експроприра морска обала, 
криво му је да хрватски универзитет нема реци-
процитета. Он и читаво његово мишљење креће 
се чисто у кругу унутарње хрватске политике. 
Он се не бави проблемима вањске политике и 
њезиним констелацијама и промјенама европске 
карте усљед распада Аустро-Угарске Монархије.

Њему је драг пријестољонасљедник што је само 
кратко посјетио парламенат у Пешти, јер то је 
доказ да је он незадовољан са мађарском поли-
тиком која тлачи Хрвате и Славене. Он мисли 
да је сљедбеник програма Хрватско-српске ко-
алиције«.

»Ја мислим, велеславни суде, да је од врло велике 
важности баш она ствар. Хрватско-српска коа-
лиција, то је у бановини једина политичка стран-
ка која иде са становишта постојећег уређења 
Аустро-Угарске Монархије, са становишта дуа-
лизма и хрватско-угарске нагодбе. Додуше дуа-
лизам и хрватско-угарска нагодба нису алфа ни 
омега политике Хрватско-српске коалиције, али 
је то њихова база. Све друге политичке странке 
су на другом темељу. Такозвани старомађарони 
и младомађарони су посве напустили нагодбе 
и утопих се у мађарску јединствену државу и 
признају Хрвате само као политички народ у тој 
држави, дочим сљедбеници Кватемика и Стар-
чевића су против нагодбе. Они стоје на негацији 
позитивнога права, они су на неки начин држав-
ноправни радикалци у Хрватској и Славонији«.

»Видимо да је Иво Крањчевић присташа најумје-
реније, такозване легалне опозиције, оличене у 
Хрватско-српској коахцији која је дапаче опози-
ција била и која је на влади у Хрватској и Сла-

вонији, што сигурно не би могла бити кад би 
слога Срба и Хрвата како ју она пропагира, било 
некакво велеиздајничко страшило. Дакле нема 
доказа, нема нити индиција да би Хрват и бо-
сански жандарски син са исповједањем оваквих 
политичких идеја починио велеиздају«.

»Дакле нема доказа, нема индиција да би Хрват 
из босанског жандарског породичног милијеа 
исповједањем оваквих политичких идеја, који 
је иначе у приватном животу миран, кротак и 
добричина, био смјерао на нешто, што би ишло 
проти државном интегритету Аустро-Угарске 
Монархије, за одцјепљењем Босне и Херцеговине 
од наше државе. Његова накана и кривња може 
се ослањати једино на накану и кривњу Васе Чу-
бриловића код које је учествовао«.

»Ја сам мало прије доказао како код Васе Чубри-
ловића не може се радити нити о квалификацији 
уморства, јер је правовремено одустао, а ако Васо 
са покајањем није злочинац, онда не може бити 
ни Крањчевић јер он онда није помагао злочин-
ца. Али кад би велеславни суд нашао Васу према 
његовој накани као велеиздајника, опет не би 
могао то сматрати Иву Крањчевића, јер нема 
доказа да је он партиципирао својом наканом 
на накани да се Босна и Херцеговина отргне од 
Монархије. Ипак његова кривња не може ићи 
даље од свијесне накане која у најгорем случају 
може бити давање припомоћи прије изведења 
атентата, односно послије изведења атентата, 
имајући пред очима атентат као злочин уморст-
ва, а не атентат као средство и чин велеиздаје«.

»Оптужница је сигурно најпогрјешнија у извору 
своје квалификације према Иви Крањчевићу. 
Оптужница уопће не испитује накану сваког 
појединог код атентата, него установљује факат 
судјеловања код атентата у највећим даљинама 
и ;све је стрпала у једну капу без обзира докле је 
накана сваког појединог ишла«.8

»Државно одвјетништво не индивидуализи-
ра накану појединца, него факат убиства пре-
стољонасљедника узима тако, да је тај факат, сам 
атентат, злочинство велеиздаје по §-у 111 сл. а, 
8  Текст овога и сљедећег пасуса кођ М. (635) је унеколико 

заједно сажет и изостављени су извјесни дијелови премда 
небитног карактера.
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гдје се ради о велеиздаји на основу владара. То 
је источни гријех оптужнице, а то је погријешка 
која најјаче отскаче код Иве Крањчевића«.

»Погрјешна квалификација оптужнице пости-
зава врхунац, барем што се моје групе брањени-
ка тиче, код Неђе Керовића. Њему је 28 година. 
Сељак је и најмлађи члан сељачке задруге Керо-
вића. Ми знамо да је задруга код нас патријар-
хална породична инштитуција с једном још жи-
вом традицијом оне добе кад је старјешина имао 
право живота и смрти над својим члановима, 
а који се остатак власти најснажније оглеђа у 
оном неодољивом и моралном упливу појединих 
чланова прама старјешини«

»Неђо Керовић, како се могло видети према 
читавом његовом понашању, велико је дијете. 
Он је дошао пред вас и није могао говорити јер 
су му сузе залиле грло. А то је и посве наравно. 
У једној сељачкој породици може члан који је 
можда по годинама врло стар, још увјек при-
држати дјечије психологије, јер га старјешина у 
таквим одношајима држи, а типичан примјер за 
сељачку психологију великог дјетета јест Неђо 
Керовић. На селу је прва интелигенција учи-
тељ, он је најуглеђнија личност. Вељко Чубри-
ловић гоњен страхом који му је задао Принцип 
и Грабеж, долази у кућу Керовића са ђацима, 
некаквом господом из вароши, и тражи да се 
на колима превезе оружје из Прибоја у Тузлу«.

Предсједатељ одређује паузу од 10 минута

Пр.: — Прије него наставимо, јављено је да је бо-
лестан Марко Перин и жели да се врати натраг у 
затвор. Пошто је његов бранитељ говорио, питам 
Марка Перина има ли особно што казати?

Оп.: — Немам ништа.

Пр.: — Има ли државни одвјетник штогод при-
мјетити у погледу Марка Перина?

Држ. одв.: — Немам ништа.

Др. Цистлер: »Дошли смо до тога како је пала 
одлука на Неђу Керовића са стране старјешине 
да он мора бити онај, који ће пренијети оружје 
из Прибоја у Тузлу. То кажу и то траже ђаци који 

иду у школе и он мисли: ваљда знаду господа, 
што се смије, а што не смије. Он је дапаче слушао 
о некаквим демонстрацијама, о некаквом џум-
бусу који се зове демонстрације и он несретник 
мисли да ће се бацити код доласка престоло-
насљедника бомбе, не да се убије престолона-
сљедника, него зато да се поведу некакви ђачки 
маневри, ђачке пустоловине. Осим тога Неђо 
Керовић је посјекао прст и изгледа да би могао 
изгубити палац. Био је три пута код лијечника 
у мјесту, болови су све јачи те је морао отићи у 
Тузлу, кад и не би било ђака«.

»Сад баш пружила се згодна прилика да их по-
веде и да код тога заради коју крајцару. Он са-
кривено оружје носи у кућу Мишка Јовановића, 
јер у примитивној сељачкој психологији мисли: 
ваљда не могу носити господа ђаци оружје, него 
је природно да он носи, јер држи да је у кирији 
за превоз урачуната и кирија за ношњу. Ово је 
судјеловање Неђе Керовића код атентата«.

»Гдје је ту намјера за отргнуће Босне и Херцего-
вине од Монархије? Гдје је ту знање и свијест да 
атентат значи убиство престољонасљедника? Ја 
мислим да овдје нема доказа за квалификацију 
уморства а камо ли за квалификацију велеиздаје. 
То је напокон природно. Велеиздаја је политич-
ки деликт и као таква претпоставља извјесну 
политичку интелигенцију, а тко ће то импути-
рати Неђи Керовићу, што он зна о политици, тко 
може помислити да је Неђо Керовић знао за ор-
ганизацију која је ишла за свјесним дјеловањем 
у једном политичком правцу за отргнућем Босне 
и Херцеговине од Монархије? Њему је главна 
брига његова кућа, кров над његовом колибом и 
оно парче земљишта. Па ту не може бити говора 
о велеиздаји, нити хотимично или прорачима-
но помагање потхвата који је ишао за убиством 
пријестољонасљеђника«.

»Ја хоћу да истакнем још један моменат. Читава 
истрага водила се против окривљеника не због 
злочина велеиздаје, него због злочина уморст-
ва, односно због сукривње код злочина умор-
ства. То се види из цијелога списа. Шта више и 
сама оптужница је врло опрезна и она рачуна 
с евентуалношћу да неће се узети квалифика-
ција злочина велеиздаје, него злочина уморства, 
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зато оптужница образлаже уморствену накану 
окривљеника«.

На страни 22 каже изричито оптужница: »До-
казано је и стоји изван сваке сумње да су « Да-
кле квалификација потајног злочина уморства. 
Исто тако на страни 26 каже још драстичније: 
»Из свега овога излази....« Истом на концу оп-
тужнице наједанпут се узима квалификација 
велеиздаје и каже се: »Окривљеници су непо-
средним својим судјеловањем намјеравали да се 
Босна и Херцеговина отргну од Аустро-Угарске 
Монархије«.

»Види се дакле из свих ових протусловља саме 
оптужнице нека несигурност и колебљивост. 
Поступак Државног одвјетништва је разумљив. 
Државно одвјетништво је орган државе и као 
такаб увијек поступа по начелу опортуните-
та. Данас су Аустро-Угарска и Србија двије 
зараћене државе и данас државни одвјетник 
треба да свако повријеђење интереса државе 
најстрожије казни и прогони. Одатле је ова кон-
струкција велеиздаје у назочном случају, која 
је сасвим разумљива. Али велеславни суд који 
треба да изрече свој праворијек не може ува-
жавати ни државне ни ичије интересе, једино 
оне околности које субјективно и објективно 
одмјерују чин онако како закон познаје, а то у 
назочном случају значи политичко уморство, 
а нипошто велеиздају. До овога закључка дола-
зимо, велеславни суде, објективном критиком 
једнога обиљежја велеиздајничког злочина, зле 
намјере, за коју сам настојао доказати да није 
смјерала за тим да се Босна и Херцеговина от-
ргне од Монархије. До овога закључка долазимо 
кад просуђивамо оно што закон прописује за 
случај велеизђаје. По § 111 б казненог закона, 
крив је за злочин велеиздаје онај »који подузме 
нешто што смјера на то да се откине« итд., међу 
осталим да се измијени на силу опсег подручја 
Аустро- Угарске Монархије, па се онда описују 
различити начини почињења и завршује се 
ријечима: »или каквим другим дјелом, имало 
оно или не имало успјеха«.

»Јасно је за нас јуристе да у случају велеиздаје 
нема покушаја, него је и сама намјера злочин 
велеиздаје. Но јасно је још нешто. По нашем 

казненом закону, закон тражи да се подузме 
нешто, ја потцртавам ове ријечи: »што смјера 
на то да се откине« итд. По нашем закону није 
доста само велеиздајничка зла накана, него и 
конкретан потхват, чин, који смјера на то. Код 
нас је потребно да воља буде и вањским чи-
ном објективирана, да се субјективна накана 
објективира у вањском свијету и једним из-
вјесним конкретним потхватом манифести-
ра, јер иначе нема злочина велеиздаје. То је од 
врло одлучне важности, јер имаде казнено за-
конодавство које ово друкчије регулира. По 
њемачком казненом закону крив је за злочин 
велеизђаје сваки потхват којега би се основа 
имала непосредно извести, или како се каже 
њемачки: (чита). Разлика је очита. И њемачки 
закон полази од починитеља и његове осно-
ве, дакле стоји на субјективној теорији. Наш 
казнени закон полази од вањског објективног 
момента, стоји дакле на објективној теорији. 
На истоме стоји и хрватски казнени закон како 
је фиксирао и изнио др. Хинковић, који је ово 
све изнио позивајући се на једну велику ли-
тературу, уз компарацију хрватског казненог 
закона са казненим законодавством готово свих 
народа. Ја бих овај објективни моменат злочина 
велеиздаје по нашем казненом закону нагласио 
за то јер држим да је од одлучне важности. У 
нашем случају тај објективни моменат је чин, 
потхват, у ком се у вањском свијету објективи-
ра злочиначка намјера, а то је атентат, убиство 
пријестољонасљедника «.

»Питам велеславни суд, зар је атентат или уби-
ство пријестољонасљедника објективно онај 
чин који води до отргнућа Босне и Херцегови-
не од Аустро- Угарске Монархије? Може ли се 
уопће атентатом објективно отргнути Босна и 
Херцеговина од Аустро-Угарске Монархије све 
кад би се то и субјективно хтјело? Зар је у атен-
тату ова еминентна тенденција на откинуће? 
Ваљда чин који иде на откинуће претпоставља 
једну извјесну позитивну акцију? Атентат, он је 
реакција, он не афирмира, него негира«.

»Велеиздаја која иде на откинуће, претставља 
извјесну позитивну акцију, а та мора ићи за 
позитивним, а атентат је реакција, он негира. 
Зар је могао овај ефекат усљед атентата насту-



16

пити, зар је атентат уопће способно средство за 
откинуће Босне и Херцеговине од Монархије? Ја 
мислим да је то јуристички немогуће исто тако, 
како је немогуће батином стријељати и бити крив 
ради уморства, или водом запалити кућу и бити 
крив ради палежа. Није доста зла накана, него је 
потребно да је средство способно и приклађно 
да проузрочи наумљени ефекат. Ово говори да 
се у назочном случају може радити о оному, што 
је фактично наступило, а то је убиство прије-
стољонасљедника које се може квалифицирати 
као политичко уморство«.

»Као што је господин државни одвјетник био 
лоше среће у избору квалификације, тако је био, 
ја мислим, и код предлога о употреби казне. Оп-
тужница не дистингвира судјеловање појединих 
оптуженика, како код квалификације, тако ни 
код казне, него за све пунодобне окривљенике 
тражи смрт на вјешалима, а за све остале мјеро-
давну казну. Оптужница предлаже казну по § 112 
сл. б, каз. з. сматрајући све окривљенике зачетни-
цима, потицатељима, коловођама и непосредним 
судионицима у злочинству велеиздаје, а пошто 
се овдје ради о казни гледе моје групе: Вељка Чу-
бриловића и Неђе Керовића, то ћу се ја само на 
њих ограничити. Ако велеславни суд поприми 
да су они починили злочинство велеизђаје, ипак 
нијесу зачетници и потицатељи, него су особе 
које су подаље суђјеловале у велеиздајничком 
подузећу у смислу § 112 б, за што закон пријети 
тамницом од 10 до 20 година, а при особитим 
опасностима и доживотном тамницом«.

»Принцип и Цабриновић сами признају да се 
идеја о атентату родила у њиховим главама, а 
Неђо Керовић спремио је оружје само до Тузле. 
Континуитет чина који води до велеизђаје, ка-
узални нексус процеса, који води на извршење 
чина, могао се у свако доба прекинути да се не 
би могао извести атентат. Дакле о њима не може 
бити говора као зачетницима, судионицима, 
него само даљњим судионицима. Па и само Др-
жавно одвјетништво донекле је упозорило на 
ову разлику, јер оно у оптужници разврстава 
као посебну завјеру или комплот Принципа, Ча-
бриновића, Грабежа, Чубриловића и Поповића 
и све остале стрпа у другу категорију. Већ тим је 
сама оптужница прејудицирала пут како треба 

поступати код просуђивања питања судјеловања 
појединих окривљеника. Она је сама упутила да 
за њих у најгорем случају треба употребити § 112 
б, 2 алинеа«.

»Да се положај мојих брањеника с обзиром на 
казну може боље разумјети, слободан сам упо-
зорити на казну код уморства по § 111, гдје се 
починитељ, наручитељ и непосредни судионик 
кажњава казном смрти, а посредник судионик, 
који је код злочина палежа руком или друкчије 
чином судјеловао, има се друкчије казнити. Глав-
ни судионик није онај који је руку положио, него 
који је помагао на начин наведен у § 9, у конкрет-
ном случају пренашањем оружја допринио да се 
чин изведе, а кажњава се код злочина уморства 
са 10 до 20 година. По овом закону, уз употребу 
олакотне околности, имаду се казнити моја два 
брањеника за случај да се поприми сукривња у 
злочинству уморства«.

»Али ако се прими квалификација велеиздаје, 
ја мислим, за просуђење питања, судјеловања 
код извршења чина с обзиром на казан и код 
уморства и код велеиздаје, дакле и у назочном 
случају једно је и исто, јер злочин велеиздаје мо-
гао се починити само фактом уморства. Стварни 
супстрат је уморство, а како се има код уморства 
судјеловање просуђивати, прије сам казао. Врло 
је близу комбинација употребити евентуално 
пропис § 112 точка ц, о велеиздаји, која говори 
о дјелима која потичу на велеиздају, али у том 
смислу није казна смрти, него казна од 10 до 20 
година«.

»Државно одвјетништво тражи смрт свих пу-
нољетних окривљеника, дакле и ове двојице 
мојих брањеника. Ја сам у кругу оних правника 
који су принципијелно противници смртне каз-
не. Но ја не мислим о том овдје говорити, јер је 
лако доказати да ова казна почива на освети, да 
је то барбарска институција, нехумана институ-
ција, коју сво савремено законодавство одбацује, 
а гдје се одбацује, не практицира, а гдје практи-
цира, усљеђује помиловање«.

»Ја сам тврдо увјерен, и кад би сте се обратили на 
оне који данас губитком пријестољонасљедника 
можда највише трпе, јер су изгубили обитељ, кад 
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би се обратили на оне који сваку вечер прије него 
усну квасе јастучиће сузама, кад би се обратили 
на дјецу благопокојног пријестољонасљедничко-
га пара, да ли траже главу окривљеника, поште-
дили би њихов живот«.

»Не смијемо сметнути с ума да је ово хисторички 
процес и читав свијет данас своје очи уперује 
према овом велеславном суду и радозналошћу 
очекује праворијек који ће пасти за овим столом. 
Генерација и повијест говориће о овој парници. 
Зато осуда нека не буде брутална, нека буде пра-
ведна, како би се могла држати као свијетли лист 

у аналима казненог правосуђа пред судом ци-
вилизације и будућности којој идемо у сусрет«.

»И ако велеславни суд буде прожет овим на-
стојањем, увјерен сам да ће према окривљени-
цима уопће, а према мојим брањеницима напосе 
благо и милостиво поступати«.

Текст преузет из књиге Војислава Богићевића 
‹›САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ. Стенограм Главне 
расправе против Гаврила Принципа и другова››, 
објављене у издању Државног архива НР БиХ у 
Сарајеву 1954. године, стр. 367-384.

БИОГРАФИЈА АДВОКАТА РУДОЛФА ЦИСТЛЕРА
Др. Рудолф Цист-
лер (Rudolf Zistler 
1886-1960.), најзани-
мљивија је личност 
суђе ња атентато-
рима 1914. године, 
односно како га 
је аустроу гарска 
шта  мпа назвала – 
„L’enfant terrible“ са-
рајевског процеса.

Атентат га је зате-
као у Сарајеву, као 

28-годишњака, адвокатског приправника са 
докторатом бечког универзитета. Суд га је име-
новао као једног од 6 бранилаца по службеној 
дужности (сваком су додељена по 4 оптужена), 
јединог у звању приправника. Како сам наво-
ди – „моје германско презиме завело их је да су 
вјеровали у моју поузданост9.  Иако му је отац 
био аустријског порекла, мајка је била ’чедо за-
горских брежуљака’, те је порекло из мешаног 
брака, како каже „утјецало да је мој патриотизам 
био социјалан, и да сам већ у раној младости 
постао социјалиста10. 

9 „Сарајевски атентат: писма и саопштења“, прир. В. Бо-
гићевић, Свјетлост Сарајево 1965, стр.147

10 Ибид, стр. 148

Још по именовању за браниоца, Цистлер је иста-
као да ће савесно приступити својој дужности, 
на шта га је истражни судија Пфефер, „потапшао 
и препотентно рекао да ћу се већ охладити, и још 
све добро промислити11.   

И одиста, Цистлер је све добро промислио, али 
не на онај начин на који су они који су га анга-
жовали очекивали.

Наиме, иако су формално његови брањеници 
били Вељко Чубриловић, Васо Чубриловић, Иво 
Крањчевић и Неђо Керовић, Цистлер се одлучио 
да нападне оптужницу у целини, и покуша да је 
обори, бранећи тако свих 25 оптужених. 

Да би се сагледала сва храброст у доношењу ове 
одлуке и  избору овакве стратегије, морају се 
имати у виду околности под којима се суђење 
одржава. Време је - октобар 1914. када је већ цела 
Европа у рату, а Аустроугарска је претрпила прве 
поразе од Србије (Цер); место – гарнизон (!) ау-
строугарске армије у Сарајеву. Атмосфера - у 
штампи је кампања да браниоци по службеној 
дужности одбију своју дужност да бране опту-
жене. На суђењу су само строго одабрани аустро-
гуарски извештачи, а публика – аустроугарски 
официри.

11 Ибид, стр 148
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Пред суђење, при сусрету са брањеником Вељком 
Чубриловићем, Цистлер му на његов захтев до-
носи фотографију тек рођене кћерке и цигарете 
– због чега је против њега покренут дисциплин-
ски поступак суда. У грех му се ставља и руко-
вање са брањеницима. 

Суђење почиње. Оптужница терети за злочин 
велеиздаје. Прва двојица бранилаца бране фор-
мално, површно и незаинтересовано (Feldbauer 
и Strupl). Међутим, друга двојица бранилаца - др. 
Срећко Перишић, праваш, и др Коста Прему-
жић, франковац-клерикалац – држе политичке 
говоре још теже оптужујући своје брањенике 
него и сама оптужница12 , нападајући, како каже 
Цистлер- „и саму идеју ослобођења и уједињења, 
која је заједно с оптуженима била на оптуже-
ничкој клупи и у којем се знаку водио и овај 
процес13.“ 

Тако вели Цистлер, и додаје: „овакав изразити 
антисрпски и протујугословенски став био је 
тим више за осуду, што је заузет у процесу који се 
одигравао на самом почетку рата, када је ратна 
фурија највише бјеснила и када су свакодневно 
тисуће и тисуће Срба одвођени у таоце, затворе, 
логоре, интернације и стратишта. Такав став је 
значио распиривање братоубилачког рата и раз-
дора између Срба и Хрвата, а уједно и оправда-
вање, индиректно одобравање терора и насиља, 
вршених над Србима у Босни и Херцеговини14.“  

У тој ситуацији и атмосфери, Цистлер одлучује 
да брани оптужене храбро и неочекивано – 
фронталним нападом на оптужницу. 

Почиње одбрану објашњавањем процеса форми-
рања националних држава у Европи, у чему га 
судије спречавају, па наставља говор износећи 
за аудиторијум шокантну тврдњу да ’потхват 

12 „Када не бих био увјерен, да је кондемнаторна осуда за 
атентаторе у овом процесу била већ унапријед скована 
у кабинетима тадањих властодржаца и да је формални 
судски поступак био само обична драперија за његову 
инсценацију, вјерујем да би став и држање ових двају 
бранитеља шкодио оптуженим атентаторима више него 
би у нормалним приликама могла нашкодити оптуж-
ница државног одвјетника.“, Сарајевски атентат: писма 
и саопштења, стр 155.

13 Ибид, стр 153

14 Ибид, стр 153

који је уперен на то да се Босна и Херцеговина 
отргне од Монархије, како то оптужница ин-
криминише, по важећем закону не само да није 
злочин велеиздаје, него уопће није никакво ка-
жњиво дјело15  – образлажући то чињеницом да 
БиХ нису утјеловљене у Монархију, јер анексија 
није ратификована у аустријском и угарском 
парламенту. Цистлер констернираном судском 
већу и аудиторију каже да су односи Босне према 
Монархији под заштитом силе, али не и закона, 
односно да је анексија незаконито стање; пот-
крепљујући то наводима немачких ауторитета. 

У току изношења одбране, Рудолфа Цистлера 
судије  прекидају, прете му одузимањем речи, 
изричу му судску казну, док официри у публици 
гласно исказују мржњу, згражање и огорчење. 
Неко од официра на немачком добацује: „тај гад 
има к томе и њемачко име16. 

Цистлер то овако описује:

„По завршеној мојој одбрани био сам упозорен 
од пријатеља да не напуштам зграду гарнизона у 
којој се одржавао процес, јер ме на излазу чекају 
официри, да се сабљама са мном обрачунају17.“  

Тек кад је пао мрак Цистлер је заобилазним из-
лазом изведен из касарни.

Али вратимо се на тренутак на завршетак од-
бране у процесу. Цистлер у својим писмима 
истиче и „свијетли лик бранитеља судије Ма-
лека, по народности Чеха18.  Малек је (који је као 
службеник суда био именован за браниоца), као 
шести бранилац, наступио после Цистлера, „са 
толиком храброшћу и неустрашивошћу да је код 
својих колега у судском вијећу изазвао праву 
констагнацију. Он је имао чак одважности да 
се позове на нека моја ’опасна излагања’ и да се 
на згражање сената солидарише са мном који 
сам већ био тешко компромитован ка’’ rebel I 
lanfan terirble’’ процеса. Узбуђење сената ништа 
га није ометало да устраје до краја код ове своје 
15 Војислав Богићевић: Сарајевски атентат: стенограм глав-

не расправе против Гаврила Принципа и другова; Држ. 
Архив НР БиХ, 1954, стр 370

16 Сарајевски атентат: писма и саопштења, стр. 157

17 Ибид, стр. 157

18 Ибид, стр 155
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храбрости, због које је по свршетку расправе као 
државни службеник позван на одговорност19.

Одмах након одржане одбране Цистлера је на-
пала сва домаћа и страна штампа („Bosnische 
Post“, „Die Zeit“, „Budapesti Hirlap“). Ти су напа-
даји завршавали чуђењем да се шећем слободан и 
невезан по сарајевским плочницима и отворено 
агитовали да будем затворен20.

„Око мене се створила тешка непријатељска 
атмосфера. Био сам одјеноч посве изолиран21.“  
Пријатељи су га бојкотовали или избегавали 
из страха. Није се смео нигде појавити јер су 
официри тражили ма какав повод да се обра-
чунају с њим. Још у току суђења је покренут 
дисциплински поступак за брисање из листе 
адвокатских кандидата. Сада, из канцеларијe 
Владе стенограм Цистлерове одбране приложен 
је као основа за покретање кривичног прогона 
против њега ради повлађaвања велеиздаје, и то 
пред злогласним Војним судом. „Код овог суда 
није постојала ослобађајућа пресуда. Из тог суда 
фрцале су масовне пресуде на казну смрти. Било 
ми је савјетовано да спасим русу главу бјекством 
у емиграцију и већ су биле подузете припремне 
мјере да се са једним транспортом уља, у празном 
бурету, лађом пребацим у Италију22.“ 

Цистлера је у последњем тренутку спасао др. 
Забков, судија Врховног суда који је на седници 
Владе успео некако да убеди ’мјеродавне факторе’ 
да би процес и пресуда Цистлеру пред Војним су-
дом због вршења одбране по службеној дужности 
био контрапродуктиван, и европски скандал.

Донесена је одлука о прогону из земље, коју је 
потписао др Никола Мандић, касније председ-
ник Павелићеве владе.

Да је тако релативно јефтино прошао, како сам 
Цистлер сматра, био је заслужан и сукоб мађар-
ских и аустријских представника у босанској 
државној управи, што му је посведочио и шеф 
полиције, др. Герде.

19 Ибид, стр 156

20 Ибид, стр 158

21 Ибид, стр 157

22 Ибид, 158-159

После рата, Цистлер се вратио из егзила у Сараје-
во. Открио је да су ’чланови судског већа који су 
судили у том велеиздајничком процесу, остали 
на ругло преживелих младобосанаца на својим 
местима код Врховног суда.’ На захтев Иве Крањ-
чевића и Бранка Загорца написао је чланак „Fiat 
Iusticia“ после чега су пензионисани сви чланови 
’тог злогласног сената23. 

Други светски рат Цистлера затиче као адвоката 
у Загребу. Усташе га одмах хапсе и спроводе у 
логор Керестинец, одакле успева да га ослободи 
супруга Јулиана Обершмит, Немица.

Као социјалиста, одушевљено дочекује осло-
бођење. Али следећи своју принципијелност, 
због заступања оштећених у процесу око на-
ционализације рудника у Херцеговини, власти 
га хапсе. Осуђен је на седам година, али убрзо 
ослобођен.

Између два рата обилазио је удовицу и кћерку 
свог брањеника Вељка Чубриловића, над којим 
је извршена смртна казна. 

1937. године први пут је јавно говорио о својој 
одбрани, на академији друштва „Крајишник“, 
а то предавање је објављено као брошура под 
насловом „Како сам бранио Принципа и другове 
1914. г.“ Објавио је још и књигу „О неким питањи-
ма из кривичног права“ 1935. године.

Др. Рудолф Цистлер је редак пример непоколе-
бљиве моралне вертикале, храбрости и прин-
ципијелности – а његова непоткупљивост, одо-
левање притисцима, верност хуманистичким 
идеалима, пожртвовање, као и начин борбе, 
чини га универзалним савременим - чак веома 
модерним - херојем.

Истовремено, његова улога у сарајевском проце-
су, његов угао браниоца по службеној дужности, 
човека са стране – омогућава драгоцено, свеобух-
ватно и објективно сагледавање свих околности, 
контекста, времена, личности и идеала који се 
преламају у овом догађају.

Аутор текста: Срђан Кољевић

23 Ибид, 160
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„РАТ ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЈУ“ емисија Радио телевизије Републике 
Српске у сарадњи са Андрићевим институтом (II дио)

Уређује и води Мирослав Лазански

БЕЗ ДОКУМЕНАТА НЕМА ИСТОРИЈЕ
Лазански 
Професоре Јовановићу, да ли у том контексту 
можемо гледати на ону фотографију – што је пре 
неки дан изашла у новинама – где нацистички 
официри, односно официри Вермахта, предају 
спомен плочу Гаврила Принципа на рођендан 
Адолфа Хитлера, 20. aприла 1941. Дакле, та пло-
ча,  која је у Сарајеву била постављена од стране 
Краљевине Југославије,  одшарафљена је и пре-
дата Хитлеру као награда односно као рођен-
дански поклон.

Професор Јовановић
Наравно да можемо да гледамо, зато што у чита-
вом контексту у коме су се одигравали догађаји 
у Другом свјетском рату, на његовом почетку и 
током његовог трајања, веза коју је Хитлер имао 
са Аустроугарском империјом је однос Хитлера 
према Србима као реметилачком фактору живо-
та у аустроугарској империји. Тако да је то део 
те приче. Ја бих се, међутим, вратио на ово што 
сте Ви рекли за Маргарет Мекмилан. Хајдете да 
будемо прецизни. Питање је одлично. Овдје су 
колеге већ нешто рекле о томе, али ја бих искори-
стио то питање да Вам покажем колико су ствари 
сложене. У самој књизи Маргарет Мекмилан, она 
децидно тврди да Србија није одговорна за рат.

Лазански
А ко је онда, ко је онда узроковао ово све?

Професор Јовановић
То што је она рекла, рекла је на конференцији за 
медије поводом промоције њене књиге. Тако да 
имате једну парадоксалну ситуацију. Маргарет 
Мекмилан је врло познат, врло утицајан и врло 
добар историчар. Она је при томе и медијски 
историчар, јер је управо један медијски тренутак 
искористила да направи, рецимо, мали скан-
дал који ће привући већу пажњу. То је радила 

потпуно из преспективе овога о чему је колега 
Рајак говорио. Дакле, из перспективе савременот 
тренутка – оно што историчар не би требало да 
ради. У самој књизи она је много опрезнија и 
ту је та разлика између науке и између садшњег 
тренутка.

Лазански
Књига остаје, а конференција за штампу се за-
борави!

Професор  Јовановић 
Са  друге стране имате Кристофера Кларка. Па-
зите, Кристофер Кларк није непаметан човек, 
да се разумемо, али као што је малочас колега 
Ајрапетов рекао – за ова два дана толико смо 
пута чули Кристофера Кларка, а у науци  га уоп-
ште не срећемо толико. Зато, потврдио је то и 
колега Рајак, што је наша опседнутост људима 
који покушавају да мењају историју разумљива, 
али морамо имати у виду које је њихово право 
место. Међутим, сам Кларк, за разлику од Мар-
гарет Мекмилан која провоцира у јавности, у 
својој књизи прави једну тенденцију. Он књигу 
започиње с убиством у Београду 1903. Затим, иде 
убиство у Сарајеву, а из предговора и закључка 
се види да он повезује убиство у Београду тј. уби-
ство А. Обреновића и Драге Машин, па потом 
атентат на Франца Фердинанда са догађајима у 
Сребреници 1995.  Значи да он има тенденцију, 
ако и није децидно рекао то што мисли. Он каже 
да хоће фокус за одговорност за Први светски 
рат да пребаци на Балкан, и то је најдаље што 
он иде – пребацивање одговорности. И, имате 
трећу школу мишљења од нових историчара. То 
је једна специфична врста историчара,  западних 
историчара, који предају у Турској попут Норма-
на Стоуна и његовог ученика Шона Мек Микина.
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Лазански
То је професор из Истанбула, је л› тако?

Професор Јовановић
Са Кочи универзитета је Шон Микин. У њего-
вој књизи се најдецидније  одговорност за рат 
ставља на Русију то јест Србију и иза ње Русију. 
Дакле, имате различите нивое где се та одговор-
ност појављује. При том, у аустријској историо-
графији, ако посматрате поставку у аустријском 
ЕМО музеју, ви сте увек имали крваву кошуљу 
Франца Фердинанда са поруком да је он био жр-
тва и да је Аустрија била жртва. То значи да је на-
ратив о невиности Аустрије увек био присутан. У 
немачкој историографији сте имали историчаре 
попут Хилгрубера са којима се Фишер спорио, 
који су били доследни заговорници тезе о томе 
да је сва одговорност на Србији, и иза ње, нарав-
но, на Русији.

Лазански
Чини ли се Вама да је Фишер ипак у том вербал-
ном и писменом суочавању са својим опоненти-
ма изашао као победник?

Професор Јовановић
Апсолутно, и то није спорно. Пазите, најгоре је 
што се сва та спорна питања везана за различита 
тумачења, за однос онога што се изговори у јав-
ности и  онога што се изговори у науци код нас 
поједностављено црно-бело тумаче. То апсолут-
но не значи да оно што је Маргарет Мекмилан, 
примера ради, рекла је нешто што може бити 
прихваћено. Напротив, ја се слажем са колегом 
Рајаком, ту је морало много радикалније да се 
одговори. Али, не смемо себи да дозволимо ни 
то што смо учинили, не смемо у нашој средини 
да промовишемо историчара попут Кристофера 
Кларка који уопште не спада међу водеће исто-
ричаре.

Лазански
Та је одговорност на Вама домаћим историча-
рима, да ви то јавно кажете!

Професор Јовановић
Извините, на вама медијима!

Лазански
Не, не, не.... Супротставите се. Супротставите се 
Ви са вашим ауторитетом професорским једном 
Кларку. Како ми као новинари да полемишемо?

Професор Јовановић
Колега Лазански, ми ћемо лако да изађемо на 
крај са Кларком кад дођемо да разговарамо са 
њим. Него ми не можемо с нашим новинарима 
да изађемо на крај. 

Лазански
Не, не. Напишите један осврт у новинама и но-
вине ће објавити.

Професор Јовановић
Свако од нас има свој појединачан начин реаго-
вања, указујући да ствар није тако једноставна.

Лазански
Мислим да се Ви, ипак, устежете да се конфрон-
тирате са мишљењем свог колеге, који је на запа-
ду или истоку, није ни битно, у име неке лажне 
да кажемо професионалне солидарности.

Професор Јовановић 
Ја могу да се конфронтирам са Кристофером 
Кларком на конференцији, у научном часопи-
су или на другом фронту који је научни. Наши 
новинари мало губе оријентацију где се битка 
води. Зато је Андрићев Институт направљен и 
има Међународни одбор. Не води се битка, ако 
баш хоћете...

Лазански
... у дневним новинама.

Професор Јовановић
У дневним новинама српским. Битка се води на 
сасвим другим местима.

Лазански
Водите је у дневним новинама на енглеском је-
зику.

Професор Јовановић  
Да ли ви мислите да Кристофер Кларк свако ју-
тро устаје и узима Курир у руке и чита га?
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Лазански
Не, али чита Њујорк Тајмс и Вашингтон Пост, он 
изађе на нет па прочита. Је ли Вама неко брани 
да напишете свој став у Њујорк Тајмсу?

Професор Јовановић 
Не. Не брани ми нико да напишем свој став у 
Њујорк Тајмсу, само је питање да ли ће Њујорк 
Тајмс да прихвати српски став.

Професор Перишић
Имамо колегу који је написао и нису хтели да 
то објаве.

Лазански
Па онда, дајте то нама да ми кажемо да нису хте-
ли да објаве.

Професор Јовановић
Како ћете да натерате Кристофера Кларка да Вам 
чита Курир сваког јутра?

Лазански
Не, не, не... Наћи ћемо ми начин.

Професор Ајрапетов 
Ја бих хтио да се вратим на питање које сте зада-
ли о Гаврилу Принципу и повежем га са тим што 
су моје колеге управо коментарисале. Сваки про-
фесионални историчар зна да је основа историје 
као науке историјска чињеница која се анализира 
и објашњава путем историјског контекста. Али, 
не по томе шта је слиједило. Ако се историјска 
чињеница доказује са данашње тачке гледишта, 
онда је то тумачење историјске чињенице. Ана-
лиза историјско-научне чињенице се врши на 
основу њеног контекста и њеног савременог кон-
текста. Ја, на примјер, не могу да одговорим ко је 
за мене као историчара, а не обичног човјека био 
Гаврило Принцип, зато што је Гаврило Принцип 
за мене сагледан анализирајући његов поступак 
и то што се десило у Сарајеву, анализирајући их 
на основу тада постојећих међународних од-
лука, одлука Аустроугарске империје, норми и 
традиција, које су се разликовале од данашњих. 
С тачке гледишта Аустроугарске, он је наравно 
био кривац, и он је био осуђен као кримина-
лац, али не смијемо да заборавимо да је Гаврило 

Принцип био грађанин Аустроугарског царства. 
И он је постао њен грађанин захваљујући тој 
политици коју је та империја проводила. Имам 
у виду то што се односило на Босну и Херце-
говину. И ако погледамо норме међународног 
права, Аустроугарска је напала на Србију, због 
злочина који је учинио грађанин Аустроугарске. 
То је јединствена чињеница без преседана када 
држава објављује рат сусједној држави за злочин 
који је починио њихов грађанин, грађанин Ау-
строугарске. У Аустроугарској није било својих 
грађана, јер је она била монархија. Управо тако 
изгледа правно-историјски контекст тога што се 
десило 1914. године. 

Лазански 
Протагонисти покушаја ревизије узрока Првог 
светског рата кажу да Русија никада није забора-
вила Аустороугарској анексију БиХ 1908. године?

Професор Ајрапетов 
Анексија Босне и Херцеговине је у Русији била 
доживљена као озбиљна увреда. Тачније не сама 
анексија, бићемо отворени, Русија се до тада  не-
колико пута саглашавала са плановима анексије, 
већ то како је она била спроведена. И није узалуд 
Рендал говорио о томе да се не смије понови-
ти тај случај са БиХ у односу на Русију. Али, то 
нема никаквог значења у односу на примијењену 
историју 1914. Враћајући се на чињенице, гово-
римо о томе да нема никаквих доказа у корист 
тога да је Русија планирала почети рат 1914, 1915, 
1916. или 1917 године. Ако бисмо се вратили у 
љето 1914. године, сви руски генерали, значајан 
дио Министарства иностраних дјела су то љето 
били на одморима. Узгред, много њих је отпу-
товало на одмор у Аустроугарску, на лијечење у 
Карлсбад, Мариенбад тамо гдје је био и војвода 
Путник. Државе које се спремају на рат такво 
нешто не би могле себи да дозволе. Осим тога, 
постоје многобројни докази, између осталог и 
принца Александра са Николајем II о томе (у 
препискама Пашића) да се Србија послије Бал-
канских ратова налази у таквом стању да не 
може да обезбиједи чак ни довољну одбрану зе-
мље, а камоли да започне рат. За обнову војних 
сила, залиха оружја, муниције, неопходног нао-
ружања, потребно је најмање четири-пет година. 
И око 20 година је по мишљењу Николе Пашића  
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потребно за апсорпцију освојених територија. 
О каквим војним плановима, о каквој офанзив-
ној политици Петербурга или Београда се може 
уопште говорити. О томе се може дискутовати 
ако се пише неисторијски. Ја све вријеме хоћу да 
задам питање, када говоримо о овим ауторима, 
колега Јовановић је у праву. Дајте да разјаснимо, 
ако је то из жанра фантастике, онда је то један 
разговор, али ако је то историјско проучавање, 
онда је колега Јовановић у праву и разговор тре-
ба да иде само у том смислу. 

Лазански 
Професоре Рајак, планови Немачке за рат били 
су практично готови за рат против Србије и  
продор на исток у октобру 1913. године на са-
станку између два цара Фрање Јосипа и Вилија-
ма. Заправо, Немци су наговарали Аустријанце 
да крену у поход на Балкан на исток, југоисток. 
Да ли то онда може да послужи као један од 
круцијалних аргумената где би и Међународни 
одбор, овде у оквиру Андрићевог Института, 
наступио са једном, да кажем,  студијом која би 
подупрла ту аргументацију да је Немачка желе-
ла империјално да се прошири и да је то прави 
узрок Првог светског рата?

Професор Рајак
Знате шта, прво Ви као стручњак за војна пи-
тања знате да свака земља, свака сила поготово, 
стално прави ‹контиџенси план›, или планове 
за случај рата овог или оног непријатеља итд. 
Према томе, то ништа није непознато. Друга 
ствар јесте да постоји континуитет криза и пре 
1914. године, као и низ ситуација када је могло 
да дође до избијања рата итд. Сами маневри који 
су одржани у Босни су били на том нивоу који су 
могли врло лако да сугеришу  офанзивне намере 
и почетак ратних дејстава, јер су далеко по свом 
обиму превазилазили уобичајене маневре итд. 
Према томе, то је једна ствар. Друга ствар, као 
историчар сигуран сам да делим мишљења мојих 
колега. Овај повод којим смо се окупили овде и 
рад Андрићевог Института, не иде ка томе да 
сада нуди једну или другу верзију, или да се бави 
нуђењем одређених верзија. Не као озбиљан ин-
ститут који жели да се бави историјом итд. Он 
ће се бавити на један начин који поштује интег-
ритет науке и нас историчара и у том контексту 

ћемо покушати да дајемо свој допринос тума-
чењима историјиских догађаја итд. Нормално, 
пре свега оних који се тичу наше историје, зато 
што се налазимо овде где се налазимо и то нам 
је главни задатак. Ја сам хтео исто тако да се на-
довежем на дискусију малопре која је изазвала 
бурну реакцију, која је по мени била иронична, 
јер се налазимо у емисији коју сте организовали, 
Ви као новинар и историчар, који сте позвали 
историчаре у Андрићевом Институту.

Лазански
Телевизија Републике Српске.

Професор Рајак
И телевизија итд. Новинари... да говоримо о 
историји. Оно што је по мени питање није да 
ли су новинари криви или су историчари кри-
ви. Ја бих рекао и да смо сви криви, а исто тако 
и да не постоји појединачна кривица новинара 
насупрот историчара. Али, оно што је битно и 
где је по мени проблем јесте то што не постоји 
тај минимум консензуса за озбиљну дискусију. 
Не постоји, значи, једна култура дебате и где се 
дискутује о тим стварима, да се те ствари ставе 
на дневни ред, већ се аутоматски или брзо иде 
на осуде, на дисквалификције итд. То је по мени 
проблем. И то је услов да сви заједно, по мени 
и новинари, и историчари, и медији, и публи-
ка итд. треба да учествују у тим дискусијама и 
тим дебатама. Тако се ствара идентитет, тако се 
негује памћење и ствара се пијетет према соп-
ственој историји, и негује се та историја како би 
се избегле грешке у будућности.

Лазански
Ево, ви сте сад у Међународном одбору овде у 
Андрићграду, у Андрићевом Институту. Имате 
сјајну шансу, господо, да организјете округле 
столове, да позивате своје колеге из иностран-
ства, колеге из Србије, из Републике Српске да 
све то радите на највишем научном нивоу, ако 
вам је тај новинарски ниво дневно-политичких 
магазина и новина на неки начин непримерен 
терен за наступање.  Имате шансу. 
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Професор Рајак
Ви сте ме погрешно схватили. Не постоји непри-
мерен терен, сваки терен је потребан и добар 
терен и на сваком нивоу треба дискутовти о тим 
стварима.  Ја сам прихватио да дођем са задо-
вољством, управо зато што верујем у порив који 
је озбиљан и који иде ка томе да да допринос и 
историји, и очувању тековина и памћења једнога 
народа и ширим европским тековинама. Ми, кад 
говоримо о Србији у Првом светском рату, ми 
смо део ширих универзалних тековина, нисмо 
само део сопствене историје. 

Лазански
Професоре Јовановићу...

Професор Јовановић
Само да се надовежем на оно што је рекао колега 
Рајак. То је апсолутно тачно, нажалост, како у 
српској науци тако је и у српском друштву умрло 
оно што се зове дебатом и полемиком. То нема-
мо. Та врста естрадизације и банализације раз-
говора у српском друштву, генерално у српској 
јавности,  претворила се у лупање етикета и то 
је оно што је веома спорно. 

Лазански
Је ли то истина?

Професор Јовановић
Ми овде имамо, Ви то врло добро знате, веома 
често покушај да се направи нека врста деба-
те, а све се заправо претвори у монолог и осуде 
различитих страна. Споменули сте малопре Фи-
шера. Ја морам да нагласим, реч је о две велике 
дебате које су вођене у Немачкој. Једна се назива 
Хисторикерштрајт  (Historikerstreit), а друга се 
зове Зондервег (Sonderweg). Оне су повезане са 
делом Фрица Фишера које је много комплексније 
од његове бриљантне студије „Посезање за свет-
ском моћи“, где је он заправо доказао да постоји 
континуитет немачке политике од 1871. до 1914. 
кад Немачка улази у Први светски рат. Касније је 
он то проширио доказујући, према студији која 
је овде објављена „Савез елита“, да постоје кон-
тинуитети немачке политике у периоду од 1871. 
до 1945. у самом немачком друштву. Те дебате, 
те полемике су трајале веома дуго, и није Фишер 

изашао као победник одмах, али је прихваћено. 
Поготово су млађе генерације историчара Ханс-
Урлих Велер (Hans-Ulrich Wehler), Јиргeн Кокa 
(Jürgen Kocka) прихвтили његове ставове и ти 
ставови су дуго били доминантни. Али, то не 
значи да у исто време на немачким универзите-
тима, у немачком друштву, у немачкој јавности 
нису постојали и други ставови. Значи, полемика 
је довела до тога да једно мишљење буде претеж-
но, а већ протеклих двадесетак или тридесетак 
година иде критика тих Фишерових ставова. 
Неки су, од једног дела светске науке, и напуш-
тени, али и даље Фишерова парадигма има зна-
чај једног критичког сагледавања прошлости и 
пре свега акцент на немачкој одговорности за 
прошлост. Сада када говоримо о свему овоме 
што се догађа, наравно да у позадини те приче 
стоји тежња да се питање немачке одговорности 
– које је било садржано и у Версајском мировном 
уговору – да се анулира. 

Лазански 
И релативизује.

Професор Јовановић
Релативизује и у крајњој линији политички ану-
лира. То, наравно, одговара реалијама савреме-
ног полтичког тренутка по окончању хладног 
рата и садашњој улози Немачке у ЕУ. Дакле, то 
је један ниво проблема. А када  говоримо о де-
батама, као што је рекао колега Рајак, данас тих 
дебата нема. Ми као да смо заборавили да во-
димо полемике.

Лазански 
А Српска Академија Наука?

Професор Јовановић
Ја бих ипак...

Лазански
А шта раде они тамо?

Професор Јовановић
Ја бих наде полагао у Андирћев Институт. Ве-
рујте ми, и разговор треба водити са водећим 
светским стручњацима. Знате, разговор између 
нас је плодотоворан. Али, нити смо ми издвојена 



25

енклава у свету нити наука може да постоји као 
издвојена енклава, ми можемо само да водимо 
дијалог са савременом светском науком и може-
мо да водимо дијалог у савременом тренутку, и 
то ће Андрићев Институт успети урадити. Ово 
су биле важне ствари на које сам хтео да скре-
нем пажњу и да се потом усагласим са колегом 
Рајаком.

Лазански  
Професоре Перишићу, гледајући из визуре ЕУ 
данас, могло би се приметити да Немци пледи-
рају на савезнике, западне савезнике у Првом 
светском рату, да пригуше тон тријумфализма 
поводом, да кажем, почетка Првог светског рата 
и да на неки начин уваже и немачке жртве. Чак 
има неких покушаја да се, када се читају имена 
погинулих савезничких војника на гробљима, 
читају и имена неких погинулих немачких вој-
ника итд. Заправо, мислим да Немачка инси-
ситра да нађе заједнички приступ евоцирању 
почетка Првог светског рата или успоменама на 
Први светски рат, не би ли тај заједнички при-
ступ на неки начин показао јединство данашње 
Европе. Међутим, оно колико сам ја могао да 
видим из медија, то ни Французи ни Британци 
не желе. Ипак, остаје строго искључив нацио-
нални приступ почетку и крају Другог светског 
рата. Како и у ком контексту гледамо на Србију?

Професор Перишић
Па, ја на то питање могу да одговорим као исто-
ричар из Србије, који се бави националном исто-
ријом и покушава да ту националну историју 
схвати у општем европском контексту или кон-
тексту светске историје. Дакле, постоји нешто 
што је данас доста присутна тенденција, а то је 
да историја није наука, значи све више можете 
да чујете те тенденције на западу. Када кажете 
да историја није наука, онда аутоматски више не 
постоји начин, метод. И  аутоматски више нису 
важни историјски извори. Онда поништавате 
апслоутно све. И, улазите у простор или поље 
где можете да изричете судове,  где можете да 
будете судија уместо историчар, где можете да 
дајете овакве квалификације какве смо, неке од 
њих, вечерас имали прилике да чујемо. Ја сам, 
ипак, присталица или припадник оне, да кажем, 

традиционалне конзервативније историографске 
школе. Врло добро знам шта је научни метод, 
знам колико је битно то теоријско образовање 
за историчара, колико је битно бити добар те-
мељан истраживач у архивама. И само у овој 
позицији у којој се налазим сада као директор 
Архива Србије, знам колико су важни извори. 
Успут да кажем да има негде око пола милио-
на докумената односно страница докумената о 
Првом светском рату. 

Лазански
Је ли имате све папире и документе?

Професор Перишић
Ако Вам кажем да је Кристофер Кларк био у Ар-
хиву Србије неколико дана, да је истраживао и 
није извршио опсежна истраживања...

Лазански
Је ли имате све о Младој Босни?

Професор Перишић
Не, ја не могу да Вам сада конкретно одговорим 
на питање имате ли све о томе и томе. Имате 
пола милиона докумената о првом светском рату. 
Дакле, то су документа које генерације истори-
чара треба да истражују.

Лазански
Како Ви процењујете Гаврила Принципа? Је ли 
он био југословенски оријентисан или српски?

Професор Перишић
То је неспорно, дакле, то је просто питање. Како 
да Вам кажем, то је једна лажна дилема. Та ди-
лема не постоји, значи он је био југословен. Али, 
имате једну другу ствар, да се поново вратим на 
ово питање тенденције брисања историје као на-
уке. Значи, није битно – то је становиште – није 
битно шта се догодило, битно је како треба да 
гледамо будућност, али без утврђивања онога 
што је било у прошлости односно без рекон-
струкције. Али, не само без реконструкције. Ре-
цимо, колега Свето Рајак ми је данас рекао да се 
још једна тенденција нова за нас сада појављује, 
а то је то питање – није битно зашто него како. 
Историчар не може да се запита зашто – ауто-
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матски ми не улазимо у питање узрока. И Ви 
сте малопоре када сте разговорали са колегом 
Ајрапетовим из Русије вратили целу причу на 
1908. годину, која је врло важна, и то је било јако 
добро питање. Међутим, у историји постоје исто-
ријске константе. Ми историчари се трудимо да 
препознамо те историјске константе. Рецимо, ја 
ћу сада целу причу вратити још дубље у историју. 
Реч је о једном документу, о извештају нашег ди-
пломатског представника који је био бриљантан 
српски дипломата – Коста Цукић. Био је наш 
дипломатски заступник у Бечу 80-их година 19. 
века. Он 1876. године  разговора са аусторугар-
ским министром спољних послова на бечком 
двору, бароном Хофманом. У јеку је српско–
турски рат. Дакле, 1876. г. министар спољних 
послова аусторугарске Хофман изговора њему 
следећу реченицу: “Када би српска војска стајала 
у центру Сарајева, ми бисмо били принуђени да 
применимо најрадикалније мере, јер ми ника-
да не можемо дозволити да Босна буде српска.“ 
Дакле, то је нешто што је у времену постојања 
аустроугарске монархије била константа. Дакле, 
ако целу причу о почетку Првог светског рата 
сведемо или прихватимо да о њој разговрамо 

на начин као се сада она у појединим редови-
ма намеће и поставља, ми ћемо упасти у замку, 
заправо, и прихватити ту данашњу тенденцију 
– није битно зашто, нису битни историјски из-
вори, нису битни историјски токови, историјски 
процеси, једноставно, то што је било било је. 
Хајдете да ми сада то релативизујемо. Знате шта, 
Србија и српски народ су у Првом светском рату   
симбол жртве, али су истовремено и победник. 
И о оба аспекта морамо да водимо рачуна када 
размишљамо о Првом светском рату.   

Лазански
Да. Ево, поштовани гледаоци, мање-више сви 
смо сагласни вечерас овде у студију у библи-
отеци Анрићевог Института, да Србија није 
крива за почетак Првог светског рата. Гаврило 
Принцип није био терориста, био је више иде-
алиста и био је продукт једног времена, једног 
буђења духа националне идеје, националног 
ослобађања. 

Ово је била прва емисија „Рат за цивилизацију“  
из серијала, који ће потрајати, Телевизије Репу-
блике Српске. Лаку ноћ!

ОДРЖАН ДРУГИ САСТАНАК МЕЂУНАРОДНОГ  
ОДБОРА  АНДРИЋЕВОГ ИНСИТУТА ЗА 
ОБИЉЕЖАВАЊЕ ПРВОГ СВЈЕТСКОГ РАТА
У Андрићевом институту 25. и 26. јануара одр-
жан је  састанак Међународног одбора  историј-
ског одјељења Андрићевог института за обиље-
жавање  Првог свјетског рата. На састанку, којим 
је предсједавао директор института и предсјед-
ник међународног одбора Емир Кустурица, уче-
ствовали су  др Мирослав Перишић, др Светозар 
Рајак, др Олег Ајрапетов, мр Иван Обрадовић и 
Перо Симић.

На почетку сједнице Одбор је одао пошту изне-
нада преминулом директору Одјељења за исто-
рију Андрићевог института и члану Одбора 
проф. др Мирославу Јовановићу.

Основна тема друге сједнице била је детаљна 
разрада програма обиљежавања 100-годишњице 
Првог свјетског рата. Осим предвиђених науч-
них, умјетничких и документарних садржаја 
програмом је предвићена и богата издавачка 
дјелатност.

Дефинисане су теме и садржаји сљедећих броје-
ва Историјских свесака које ће излазити сваког 
мјесеца и донијета је одлука о оснивању међу-
народног историјског часописа.
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IN MEMORIAM 
ПРОФ. ДР МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ

Дана 8. јануара 2014. године изненада је преми-
нуо директор Одељења за историју Андрићевог 
института у Андрићграду проф. др Мирослав 
Јовановић, историчар, изузетан човек, колега и 
пријатељ.

Мирослав Јовановић је рођен 1. маја 1962. године 
у Београду. Основну и средњу школу завршио 
је у Београду. Дипломирао је 1988. године на 
Одељењу за историју, Филозофског факултета 
у Београду. Магистрирао је 1993. године на Фи-
лозофском факултету у Београду, на Катедри 
за Општу савремену историју, са темом: „До-
сељавање руских избеглица у Краљевину СХС 
1919-1924”. Докторирао је на истој катедри 2001. 
године, са темом „Руска емиграција на Балкану 
1920-1940“. Од 1989. године радиo je као асистент-
приправник, а од 1993. године као асистент на 
Катедри за Општу савремену историју Фило-
зофског факултета у Београду. Од 2001. годи-
не радиo je у звању доцента, oд 2007. године у 
звању ванредног професора, а од 2012. године у 
звању редовног професора на истој Катедри. Од 
оснивања Андрићевог института у Андрићгра-
ду 2013. године обављао је функцију директо-

ра Одељења за историју, као и функцију члана 
Међународног научног одбора за обележавање 
100-годишњице Првог светског рата.

Обавио је више научно-истраживачких боравака 
у иностранству (Москвa, Благоевград, Лондон, 
Софијa, Берлин). Учествовао је на бројним до-
маћим и међународним научним скуповима и 
симпозијумима. Као гостујући професор држао 
је предавања у иностранству - на Историјском 
факултету Московског државног универзитета, 
на Историјском факултету Софијског држав-
ног универзитета, на Универзитету МГИМО, 
МИД Русије, као и на домаћим универзитети-
ма - на Академској алтернативној образовној 
мрежи, на Филозофском факултету Универзи-
тета у Новом Саду, на Филозофском факултету 
Универзитета у Бања Луци. Био је координатор 
и руководилац више међународних пројеката: 
History and History Teaching in Southeast Europe, 
Москва–Србија, Београд–Русија 16–20. век, 
Women and Minority Documentation and Digital 
Presentation - from Fragmented Data to Integration 
in the Information Society, Русская политика на 
Балканах и в Сербии (Югославии), XX и XXI вв., 
Repräsentationen des sozialistischen Jugoslawien im 
Umbruch.

Учествовао је у три пројектна циклуса (2002-
2005; 2006-2010; 2011-2014) Министарства науке, 
технологије и заштите животне средине Репу-
блике Србије и Министарства просвете и науке 
Републике Србије, где је од првог пројекта ран-
гиран у категорији истраживача А1. Оснивач 
је и управник „Центра за савремену историју 
Балкана“ Филозофског факултета у Београду (од 
2006. године), и „Центра за руске студије“ Фило-
зофског факултета у Београду (од 2010. године). 
Био је члан Већа Друштвено хуманистичких 
наука Универзитета у Београду, од 2010. годи-
не, као и члан Савета Филозофског факултета, 
Универзитета у Београду, од 2012. године. Био 
је члан Издавачке комисије и Статутарне коми-
сије Филозофског факултета у Београду, као и 
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председник жирија за доделу Годишње награде 
‘’Ђурђа И. Јеленића’’, Задужбине Ђурђа, Данице 
и Јованке Јеленић, при Архиву Србије, од 2007. 
године и члан комисије за доделу награда „Фонда 
Радмила Милентијевић“, од 2011. године.

Био је председник Управног одбора Архива 
Србије и члан Управног одбора Института за 
новију историју Србије. Био је и члан редакције 
и један од уредника Часописа Годишњак за друш-
твену историју, Русский сборник (Москва), Збор-
ник радова Народног музеја (Чачак), Архивско 
наслеђе: часопис за архивистику и историогра-
фију – The Archival Heritage – the review for archival 
resarch and historiography (Зајечар), Историјска 
мисао СКЗ. Један је од оснивача „Удружења за 
друштвену историју“ и уредник едиција „Идеје“, 
„Serbica“и „Rossica“.

Главна подручја његових научних интересовања 
везана су за савремену историју. Бавио се ис-
траживањем историје руске емиграције у ХХ 
веку, а у ширем контексту проучавањем руске 
историје (СССР) и историје Балкана. Посебан 
сегмент истраживачког рада био је везан за про-
учавања историје српске историографије, као и 
друштвене и културне историје српског народа 
у XIX и ХХ веку. Био је један од ретких српских 

историчара који је дао допринос проблемима 
теорије историјске науке.

Добитник је Награде града Београда за друштве-
не и хуманистичке науке за 2012. годину за дело 
Срби и Руси 12-21 век (Историја односа).

Проф. др Мирослав Јовановић је спадао у ред 
најзначајнијих савремених српских историчара. 
Аутор је осам монографија, аутор и коаутор де-
сет збирки историјских извора и више од осамде-
сет научних радова и прилога на српском, руском, 
енглеском, немачком, чешком и бугарском језику.

Прераним одласком проф. др Мирослава Јовано-
вића историјска наука  и српска култура остају 
ускраћени за прегаоца који је тежио и успевао 
да прошири хоризонте научне спознаје прош-
лости. Током свог живота и рада стручношћу 
и интегритетом пружао је пример и путоказ 
колегама и бројним студентима. Његово профе-
сионално и људско дело инспирисаће све оне који 
ће у будућности исписивати странице српске 
историографије. Остаје у трајном сећању његов 
бескомпромисан став да науке нема без морала.

Редакција Историјских свезака у овом броју 
објављује део из последње књиге проф. др Ми-
рослава Јовановића Срби и Руси 12-21. век (Исто-
рија односа). 

Проф. др Мирослав Јовановић

СРБИ И РУСИ 12 – 21. ВЕК
(Историја односа)
Историографска проблематизација
Уколико бисмо желели да избегнемо привлачну 
замку (у коју се уплео велик број историчара) да, 
бавећи се српско-руским односима у периоди-
ма када нису били нарочито интензивни, како 
бисмо надоместили историјски наратив, запра-
во се препустимо скраћеном излагању историје 
српског народа и државе,24 уколико бисмо, та-
кође, желели да избегнемо општеприхваћену и 
24 Посебно изражено у раду: Вл. Маевский, Взаимоотно-

шенип России и Сербии. Том 1, Нью» - Йорк 1960; али 
уочљиво и код: Ђорђе Сп. Радојчић, „Јужнословенско - 
руске културне везе до почетка XVIII века», у: Зборник 
Матице српске за књижевност и језик, књ. 13, св. 2 (1965),  

тако примамљиву навику да, ради попуњавања 
непрекинутог хронолошког наратива, у исту 
проблемску раван сведемо историјске догађаје 
од прворазредног политичког значаја (попут Ку-
чук-Кајнарџијског мира, Букурештанског мира, 
Берлинског конгреса, сплета догађаја везаних 
за избијање Првог светског рата, комплекса 
питања везаних за Други светски рат итд.), са 
сликовитим детаљима из живота неког истак-
нутог или маргиналног појединца, чији се значај 

с. 261-309; и код: Н.Поповић, Србија и Царска Русија..., 
с. 7-33.
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огледа једино у томе што се вољом судбине или 
захваљујући сплету околности у одређеном тре-
нутку живота затекао у Русији, односно Србији 
(попут Саве Владиславића, Матије Змајевића 
или „јуродивог» Илије из Пожеге који се четр-
десетих година 17. века запутио у Сибир, однос-
но самозванца Тимошке Анкудинова25) и да се, 
потом, готово по правилу безуспешно, старамо 
да тим моментима из личне историје појединца 
придамо некакав „виши”, државнички, наци-
онални или политички значај, дакле уколико 
бисмо желели да избегнемо те тако примамљиве 
историографске „замке” (тако карактеристичне 
за традиционалну, позитивистичку историогра-
фију) и покушали да се фокусирамо искључиво 
на реконструкцију догађајног у равни полити-
ке и дипломатских односа, њихова историја 6и 
се, на фактографском нивоу, показала као ре-
лативно сведена и, што је посебно значајно, у 
хронолошком погледу крајње „неравномерно” 
распоређена.

Имајући то у виду, потребно је одмах нагласити 
да се комплексна историја руско-српских/ср-
пско-руских односа исказивала и рефлектовала 
на различитим нивоима прошле стварности: 

у равни политике и дипломатије; духовних и 
црквених веза; равни друштвених и културних 
веза и утицаја; равни релативно честих (е)миг-
рација из једне у другу средину - што масовних, 
што индивидуалних; као и прилично ретких 
привредних веза; најзад, и у равни индивиду-
алних и личних контаката, веза и импресија... 
Фасцинација високом политиком само дели-
мично може помоћи да се разумеју и објасне 
међусобни односи. Међутим, пуноћу, много-
страност и вишезначност српско-руских односа 
немогуће је разумети фокусирањем искључиво 

25 Упореди: Е.П Наумов, „Культурны связы России с Бал-
канскими странами в первой половине XVII века», в: 
Связы России с народамы Балканского полуострова: 
Первая половина XVII века, (Отв. редактор Б.Н. Флоря) 
Москва 1990, с. 108; 0 Тимошки Анкудинову детаљније: 
В. А. Мошин, «Из переписки самозванца Тимошки Акун-
динова», в: Труды отдела древнерусской литературы Т. 
XXIV. Л., 1969. с. 309-313; Е. Р. Сквайрс, Е. В. Григорьева, 
«Латинские и немецкие тексты самозванца лже-шуйского 
II (Тимофея Ан- кидинова): Лингвистические аспекты 
проблемы подлинности«, в: Древняя Русь. Вопросы ме-
диевистики, № 3 (9) 2002, с. 29-42.

на раван политике, губећи притом из вида читав 
низ комплекснијих друштвених појава и битно 
слојевитијих и међузависних веза и односа, по-
готово што тај комплекс веза (иако можда мање 
уочљив) чини важну саставницу колективног 
памћења, менталитета и међусобне перцепције. 
Притом, ти различити нивои прошле стварно-
сти не могу се сводити у исту раван и тумачити 
као подједнако значајни за општи сплет руско-
српских односа, без последица по логику исто-
ријске проблематизације. Да поједноставимо. 
Примера ради, духовне и црквене везе и контак-
ти сасвим се оправдано сматрају за главни, често 
и једини садржај међусобних односа у периоду 
од 12. до 18. века. Међутим, од тренутка када 
су ти односи, током 18. века, а поготово након 
1804., ‘’подигнути» на ниво дипломатских, па 
потом и међудржавних, црквене и духовне везе 
и контакти нестају из видокруга традиционал-
ног (позитивистичког) историографског инте-
ресовања за руско-српске односе. Тако се може 
стећи апсолутно погрешан и нетачан утисак да 
су те везе, нпр. од 1804. године, биле готово пре-
кинуте. Заправо, у конкретном случају, само се 
променио дискурс историчара који пише и који 
је, када му је то историографски „материјал» ко-
начно омогућио, фокус интересовања „померио» 
са индивидуалних контаката и веза на „праве» 
односе (са становишта позитивизма), тј. на по-
литику и политичке и дипломатске односе, везе, 
контакте, сарадњу, зађевице и распре... Међутим, 
таква промена дискурса ниуколико не одговара 
реалном садржају односа у прошлој стварности. 
Напротив. Духовне везе и контакти, подједнако 
као и друштвене, културне и просветне везе, и 
надаље су одржаване, неретко чак и са појача-
ним интензитетом и изузетно богатим и важ-
ним садржајима, а понекад и са значајнијим или 
дугорочнијим утицајем него политичке. Из тог 
разлога тумачење српско-руских/руско-српских 
односа практично није могуће (или је бар без-
надежно мањкаво) уколико није базирано на 
комплексном проблемском приступу и контек-
стуализацији, који омогућавају њихово сагле-
давање и разумевање на различитим нивоима 
прошле стварности.

Да не буде забуне, комплексан проблемски при-
ступ прошлој стварности ни приближно не зна-
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чи одбацивање или негирање важности фактора 
политике и политичких садржаја руско-српских 
/српско-руских односа. Напротив. Политика 
јесте, у многим сегментима, чинила основу и 
била кључни мотивациони фактор међусобних 
односа – и као таква се рефлектовала и у доброј 
мери профилисала и духовне, и друштвене, и 
културне, и просветне, па чак и индивидуалне 
везе и контакте. Али и поред тога, уколико се 
тумачење сведе искључиво на трагање за по-
литичким мотивима, интересима и деловањем 
на основу политичког рефлекса времена, оно 
постаје неумитно једнострано. Јер реч је о знатно 
сложенијем историјском феномену, који садржи 
подједнако и елементе политичког мишљења 
и делања (можда и најуочљивије), али и ништа 
мање значајне културне, духовне и друштвене 
везе и контакте, који су временом прерасли у оно 
што се данас најчешће назива традиционалним 
у српско-руским односима и што је снажно ути-
цало на уобличавање колективних менталних 
мапа, поготово српског, али и руског народа. 
Једноставно, српско-руске односе немогуће је 
разумети уколико се изгуби из вида да се ради о 
феномену у којем је логика политичког делања и 
политичке рефлексије по правилу чврсто међу-
зависно повезана са специфичном мрежом раз-
личитих културних, духовних и социјалних веза 
и контаката, прожетих идејама о реалној или 
умишљеној блискости, представама о Другом, 
утемељених у конкретним или фиктивним до-
гађајима, намерама, симболима...

Стога међусобне односе практично није мо-
гуће (или је макар изузетно тешко) сагледавати 
уколико се не разумевају у односу на тоталитет 
историјског развоја. У том смислу неопходно је 
најпре размотрити како су се ти односи развија-
ли (и у оним периодима када су се развијали) 
на нивоу политике и дипломатије, па тек након 
тога како се политика рефлектовала на остале 
садржаје међусобних односа и контаката, од ду-
ховних, до индивидуалних и личних. Поготово 
уколико се има у виду неравномерност и снажно 
изражени дисконтинуитети који су их обележи-
ли, проузроковани различитим преломним до-
гађајима и у руској и у српској историји: губитак 
најпре руске, а потом и српске државности током 
средњег века; потом, у наредна три и по века 

(до 1804.) развој односа једне империје и једног 
народа у оквиру друге империје; након тога, од 
1804. године, тек у назнакама, а од 1878. године 
у пуном обиму, развој билатералних односа две 
државе; затим прелом који је наступио 1917/1918. 
године, када је српско-руски оквир међусобних 
односа замењен совјетско-југословенским окви-
ром (та промена, са своје стране, била је праћена 
крајње растрзаним и неравномерним развојем 
односа, са потпуним прекидом у периоду 1918-
1940. и потом 1948-1955; најзад и драматичан 
распад две државе – СССР-а и Југославије (1991.) 
– који је довео до новог радикалног заокрета у 
међусобним односима. То, последично, покреће 
питање сагледавања, разумевања и тумачења 
историјских процеса и феномена из дискурса 
тоталне историје.

Тежња ка тоталној историји не значи, нити може 
значити, тежњу ка прибирању и реконструк-
цији сваке чињенице прошле стварности, јер 
једно такво хипотетичко прегнуће (али чак и 
као такво, без сумње, достојно поштовања) не 
само што би – већ самом својом идејом – пред-
стављало потпуно бесмислен труд него би до-
датно подстакло лоше (у многим елементима и 
погубне) научне тенденције, карактеристичне 
за савремену позитивистичку историографију. 
То се, на првом месту, односи на све израженији 
тренд бескорисног нагомилавања чињеница у 
историјским радовима, које у појединим слу-
чајевима доводи до тога да нагомилавање постаје 
само себи сврха и „научни» циљ по себи (тако 
да се чак и потпуно маргиналним и безначајним 
темама или, што је неупоредиво већи проблем, 
темама које, гледано из угла научне проблема-
тизације, практично и не постоје, посвећује по 
600-700, па и 800 страница „научног» рада). Им-
ператив досезања тоталне историје никако се 
не може досећи таквим приступом. Напротив. 
Тежња ка тоталној историји заправо је тежња ка 
сагледавању свих кључних процеса, феномена, 
токова и проблема догађајног и њихово уоча-
вање и тумачење. Истовремено, то је и тежња ка 
осветљавању свих аспеката прошле стварности, 
а не само једног од њих: политичке, или друшт-
вене, или културне, или економске, или духовне 
историје. Притом, приступ тоталитету прошле 
стварности истовремено значи и размишљати 
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проблемски и водити рачуна о контекстуализа-
цији (јер разматрање појединачних догађаја ван 
општег контекста унутар којег су се одигравали, 
ма колико велик број чињеница био реконстру-
исан, практично нема научног смисла, попут, 
примера ради, покушаја да се реконструишу би-
латерални односи било које две државе „народне 
демократије» након 1945. године, из једноставног 
разлога што развој тих односа није био могућ без 
њихове директне контроле и потпуног усмера-
вања од стране трећег субјекта, кључног центра 
политичке моћи у тадашњој Источној Европи – 
Москве). У складу са тим, ова књига представља 
покушај управо таквог сагледавања тоталитета 
односа Срба и Руса у прошлости.

Најзад, потребно је избећи и последњу „замку», 
која је посебно карактеристична за српску исто-
риографију: српско-руски односи се ни на који 
начин не могу разумети и тумачити изоловано, 

ван ширих контекста балканске и европске поли-
тике свога времена, како се то неретко чини, јер 
су се руско-српски односи изграђивали унутар 
и у односу на сплет различитих политичких и 
дипломатских контекста, који су се преплитали, 
били међусобно прожети, или су се пак поти-
рали.

Но пре разматрања саме историје односа, нео-
пходно је указати на још један теоријско-мето-
долошки проблем, на који у досадашњој науци 
није обраћана довољна пажња, а који је изузетно 
важан пошто умногоме пресудно одређује при-
ступ њиховом изучавању и додатно усложњава 
могућности њиховог тумачења. Реч је о разли-
читим дискурсима из којих је ове односе могуће 
сагледавати и тумачити. 
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