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ПРЕд ОвОР

Књигу коју госпођица Штурценегер данас пружа читао-
цима француског је ика, није потребно посебно најављивати. 
Она садржи стварно виђено и доживљено, тако да може да 
се каже да свака њена глава представља један документ. 
Историјска истина ни та не губи услед тога то аутор че-
сто оставља пуну слободу своме срцу, напротив  она од тога 
само добија.

оспођица Штурценегер учинила је велику услугу добро-
намерним ду овима немачког је ика, и носећи прво њима 
своја апажања а која се не може рећи да су пристрасна: 
ови редови отвориће очи свим људима који су сачували ма-
кар и најмању слободу расуђивања. Овај рад утолико је 
кориснији то је и весна тампа била поставила себи а-
датак, већ давно, да оцрни све то је српско, тако да су на-

и најбољи пријатељи већ пали у очај бог на е будућности. 
Међутим, ерои ам на и  војника и стоици ам на и  гра-
ђана, у трагичним иску ењима ови  последњи  времена, 
били су очигледно такви, да су по једноду ној оцени де-
мантовали све клевете.

Са адовољством констатујем да је једна вајцарска же-
на, и то једна немачка Швајцаркиња, могла да осведочи да 
су њене српске сестре биле на висини свог адатка. Ово тре-
ба истаћи јер на е мајке и на е сестре нису имале прилике 
да се систематски обра ују, и да, стога, њи ова својства про-
истичу и  самог националног бића.

елим да а валим списатељици а сва племенита осе-
ћања према мојим емљацима и мојој емљи, о којима све-
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дочи њена и ванредна књига и да нагласим да нас никако 
не и ненађује то потичу и  срца вајцарске грађанке. али 
ја се бојим да све моје речи ни и далека не могу истаћи сву 
ту благодарност, коју је ова дивна милосрдна сестра морала 
понети са постеља на и  рањеника, који су се борили а 
свету ствар на е националне слободе, са пуним поверењем 
у будућност на е отаџбине, којој су грађанске врлине Швај-
царске увек биле у ор а којим ваља ићи.

ариз   ју а  

и   е ни   
министар Србије у Пари у
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вОд

Када је  тачно пре годину дана  у трија упути а рбији 
вој знаменити у тиматум  вет није ни помиш ао да е 

то бити игна  за адаш и општи по ар
И тина  ви у очекива и  а треп ом у рцу  како е е 

дога аји развијати  а и ни нај ме ији ни у ну ни у мог и да 
поми е да е ве  кроз четрде ет о ам ча ова да е покрене 

авина и да е да е развије једна трашна вет ка драма
Да разуме рат и егове трашне по едице  треба о је 

чо вечан тву да до иви неизмерну не ре у и нево е без кра ја 
што а има до азе

Како те пат е на тају и развијају е  како оне ти у 
ваког појединца  пробијају и му рце  не штеде и ниједну 

породицу  ниједну ку у  ето то би  те а да пока ем по-
том тву у опи има моји  до ив аја на зем и рп кој

ири  и иш  

К  Штурценегер



еоград  панорама  ево  аборна црква и пут којим е пе е  
према парку и твр ави  до е  ава

ред едник ини тар ког авета  аши  у вом радном  
кабинету у а ати в аде у ишу

ог ед на а ату
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лава прва

НЕКОлИКО СТРаНИЦа  
ИСТОРИЈЕ СРбИЈЕ

После велике сеобе народа, Срби, једно од словенски  
племена и  предела сада ње алиције, настанили су се на 
балканском полуострву  они су обра овали ви е група под 
међусобно не ависним кнежевима. Среди те ови  скупина 
било је на обали Јадранског мора  драч је постао њи ово 
главно место.

већ у  веку те словенске групе ујединиле су се под јед-
ним истим кне ом  у II веку та је држава постала кра-
љевина, а 13 6. године Стефан ду ан крунисан је а цара. 

е гова царевина обу ватала је, поред далмације, Црну о-
ру, босну и ерцеговину, северну албанију, Тесалију и Ма-
ке донију, до Солуна.

ду ан је био и ванредно добар цар, мудар и правичан  
он је прогласио прве писане аконе и уредио унутра њу 
органи ацију своје државе  али а време његове владавине 
су и Турци, по први пут, акорачили на тло Европе. Србија, 
капија ападне Европе, упо нала је ускоро опасност која је 
претила читавом западу, и, у ви е ма ова, победоносно до-
била а ијатска племена.

Међутим, после ду анове смрти, Турци су поново на-
валили, у већем броју и у ви е наврата, осетив и да је моћ-
на рука Србије била сломљена.
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И доиста, 1389. године, у стра ној Косовској бици, Срби 
су подлегли неодољивом налету Турака и потпуно и губили 
своју слободу и своју отаџбину.

Прогоњени бе  милости, они који су јо  могли, склони-
ли су се у пределе високи  планина, а неки су чак пре ли и 
преко дунава. али Турци су и  и преко воде гонили, па су 
чак угро или и капије беча.

аустрија је при ватила растурене српске снаге и кад год 
је била принуђена да ратује, Србе је стављала на најисту-
ренија и најопаснија места. Под царицом Маријом Тере ијом 
српски елемент сачињавао је најјачи контингент аустријске 
војске. Како и  је ова владарка ценила, подарила им је мно-
га права и слободе  међутим, они су били и ложени сталном 
притиску Мађара па је бог тога, 1751. године, преко 100.000 
Срба напустило аустријску службу и настанило се на руској 
територији.

одине 1779, леополд II аустријски обећао је нова права 
и нове слободе Србима, који су се у аустријским редовима 
борили против Турака.

али, у стварности се нису испунила дата обећања, и, ма-
ло-помало, пала су у аборав. аст, име, вера, чак и нацио-
нално осећање, тиме су били погажени.

Међутим, све пригу иване срџбе снажно су и биле 18 8. 
године. По то су у алуд преклињали аустријског ца ра да им 
поврати старе привилегије, Срби су одлучили да му от кажу 
послу ност. И биле су крваве побуне. Мађари су успо ставили 
ред код Срба на тако стра ан начин да, ни дан-да нас, Србија 
није аборавила неправде које су јој у име правде учињене.

Не адовољство се јо  повећало рестрикцијама које су Ср-
бији наметнуте после њеног пора а, а достигло је вр унац у 
време анексије босне и ерцеговине од стране аус трије.

Све то је атим до ло, потиче од те несрећне анексије  
она је погодила у срце Србију која је тек почела да се опо-
рав ља од претрпљени  потреса.

ако се само погледа географска карта балкана, види се 
чињеница да је Србија у стању инфериорности у односу на 
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остале балканске државе  она као да је атворена, по то је-
дина није директно ве ана са морем, то парали ује њену 
трговину и њене међународне и цивили ацијске односе, 
тим пре то су главни комуникациони путеви са аустријом 
акрчени сваковрсним препрекама.

Поморске комуникативне ве е са светом Србија је могла 
да успостави преко босне и ерцеговине, али аустрија је 
насилно приграбила те области и и губила и последње 
симпатије свог суседа.

зато је један од главни  циљева Србије у последњем бал-
канском рату био да стигне у драч преко северне албаније, 
и тако обе беди себи и ла  на море.

Српска војска победоносно је напредовала, стигла је на 
обале мора и на праг остварења своји  жеља и жеља читаве 
српске нације. али је аустрија поново пока ала песницу  
једним великим поморским нападом отерала је Црногорце 
и  Скадра и Србе са морски  обала, и  албаније.

Само они који су се на ли у редовима потиснути  могу 
да ра умеју све њи ове патње.

 Освета  Освета   Тај крик цепао је ва ду . И освета је 
до ла у бесу, готово ђаволском  али није влада тај бес рас-
палила, нити српски народ као такав, то у учини и ами 
поданици царевине, аустро-Срби, који су живели у босни.

далеко је од нас помисао да желимо да ублажимо начај 
срамног сарајевског акта  али ар није било мучно а српске 
патриоте да морају да кличу наследнику престола аустрије, 
чија је политика, 1908, оду ела Србији босну и ерцегови-
ну, и то ба  на годи њицу националне жалости поводом 
Косовске битке

Та околност авртела је памет аустро-српски  ђака, чија је 
љубав према домовини и  које су потицали била јо  увек жар-
ка, и довела и  је на странпутицу која нам је по ната. Они сва-
како нису били свесни невоље коју су проу роковали својој 
драгој Србији, какве су јаде и каква бе бројна ла навукли на 
своју домовину и свој народ, чије су ране и  три у астопна 
рата, који тек то су били авр ени, јо  увек крвариле.
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 несрећи која и  је сна ла, влада и народ нераскидиво 
су се сјединили, наоружали, и тако дочекали непријатеља.

Можда би било умесно да се овде укратко ре имирају 
догађаји и  јула 191 . године.

лТИМаТ М а СТРИЈЕ СРбИЈИ

еч   ју а 

аустро-угарски посланик у београду предао је у четвртак 
увече српској влади ноту која је садржала а теве његове 
владе. Одговор се очекивао до 25. јула у ест часова увече. 
Нота је садржала веома о тре а теве. Од српске владе и -
ричито се тражило да се строго супротстави свакој пропа-
ганди а велику Србију“ и да распусти Народну одбрану“. 
Саучеснике сарајевског атентата, који су боравили у Србији, 
аустрија би по вала на одговорност а тај акт и строго ка -
нила. Поред тога, аустријска влада тражи обја њења о 
антиаустријским и јавама ванични  органа Србије и у 
емљи и у иностранству, поводом убиства надвојводе рање 
ердинанда. Сви они који су у ве и са антиаустријском 

пропагандом морају да буду и бачени и  војске, и  државне 
администрације и и  јавни  кола. Ноти мора да буде при-
ложен и ве тај о истра и органи ованој против сарајевски  
криваца.

Поред тога, од српске владе а тевана је следећа ванич-
на објава:

Краљевска влада Србије осуђује пропаганду управ-
љану против аустро- гарске, то јест укупност напора 
ко ји теже да отцепе од аустро-угарске царевине терито-
ри је то јој припадају, и искрено жали стра не последи-
це тога лочиначког акта. Краљевска влада Србије жали 

то су српски официри и чиновници у ели уче ће у го-
ре ре ченој пропаганди, па су тако уни тили пријатељске 
од носе доброг суседства на које се српска влада била све-
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чано обаве ала својом декларацијом од 18. до 31. марта 
1909. године. Српска влада, која не одобрава и осуђује 
сваки про тев или пројекат а ме ање у судбину станов-
ни тва било којег краја аустро- гарске, сматра својом 
дужно ћу да ванично обавести официре, чиновнике и 
све становни тво краљевине, да ће са крајњом строго ћу 
поступати против лица криви  а такве акције, и да ће 
уложити све напоре да спречи или угу и акте те врсте.“

за тевало се од Србије да ту декларацију саоп ти кра-
љев ској војсци у дневној аповести еговог Краљевског ве-
ли чанства, и да је објави у ваничном информативном вој-
ном органу. Краљевска влада Србије се, поред тога, обаве ује:

1. да обустави сваку публикацију која би подстицала на 
мржњу и на пре ир према монар ији, и чија би оп та 
тенденција била управљена против њеног територи-
јалног интегритета.

2. да бе  одлагања приступи распу тању дру тва На-
родна одбрана“, и конфискацији сви  његови  пропа-
гандни  средстава, и да на исти начин поступи према 
другим одборима и удружењима Србије који се баве 
пропагандом против аустро- гарске. Краљевска влада 
ће преду ети потребне мере да речени одбори не обно-
ве своју активност у неком другом облику.

3. да удаљи и  јавне наставе у Србији, како и  настав-
ничког особља, тако и и  колског материјала, све оно 

то служи или би могло да служи пот рањивању про-
паганде против аустро- гарске.

. да и баци и  војне службе и и  администрације уоп-
те официре и чиновнике који би били криви а про-

паганду против аустро- гарске, и а које аустро-угар-
ска влада адржава право да достави листу према си-
гурним и ворима.

5. да пристане да у Србији органи краљевске и царске 
владе учествују у су бијању поку аја управљени  про-
тив монар ије.
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6. да органи ује истрагу против они  који су учествова-
ли у авери од 28. јуна и који би се на ли на српској 
територији. делегати царске и краљевске владе уче-
ствоваће у тој истра и.

7. да приступи то пре ап ењу мајора воје Танкосића 
и и весног Милана Цигановића, српског чиновника, 
који су компромитовани у афери, као то је открила 
истрага.

8. да спречава ефикасним мерама српске власти у вер-
цовању оружја и експло ивног материјала на грани-
ци  да строго ка ни и отпусти царинске службенике у 
Шап цу и ло ници који су помагали учесницима сара-
јев ског лочина да пређу границу.

9. да пружи обја њења краљевској и царској влади о 
недопустивом начину на који су високи српски служ-
беници, упркос своме ваничном положају, и ра или, 
у Србији и у иностранству, своје непријатељство про-
тив аустро- гарске, после атентата од 28. јуна.

10.  да се договара са краљевском и царском владом о и   
вр авању напред наведени  мера.

влада очекује одговор на овај ултиматум најдоцније до 
25. јула у 6 часова увече.

лаС ШТаМПЕ

Србија се на ла у великој историјској дилеми. Оружјем 
треба да брани своју не ависност, а неће је потпомоћи 
ниједна друга сила осим Русије. То је било сасвим очиглед-
но, јер велике силе нису интервенисале у време балкански  
ратова, а сада су имале јо  мање интереса да то учине. 
Русија, која је Србију оставила да и губи у рату стечене те-
ковине на Јадрану, вероватно неће интервенисати да она 
сачува своју не ависност. То, међутим, није смело да начи 
да ће Србија при ватити, у укупности, претен ије аустрије. 
Могло се претпоставити да она пристане на кажњавање 
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сви  они  који су били уме ани у сарајевски лочин, али и 
да ће да се одупре сваком ме ању у њене државне послове.

Нота је била предата вербално, можда и ато да би се 
срп ској влади оставила могућност да попусти само једном 
делу аустријски  а тева: можда је ова влада тражила нај-
ви е да би добила најмање.

Посебно је питање коначног ре ултата те претеће ноте  
Под претпоставком да се Србија принуди да при вати те 
а теве, чак и крипећи убима, какве ће користи имати 

аустрија од тога
да ли ће непријатељска осећања ви е српски  полити-

чара према аустрији бити ослабљена нотама бог који  
црвене од срамоте сви истински патриоти  да ли ће један 
национални покрет, као то је покрет а велику Србију , 
бити ометен чињеницом да се влада српска као таква од 
њега огра ђује  зар то неће побудити ду ове у Србији про-
тив аус трије  зар аблудели и аслепљени патриоти, као 
они у сарајевском атентату, неће бити гурнути, ви е него 
икад, у криминалне акте  зар се не може догодити да ће 
једном нотом, као ова то је предана јуче, сада ња српска 
влада, која је увек настојала да одржава коректне односе са 
аустро-угарском владом, бити бачена и амењена радика-
лима

еч   ју а 

Све новине, и у ев органа социјал-демократа потпуно 
се слажу са нотом. Раднички дневник“ нала и да је и а и-
вачка и осуђује берт олдов корак који прева ила и циљ.

e e e  e

Српски одговор на ноту аустријске владе био је саста-
вљен овако:
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СадР ИНа СРПСКЕ НОТЕ

еоград   ју а 

Краљевска влада Србије примила је саоп тење аустро- 
-угарске владе. Она је уверена да ће њен одговор отклонити 
неспора ум који прети пријатељским односима доброг су-
седства који владају и међу две емље. Краљевска влада је 
чврсто уверена да се протести који су се појавили у Скуп-

тини, као и обја њења и акти одговорни  представника 
државе, протести којима је учињен крај декларацијом српске 
владе од 18. до 31. марта 1909, и који се, од онда, нису по-
новили према суседној великој монар ији, ни код наредни  
влада Србије, ни у њи овим ваничним органима  да се ти 
протести неће ви е поновити. Није било никаквог поку аја 
да се промени било та у политичком и правном стању 
створеном у Србији.

Српска влада тврди да никакву примедбу у том погледу 
није доставила аустријска краљевска и царска влада, и у ев 
поводом једног колског приручника, а који је краљевској 
и царској влади дат потпуно адовољавајући одговор.

 ви е ма ова, а време балкански  ратова, Србија је 
дала дока е једне пацифистичке и умерене политике. Србији 
и жртвама које је она чинила у интересу европског мира 
дугује се чињеница да је тај мир био по тован. Српска вла-
да не може да се чини одговорном а манифестације при-
ватног карактера, какве се нормално де авају у свим 
емљама и које уоп те и мичу ваничној контроли, погото-

ву то је а регулисање читавог ни а питања настали  
и међу Србије и аустрије краљевска влада пока ала пуно 
предусретљивости и успела да и  на тај начин добрим де-
лом уреди корисно а обе суседне емље.

Према томе, краљевској влади Србије те ко су пале оп-
тужбе да Краљевина Србија има удела у сарајевском атента-
ту  она је очекивала да буде по вана да учествује у истра и 
тог лочина, и била је спремна да поступи коректно и да 
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строго ка ни све особе а које буде дока ано да сносе било 
какву кривицу у атентату. Потчињавајући се тако жељама 
краљевске и царске владе, српска влада је спремна да и веде 
пред судове сваког српског поданика а којег се утврди да је 
учествовао у сарајевском лочину, и тиме очува по товање 
које се дугује њеном положају и њеном рангу. Она се наро-
чито обаве ује да објави следећу декларацију на првој стра-
ни свог Службеног гласника од 13. до 26. јула 191 . године:

1. Краљевска влада Србије осуђује сваку пропаганду 
управљену против аустро- гарске, то јест скуп напора 
тенденција, поку аја, маневара  чији је циљ да се од 

аустро-угарске монар ије отцепе територије које јој 
припадају. Она искрено жали стра не последице ти  
криминални  аката. влада жали то су српски офици-
ри и чиновници, према и ве тају царско-краљевске 
владе, учествовали у реченој пропаганди, помућујући 
тиме односе доброг суседства које се краљевска влада, 
својом декларацијом од 18. до 31. марта 1909, свечано 
обаве ала да по тује. Краљевска влада, која не одо-
брава и одбацује сваку мисао или поку ај ме ања у 
политику којег било дела аустро- гарске, сматра 
својом дужно ћу, да скрене пажњу, на и ричит начин, 
официрима, чиновницима и свему становни тву 
Краљевине, на чињеницу да ће убудуће кажњавати са 
крајњом строго ћу свако лице које буде криво а так-
ве акте, акте које ће она свим својим напорима 
су бијати. Ова декларација биће стављена до нања 
краљевској војсци дневном апове ћу . в. Краља, и 
објављена у ваничном органу војске. Краљевска влада 
се обаве ује сем тога да, у наредном редовном аседању 
Скуп тине, унесе један амандман у закон о тампи, 
по којем ће се подбадања на мржњу или пре ир према 
аустро-угарској монар ији најстрожије кажњавати  
исто тако, свака публикација са тенденцијом управ-
љеном против територијалног интегритета аустро- 
- гар ске. Она се обаве ује да у наредном аседању 
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ста вотворне скуп тине унесе један амандман о кон-
фис кацији горе поменути  публикација  јер то сада 
није могућно према члану 22. става.

2. Краљевска влада нема дока а, а нота царско-краљевске 
владе јој и  не пружа, да су чланови дру тва Народ-
на одбрана“ и други  дру тава истог рода до сада по-
чинили кривична дела. Међутим, краљевска влада ће 
испунити а тев царско-краљевске владе и распустиће 
дру тво Народна одбрана“, као и друга која би фаво-
ри овала агитацију против аустро- гарске.

3. Краљевска влада се обаве ује да бе  оклевања одстра-
ни и  јавни  кола Србије све то би служило или 
могло да служи пропаганди против аустро- гарске, 
ако царско-краљевска влада може а то да јој пружи 
дока .

. Краљевска влада пристаје да бе  одлагања и  војске и -
баци све људе, а које се утврди у судској истра и, да 
су учинили акте против интегритета аустро-угарске 
монар ије. Она тражи да јој царско-краљевска влада 
до стави ретроспективно листу имена ти  официра и 
чиновника, да би обра ложила то искључење.

5. Краљевска влада при наје да не ра уме смисао и дома-
ај а тева царско-краљевске владе која тражи да се 

Србија обавеже да на својој територији трпи сарад њу 
царско-краљевске владе која би дејствовала по прин-
ципима међународног права, кривични  истрага и од-
носа доброг суседства.

6. Краљевска влада сматра, свакако, својом дужно ћу да 
преду ме истрагу против сви  они  који су учествова-
ли у авери од 15. јуна и који се нала е на српској те-
ри торији. Што се тиче учествовања царско-кра љев ске 
власти у тој истра и, кра ев ка в ада не мо е да га 
при вати  јер би то пред тав а о повреду тава 
и кривичног по тупка. Међутим, чим истрага буде 
авр ена, њен ре ултат ће се доставити аустријској 
тампи.




