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Сажетак
Аустроугарска је окупирала Босну и Херцеговину на
основуXXVчланаБерлинскогконгреса1878.иАустриј
скотурске конвенције од 29. априла 1879. На самом
почетку јепокушалаирадиланатомедавременски
ограничени мандат за окупацију претвори у трајно
запоседање.Аустроугарскаињенисавезницисматра
јудаокупацијапочиванамеђународној основиа ка
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првомтумачењу,свезаконскемереокупационевласти
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те.Мадатопитањенијерешенодоконачнеанексије
1908,упраксисуБоснаиХерцеговинабилеукљученеу
државноуређењеХабзбуршкемонархије.Изапитања
правногположајаБоснеиХерцеговинестајалојепи
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тањекојестварнигосподарутимпокрајинама.По
конвенцијииз1879, султановоимеитурске заставе
билисусимболтурскевласти,али јесвеосталоно
силоознакеаустроугарскетрајнеприсутностиупо
крајинама.Иза свихтеорија које су се у вези стим
развијалестајалајеодређенаполитичкарачуница,а
неправо.Ибашјетаправнанејасноћаутицаланато
дајеположајБоснеиХерцеговинезависиоододноса
одређенихснагакојесукршилемеђународноправоа
сталносуистицаледасењиховетежњетемељена
законској основи.Српска влада дала је 18.фебруара
изјавудаонаодАустроугарскенетражиништани
уполитичкомниупривредномпогледу.Побосанско
херцеговачкомпитањуонаједигласвојгласутолико,
уколико је он имао европски карактер.И у будућно
сти зању ће потом питању битимеродаван само
ставевропскихсила.Акоонепризнајуствореноста
ње,примићетаквуодлукуиСрбија.Таизјавасрпске
владе,сизвеснимрускимизменама,нијезадовољавала
Беч, јер је овајтражиоизрично признавање анекси
је.ОдСрбије јетражен јасанибезуслованодговор.
Енглеска, Француска, Русија и Италија учиниле су
17.мартазаједничкидемаршкодсрпскевладе,дајој
олакшајуодлукукојанијебилалака.Српскавлада је
попустилаиучинилаоноштосеодње,уинтересуми
ра,тражило–противсвојевољепризналајеанексију
БоснеиХерцеговине.
Кључнеречи:анексија,кризна,насиље,претња,оку
пација,рат,Аустроугарска.

Sрп ска прав на шко ла се увек др жа ла за кључ ка да аустро у-
гар ско за по се да ње Бо сне и Хер це го ви не има ме ђу на род но-

прав но, а не др жав но прав но обе леж је, то јест да је то ме ђу на род но 
и отво ре но, а не уну тра шње и за тво ре но пи та ње. То исто гле ди ште 
је од ре ди ло при ро ду по ли тич ког по кре та срп ског на ро да у Бо сни 
и Хер це го ви ни. Ње гов циљ је био да раз ви је на ци о нал ни пре по род 
срп ског на ро да ко ји је по ме ђу на род ном пра ву био чи ни лац у од лу-
чи ва њу суд би не ње го ве зе мље. За ко ном од 20. де цем бра 1879, Бо-
сна и Хер це го ви на су укљу че не у аустро у гар ско ца рин ско под руч-
је. Упра ву по кра ји не во ди ла је нај пре јед на ‘’бо сан ска ко ми си ја’’ 
при Ми ни стар ству спољ них по сло ва, а од 1880. во ди ло је по себ но 
оде ље ње (‘’бо сан ски би ро’’) у За јед нич ком ми ни стар ству за фи-
нан си је. По ло жај Бо сне и Хер це го ви не у Мо нар хи ји за ви сио је од 
на год бе аустриј ских и ма ђар ских вла сти око ње, при че му је оку па-
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ци ја увек сма тра на за ма ње зло од ства ра ња осно ве да се око Ср би-
је на ју жним гра ни ца ма Мо нар хи је ство ри уве ћа на ју го сло вен ска 
др жа ва. То се ра ди ло не са мо због осе тљи вог по ло жа ја Хр ват ске, 
три ја ли стич ких мо гућ но сти, не го и због еко ном ске за ин те ре со ва-
но сти оба де ла Мо нар хи је за оку пи ра не обла сти. За ко ном од 20. 
фе бру а ра 1880. го ди не, ко нач но су уре ђе на на че ла упра ве оку пи ра-
них по кра ји на. Про ме на њи хо вог прав ног по ло жа ја за ви си ла је од 
при стан ка за ко но дав них те ла оба де ла Мо нар хи је, а за ко не и бу џет 
мо ра ле су одо бри ти обе вла де пре вла да ре ве по твр де. Фор мал но 
узев ши, за ко не је до но сио вла дар на осно ву пла но ва За јед нич ког 
ми ни стар ства фи нан си ја и Зе маљ ске вла де за Бо сну и Хер це го ви-
ну. По кра ји ном се упра вља ло као при кљу че ном ко ло ни јом, ма да 
су де ле га ци је оба де ла Мо нар хи је мо гле пре ко За јед нич ког ми ни-
стар ства фи нан си ја по ста вља ти и пи та ња упра ве над по кра ји на ма, 
по себ но кад је би ла реч о до но ше њу но вог бу џе та.1)

Ше стог ок то бра 1908. у Бе чу је об на ро до ван указ ца ра Фра-
ње Јо си фа о анек си ји Бо сне и Хер це го ви не. Од лу ку је то га да на 
са оп штио лич но цар Фра њо Јо сиф. То се до го ди ло у вре ме ка да 
су се у око ли ни Ла за рев ца из во ди ле вој не ве жбе у ко ји ма су уче-
ство ва ле две ди ви зи је срп ске вој ске. Бе о град и це лу Ср би ју је за-
хва ти ло ве ли ко не за до вољ ство и уз бу ђе ње. На те ри то ри ји Ср би је 
спон та но су се оку пља ли љу ди да из ра зе сво је про те сте. Но ви не 
су би ле пу не па три от ских чла на ка – про те ста. Пра ви ле су се раз не 
ком би на ци је, упу ћи ва ли апе ли стра ним др жа ва ма про тив не прав де 
ко ја се Ср би ма чи ни анек си јом Бо сне и Хер це го ви не. У Бе о гра ду 
је вест о анек си ји бур но при мље на ка ко ме ђу по ли ти ча ри ма, та ко 
и ме ђу гра ђа ни ма, а на ро чи то у умет нич ком све ту. У Ру си ју је од-
мах упу ће на де ле га ци ја са пре сто ло на след ни ком Ђор ђем Ка ра ђор-
ђе ви ћем на че лу, у чи јем је са ста ву био и во ђа Ра ди кал не стран ке 
Ни ко ла Па шић. На при је му код ца ра Ни ко ла ја II и ру ског ми ни стра 
ино стра них по сло ва Алек сан дра Из вољ ског, де ле га ци ја је из ра зи-
ла стра хо ва ње у по гле ду мо гу ћег ра та са Аустро у гар ском мо нар-
хи јом. Срп ски ми ни стар ино стра них по сло ва Ми ло ван Ми ло ва но-
вић одр жао је са ста нак са срп ском ели том из по ли тич ког и јав ног 
жи во та, на ко ме је де таљ но раз ма тра но на ста ло ста ње у зе мљи. У 
овој си ту а ци ји нај ак тив ни ји су по ред по ли ти ча ра би ли умет ни ци. 
Бра ни слав Ну шић је ини ци рао осни ва ње па три от ске ор га ни за ци је 

1) Група аутора: Историја српског народа – од Берлинског конгреса до уједињења 1878–
1918, шеста књига, први том, Српска књижевна задруга, Београд, 1983, стр. 555556.
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Народнаодбрана ко ја је у слу ча ју ра та тре ба ло да по ста не ‘’ма-
три ца за при ку пља ње и ор га ни зо ва ње до бро во љач ких од ре да’’. 
Ну шић се на бе лом ко њу по ја вио код спо ме ни ка кне зу Ми ха и лу 
(на да на шњем Тр гу Ре пу бли ке) и у ва тре ном го во ру по звао гра ђа не 
Бе о гра да и Ср би је на от пор аустро у гар ској по ли ти ци на Бал ка ну. 
Пе сник Јо ван Ду чић био је још од ре ђе ни ји: Данассетражиреч
нассвију,речкојомћемоизјавитидасмоспремнипреизгинути,
дасмоспремнипреодрећисесамихсебе,својихживотаисвојих
имања,својеслободеисвоједржаве,пренегоштодозволимо....да
намграбљивицасусеткадаљечупадеоподеомесасанашеграс
комаданогтела. Па три о ти зам и ма сов но рат нич ко рас по ло же ње 
на ро да рас па љи ва ли су и по зна ти сти хо ви Ми ла на Ра ки ћа. Нај ве ће 
ова ци је до жи ве ла је по зна та сли кар ка На де жда Пе тро вић, ко ја се 
12. ок то бра 1908. го ди не са бал ко на На род ног по зо ри шта обра ти-
ла при сут ној ма си на ро да: Сестреибраћо,1878.годинеЕвропаје
Берлинскимуговоромзабиланожусрцесрпстваудвеманајлеп
шим покрајинама, Босни и Херцеговини. Уместо да је још онда
оставиланародуправонаслободноопредељење,онагајебацилау
новоропство....скинуламујеоковесногу,дабимулакшеставила
ланцеоковрата.Тридесетгодина,БоснаиХерцеговинабилесу
поприштеексплоатацијеАустроугарске...Одданас,сестре,наша
једужностдапрекинемосањимасвакутрговинскувезу,даихза
њиховунечовечностинепоштењеударимопокоси,којајењима
многоважнијаодсрцаидуше...Објавимобојкотаустроугарско
немачкојтрговини.2) На род но оду ше вље ње је, ме ђу тим, утих ну ло 
ка да је срп ска вла да, под при ти ском ме ђу на род них фак то ра, мо ра-
ла да при ста не на све оно на шта су већ при ста ле Ру си ја, Ен гле ска 
и Фран цу ска – на при зна ње аустро у гар ске анек си је Бо сне и Хер-
це го ви не. Вла да Кра ље ви не Ср би је 31. мар та 1909. го ди не би ла 
је при ну ђе на да из ја ви да ‘’сма тра да анек си јом ни су по вре ђе на 
пра ва и ин те ре си Ср би је’’.

Безуспешнипритисакнаграђане
БоснеиХерцеговинедапризнајуанексију

Беч ка вла да, иако је зна ла рас по ло же ње на ро да, ула га ла је ве-
ли ке на по ре да би се на род у Бо сни и Хер це го ви ни из ја снио за 
анек си ју. Она је упу ти ла у Бо сну и Хер це го ви ну адво ка та, др Кра-

2) Небојиша Богуновић, Коекуде Србијо, Интерпринт, Београд, 2006, стр. 147.



стр:207226.

- 211 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2014год.(XXVI)XIIIvol=39

су, ко ји је ра ни је имао кан це ла ри ју у Са ра је ву и одр жа вао ве зе с 
из ве сним љу ди ма из Бо сне и Хер це го ви не. Он је до шао с пу но 
обе ћа ња свим глав ни јим во ђа ма пра во слав них и му сли ма на, пре-
по ру чу ју ћи им да упу те у Беч јед ну де ле га ци ју, ко ја би за мо ли-
ла мо нар хи ју да се са устав ним пи та њем ре ши и др жав но прав но. 
Бо сни и Хер це го ви ни се обе ћа вао ауто но ман по ло жај са ста рим 
кра љев ским ран гом. Од го вор гра ђа на био је не га ти ван. У пи сме ној 
пред став ци, ко ју су 7. сеп тем бра 1908. по не ли на Или џи ми ни стру 
Сте ва ну Бу ри ја ну, они су тра жи ли до но ше ње уста ва али без др-
жав но прав ног ре ше ња, на гла ша ва ју ћи да не же ле ни ка кве од лу ке 
без на род ног при стан ка.

Пр ва сед ни ца за јед нич ких ми ни ста ра Аустро у гар ске мо нар хи-
је о анек си ји, на ко јој су при су ство ва ли и угар ски ми ни стри, одр-
жа на је 18. но вем бра 1907. На њој је ре ше но да се анек си ја оства ри 
‘’кад је при ли ке за тра же и до пу сте’’. Од мах за тим по че ла је ак тив-
ност ка ко би се те по вољ не при ли ке што пре опе ра ци о на ли зо ва ле. 
У Хр ват ској је 24. де цем бра 1907. по ста вљен за ба на за кле ти не-
при ја тељ Ср ба, ба рон Па вле Ра ух. Из Бе ча и Са ра је ва чи ње но је 
све што се мо гло, да се што ви ше на ру ше од но си из ме ђу Ср би је 
и Цр не Го ре, ка ко би се сло бод не срп ске др жа ве у од луч ном ча су 
на шле не ак тив не и уза јам но ком про ми то ва не. У Бо сни и Хер це го-
ви ни по чи њу ма сов ни пре тре си, хап ше ња и за стра ши ва ња. Та да је 
на ста ла по зна та па ро ла савитиилискршити. Па ипак ни су ус пе-
ли. Став Ср ба био је ми ран, али од лу чан. Та да се на че лу ру ског 
Ми ни стар ства ино стра них де ла на ла зио Алек сан дар Пе тро вич Из-
вољ ски (АлександроПетровичИзвольский), др жав ник не без да ро-
ви то сти, али су ви ше сан гви ни чан, а у до број ме ри не и без из ве сне 
бр зо пле то сти. Он је, из по бу да ко је још ни су са свим об ја шње не и 
до вољ но схва тљи ве, упу тио 2. ју ла 1908. Ерен та лу (AlojzLeksafon
Erental) је дан ме мо ар, у ко јем му је по ну дио из ве стан спо ра зум. 
У том ме мо а ру он је, ме ђу оста лим, по ста вио и пи та ње анек си-
је. Оно, као и пи та ње Дар да не ла, на ко је су Ру си по ла га ли одав но 
ве ли ку и оправ да ну ва жност, има ло је, по ње го вом упор ном ту ма-
че њу, европ ски ка рак тер, што је мо гло да се ре ши у ду ху при ја-
тељ ског ре ци про ци те та. То је по ну да на ко ју је беч ка ди пло ма ти ја 
одав но че ка ла. Ру ска по ну да би ла је још уто ли ко по вољ ни ја, јер је 
уз Бо сну и Хер це го ви ну об у хва та ла и Но во па зар ски сан џак. По-
ну да Из вољ ског до шла је у исто вре ме кад и ве сти о мла до тур ској 
ре во лу ци ји. Оба до га ђа ја иза зва ла су у Бе чу жи ву ак тив ност и, по-
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ве за на, од лу чи ла су нов обрт у исто ри ји. Кад је ре шио да спро ве де 
анек си ју, по сле ру ске по ну де и до га ђа ја у Тур ској, аустриј ски ми-
ни стар спољ них по сло ва Ерен тал је европ ску си ту а ци ју сма трао 
вр ло по вољ ном. На ме ра вао је спро ве сти на год бу са Ру си јом обе-
ћа ва ју ћи јој при ја тељ ско др жа ње по пи та њу Дар да не ла. Не мач ки 
при ста нак је већ имао. Фран цу ска је би ла не ра то бор на и за у зе та у 
Ма ро ку. Ита ли ју је на ме ра вао за у ста ви ти та ко што ће на пу сти ти 
Сан џак и тим је уве ри ти да не ма на ме ру за да ље про ди ра ње, и да 
анек си ја не зна чи за Аустри ју ни ка кву но ву до бит, не го с тим на пу-
шта њем чак и јед ну вр сту жр тве. Тим лу ка вим ди пло мат ским по те-
зом на дао се да ће до би ти и по ве ре ње но ве Тур ске, ко ја би у ства ри 
тре ба ло да до би је као чи сту јед ну сво ју област ко ја је већ упо ла 
за ка па ри са на с њи хо ве стра не. ЗаЕнглеску,којајеАустријуиувела
уБосну,вероваоједанећеповодоманексијепредузиматиништа
озбиљније. Ве ру ју ћи у то, и осла ња ју ћи се на ап со лут ну по моћ 
Не мач ке, Ерен тал се ре шио да за свој по сту пак не тра жи уна пред 
са гла сност си ла пот пи сни ца Бер лин ског кон гре са, ко је су јој да ле 
ман дат, не го да их ста ви пред го тов чин. Из у зе так је учи нио са мо с 
Ру си јом и Ита ли јом, али ни њи ма ни је хтео да от кри је сво је пра ве 
на ме ре и да их оба ве сти у пу ној ме ри.3) Са Из вољ ским са стао се 
у Бу хлау, на има њу гро фа Леополдафон Берхтолда, та да аустриј-
ског по сла ни ка у Пе тро гра ду, 2. сеп тем бра. Он му је том при ли ком 
ста вио до зна ња да на ме ра ва про гла си ти анек си ју, али му ни је хтео 
ка за ти рок. Оче вид но за то, да овај не би имао до вољ но вре ме на да 
по ку ша мо жда не ке ди пло мат ске по те зе ко ји би ком пли ко ва ли си-
ту а ци ју. Обе ћао му је са мо да ће га о да ту му оба ве сти ти на кнад но. 
Из вољ ском је и пре то га, по сле пре пи ске с Ерен та лом, би ло ја сно 
да је анек си ја на пра гу, и он је о том, у Карлс ба ду, оба ве стио 22. 
ав гу ста и срп ског ми ни стра ино стра них де ла, др Ми ло ва на Ми ло-
ва но ви ћа. Ру си ја ни је мо гла спре чи ти тај акт, го во рио је он оби ла-
зе ћи исти ну о це лој си ту а ци ји, да због анек си је не мо же ући у рат. 
Је ди но што мо же учи ни ти за Ср би ју то је да по ма же ње не зах те ве 
за из ве сне те ри то ри јал не ком пен за ци је и пре по ру чио му је да их 
тра жи. Пре ма ита ли јан ском ми ни стру спољ них по сло ва То ма зу 
Ти то ни ју, Ерен тал је био још ви ше уз др жан. Ње гов раз го вор с њим 
о анек си ји имао је пре те жно ака дем ски ка рак тер, и Ти то ни из тог 
раз го во ра ни је мо гао за кљу чи ти ни кад ће се анек си ја из вр ши ти 
ни у ком об ли ку. Да кле, док је Ерен тал био то ли ко тај но вит пре ма 

3) Исто, стр. 684.
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свом са ве зни ку, он је, у исто вре ме, бу гар ском кне зу Фер ди нан ду 
са оп штио ја сно да ми сли про гла си ти анек си ју и по звао га је ди-
пло мат ски, да и Бу гар ска по сту пи пре ма сво јим ин те ре си ма. Кнез 
Фер ди нанд је 10. сеп тем бра до шао у Пе шту и имао је с Ерен та-
лом ду же раз го во ре. Иако су по сле и јед на и дру га стра на спо ри ле 
да је тад би ла уго во ре на па ра лел на ак ци ја из не на ђе ња за Тур ску, 
ипак су не ки, по сла ни ци на стра ни, као гроф Рудолф Кевенхилеру 
Па ри зу, зна ли да ће би ти про гла ше на у бли ском вре мен ском ро ку 
бу гар ска не за ви сност и анек си ја Бо сне. Из не на ђе на Тур ска не ће 
мо ћи у исто вре ме да ре а гу је на обе стра не, па ће под при ти ском 
до га ђа ја по пу сти ти и сна ћи се у но вим при ли ка ма.4)

У Ср би ји је про глас анек си је иза звао нај ве ће не за до вољ ство. 
Це ла зе мља осе ћа ла се те шко по го ђе на. Уда рац је био на ме њен не 
то ли ко Бо сни и Ср би ји ко ли ко срп ској иде ји и це лој срп ској бу дућ-
но сти. Аустриј ска оку па ци ја има ла је при вре мен ка рак тер, бар те о-
рет ски, и по сто ја ла је на да да ће ње ној вла да ви ни ту до ћи крај, кад 
се на род Бо сне и Хер це го ви не ор га ни зу је и њи хо ви ин те ре си до-
ђу до из ра жа ја. Сма тра ло се да је анек си ја на пра ви ла од Аустри је 
трај ну бал кан ску си лу. Докбудетесиле,немасрпскогуједињења;
абудућностСрбије,стешњенауускегранице,зависићесталноод
ћудииинтересавеликогинетрпељивогсуседа.Ми мо свих оче ки-
ва ња у Бе чу, анек си ја ни је са оду ше вље њем при мље на ни у Цр ној 
Го ри. Иако су од но си из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре би ли на ру ше ни, 
у ча су оп ште на род не угро же но сти обе су се зе мље на шле бр зо на 
ис тој ли ни ји. Три де сет го ди на ра ни је, 1876, Ср би ја и Цр на Го ра 
ушле су у рат с Тур ци ма због Бо сне и Хер це го ви не, и у овом ча су 
оне су би ле по но во спрем не за то. Јав но мње ње је тра жи ло бор бу. 
Ма да се до бро знао и ви део не сра змер сна га, свет је, као за па љен, 
упо зо ра вао на уз бу ну. Вла да Ср би је је би ла у ве ли кој не при ли ци. 
Др Ми ло ван Ми ло ва но вић, као од го вор ни ми ни стар, ни је био за 
крај ње ме ре, зна ју ћи да Ру си ја ни је спо соб на за бор бу, да Фран цу-
ска да је ја сну по ру ку да рат, због срп ског пи та ња, у том об ли ку, не 
би био до вољ но схва ћен у њи хо вим ре до ви ма и да Ср би ји и дру ге 
си ле не би по мо гле у по треб ној ме ри.5) Опо зи ци ја је ве ро ва ла да 
би ру ско јав но мње ње мо гло ипак ути ца ти на вла ду да бу де енер-

4) Никола Стојановић. Босанска криза 19081914, Сарајево, 1958; С. Новаковић, Најновија 
балканска криза и српско питање, Београд, 1910; Г. Гершић, Међународно правни 
биланс у последњој баалканској кризи, Београд, 1909.

5) Милорад Екмечић, Стварање Југославије 17901918, књига 2, Просвета, Београд, 1989, 
стр. 551.
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гич ни ја, ми сле ћи да у Ру си ји, про стра ној и бес ко нач ној, има, ипак, 
ви ше сна ге не го што ма ло ду шни пред ста вља ју. Ве ро ва ло се, да ље, 
да ће и Тур ска би ти спрем на за од бра ну сво јих пра ва и да би се 
мо гао ство ри ти вој ни са вез и с њом. У Пе тро град је, сто га, упу ће-
но ви ше јав них рад ни ка, да ‘’об ра ђу ју’’ јав но мње ње, а ме ђу њи ма 
и сам Ни ко ла Па шић; а у Ца ри град је упу ћен Сто јан Но ва ко вић. 
Ни је тре ба ло мно го вре ме на па да се ви ди да од са ве за с Тур ском 
не ће би ти ни шта. Она ни је би ла спрем на за ве ли ку бор бу, и ми сао 
о не ком ра ту с Аустри јом та мо ни ко ни је узи мао у озбиљ ну ком би-
на ци ју. Прет ње, бој кот ро бе и пре го ва ра ње са Ср би јом слу жи ли су 
са мо за то да се пра ви при ти сак на Беч ка ко би се отуд до би ли што 
ве ћи ма те ри јал ни уступ ци. У Пе тро гра ду, јав но мње ње осу ђи ва ло 
је Из вољ ског и има ло пу но сло вен ског брат ског са о се ћа ња, али су 
све од го вор не по ли тич ке и вој не струк ту ре, у сва кој при ли ци, ја-
сно на гла ша ва ле да они не мо гу ући у рат. То је на гла ша ва ње би ло 
искре но, али и на ив но и без ди пло мат ске му дро сти. Оно је зна чи ло 
ба ца ње оруж ја уна пред и из гра ди ло је са мо по у зда ње про тив ни ку 
да оста не до кра ја упо ран и не по мир љив.6)

Ме ђу тим, и у свим по ли тич ким не при ли ка ма, Ру си ја је, ипак, 
по ку ша ва ла да на пра ви мак си мал ни ис ко рак. У спо ра зу му са Ен-
гле ском и Фран цу ском она је пред ло жи ла одр жа ва ње јед не кон-
фе рен ци је ве ли ких си ла, ко ја би раз ма тра ла мо гућ ност про ме не 
од лу ка Бер лин ског кон гре са и ко ја би, ме ђу оста лим, од лу чи ла да 
се до не се од ре ђе но обе ште ће ње и за Ср би ју. Аустри ја је од би ја ла 
сва ко уче шће на кон фе рен ци ји, ако уна пред не до би је га ран ци ју да 
њен по сту пак не ће би ти под врг нут кри ти ци и ако се уна пред не да 
при ста нак на ње не зах те ве. За те ри то ри јал не уступ ке Ср би ји ни-
је хте ла ни да раз го ва ра. Не мач ка се на чел но за ла га ла за пре стиж 
Аустри је као ве ли ке си ле и без у слов но по др жа ва ла све оно што је 
Беч тра жио. Ерен тал (AlojzLeksafonErental)је од би јао европ ску 
кон фе рен ци ју и с тим раз ло гом што је пи та ње Бо сне и Хер це го-
ви не ствар са мо Тур ске и Аустро у гар ске. Тај раз лог је био прав но 
са свим по гре шан. Ман дат за оку па ци ју ни је до би ла Аустри ја од 
Тур ске не го од ве ли ких си ла. Пре ма то ме, и од лу ка о про ме ни тог 
ман да та тре ба да до ђе са исте стра не. Ерен тал је то знао, али кад је 
већ јед ном по шао пу тем кр ше ња ме ђу на род них уго во ра, тре ба ло је 
њим ићи и да ље. Тур ској је би ло ја сно да од европ ске кон фе рен ци је 

6) Андрија Раденић, „АустроУгарски планови против Србије у вези са анексијом Босне и 
Херцеговине“, Југословенски народи пред Први светски рат, Београд, стр. 810.
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не мо же има ти ко ри сти и да Бо сну и Хер це го ви ну не мо же по вра-
ти ти. Би ло је, ме ђу тим, из ве сног стра ха да би се тра же не кон це си је 
Ср би је мо гле да ти на њен ра чун, у Сан џа ку, или на ком дру гом ме-
сту. И сто га је она, кад се уве ри ла да Беч при ста је на ма те ри јал не 
уступ ке, при хва ти ла ра до пре го во ре на тој осно ви и за вр ши ла их 
13. фе бру а ра 1909. го ди не.7)

Србијаподспољнимпритискомпризнаје
анексијуБоснеиХерцеговине

Кад се до го во ри ла о свим пи та њи ма с Тур ском, Аустри ја се 
спре ма ла за об ра чун са Ср би јом. На беч ком дво ру је све ви ше са-
зре ва ла иде ја, ко ју су на ро чи то раз ви ја ли вој ни ко ман дан ти на че лу 
са ге не ра лом на чел ни ком Ге не рал шта ба Кон ра дом Хе цен дор фом 
(FrancKonard fonHecendorf), даСрбију, као опасно национали
стичкореволуционарно гнездо,требауништити. Ту ми сао при-
хва тио је и сам Ерен тал. У је сен и зи му 1908/9. по сто ја ло је ви ше 
пред ло га шта тре ба учи ни ти са Ср би јом и ка ко је тре ба раз де ли ти. 
По сле спо ра зу ма с Тур ском, Ерен тал је фор мал но оп ту жио Ср би ју 
да ра ди про тив ин те гри те та Аустро у гар ске мо нар хи је и да је сто га 
тре ба ура зу ми ти и упо зо ри ти на по сле ди це. Сем то га, он је из ја вио 
да у срп ско а у стриј ском спо ра зу му не же ли ни чи је по сре до ва ње. 
Реч ‘’ка жња ва ње’’ Ср би је би ла је увек при сут на, а с не мач ке стра не 
у европ ским пре сто ни ца ма се озбиљ но упо зо ра ва ло на мо гућ ност 
ра та. Од мно гих др жа ва по че ле су сти за ти при ја тељ ске опо ме не у 
Бе о град да Ср би ја по пу сти да се, оса мље на, не из ла же стра хо ви-
том вој ном уда ру. Ру си ја је, ме ђу тим, ипак по ку ша ла, и то са успе-
хом, да спре чи при си ља ва ње Ср би је на не по сред не пре го во ре с Бе-
чом, ко је би во ди ла са ма. Ње ној ак ци ји при дру жи ла се и Ен гле ска, 
по зи ва ју ћи се на Ха шки спо ра зум, пре ма ко ме се по ну да не ке си ле 
за по сре до ва ње, у ин те ре су ми ра, не мо же сма тра ти као увре да. 

Срп ска вла да да ла је 18. фе бру а ра из ја ву да она од Аустро у-
гар ске не тра жи ни шта ни у по ли тич ком ни у при вред ном по гле ду. 
По бо сан ско хер це го вач ком пи та њу, она је ди гла свој глас уто ли ко 
уко ли ко је он имао европ ски ка рак тер. И у бу дућ но сти за њу ће 
по том пи та њу би ти ме ро да ван са мо став европ ских си ла. Ако оне 
при зна ју ство ре но ста ње, при ми ће та кву од лу ку и Ср би ја. Та из ја-
ва срп ске вла де, с из ве сним ру ским из ме на ма, ни је за до во ља ва ла 

7) Новица Ракочевић, У предвечерје светског рата, Историја српског народа VI – I, 
Београд, 1983, стр. 242246.
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Беч, јер је овај тра жио из рич но при зна ва ње анек си је. Од Ср би је је 
тра жен ја сан и без у сло ван од го вор. Да би при си лио Из вољ ског на 
по пу шта ње, Ерен тал му је по ру чио да ће об ја ви ти це лу пре пи ску 
око анек си је и том пре пи ском ње га лич но до ве сти у нај не при јат ни-
ји по ло жај. Из вољ ски се био ве о ма упла шио, јер би об ја вљи ва ње 
те пре пи ске по ка за ло ја сно ко ли ко је био не смо трен и бр зо плет 
и ли шен пра ве ди пло мат ске му дро сти, и ко ли ко је сам до при нео 
ства ра њу це лог за пле та.

Не за до во љан од го во ром Ср би је, и тим што је он пре дат свим 
си ла ма а не са мо Аустри ји, Ерен тал је пре шао на отво ре ну прет њу. 
По са оп ште њу са мог ше фа аустриј ског Ге не рал шта ба, на гра ни цу 
Ср би је и Цр не Го ре упу ће на је ре спек та бил на вој на си ла. Кад је 
Ср би ја, на беч ки по зив на но ве тр го вач ке пре го во ре, од го во ри ла да 
би тре ба ло већ скло пље ни уго вор под не ти на над ле жно одо бре ње, 
а но ве пре го во ре во ди ти са мо на ба зи ре ци про ци те та, схва тио је 
то Ерен тал као др зак став ма лог су се да и на шао је у том од го во ру 
до вољ но раз ло га да, уз ра ни је прет ње, упу ти но ву, и још од луч ни-
ју. У том опа сном ча су по ну дио се сер Едвард Греј (Ed ward Gray) 
да он по сре ду је из ме ђу Бе ча и Бе о гра да, упу тив ши у Беч на црт 
јед не из ја ве ко ју би срп ска вла да тре ба ла да ти аустриј ској. Учи нио 
је то дан пре за кључ ка ру ског рат ног са ве та у Ца ре вом Се лу да ће 
Ру си ја, у слу ча ју аустриј ског на па да на Ср би ју, мо ра ти да оста не 
не у трал на. За тај за кљу чак се ве о ма бр зо са зна ло у Бер ли ну и Бе чу. 
И сто га су зах те ви Ерен та ло ви по ста ли, при род но, ве ћи. Прет њом 
ра та про тив Ср би је он је сад хтео из ну ди ти при зна ње анек си је не 
са мо од ње не го и од ве ли ких си ла. У том сми слу је и го во рио отво-
ре но ен гле ском по сла ни ку, од би ја ју ћи пред ло же ни на црт.8)

Та да је из не на да усле ди ло не мач ко по сре до ва ње у Пе тро гра-
ду. По на ред би др жав ног се кре та ра Ки дер лен Вех те ра, за тра жио је 
не мач ки по сла ник 10. мар та ја сну на чел ну из ја ву да Ру си ја при зна 
анек си ју, ина че ће Не мач ка оста ви ти беч кој вла ди про стор за сло-
бод но де ло ва ње. По ре чи ма кан це ла ра, (кан це лар од 1900 –1909 ), 
прин ца Бер нар да фон Би ло ва, ‘’на те ра зи је европ ске од лу ке био 
је ба чен не мач ки мач’’. Тај ко рак, ко ји је имао са др жај но ка рак тер 
ул ти ма ту ма, до нео је од лу ку. Из вољ ски је по пу стио и, да спа се Ср-
би ју, дао при ста нак.

8) Владимир Ћоровић, Историја Срба, Домино Фер – наша књижара, Београд, 2011, стр. 
686.
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Ен гле ска је од би ла да учи ни слич ну из ја ву, тра жи ла је да се 
прет ход но ре ши ста тус Ср би је и Цр не Го ре, или, бо ље ре че но, тра-
жи ла је га ран ци ју да их Аустро У гар ска не ће на па сти. Ере натл се 
ко ле бао, иако је по сти гао да се при зна анек си ја, или имао си гур не 
из гле де да ће га по сти ћи, он је, под при ти ском вој них струк ту ра, 
хтео и да ка зни Ср би ју. Ерен тал је, нај зад, при стао да од стра не Ср-
би је при ми из ја ву ко ју је са ста вио Едвард Греј, а ко ју је, он, по сле 
из ве сних ис прав ки, усво јио. Ен гле ска, Фран цу ска, Ру си ја и Ита ли-
ја учи ни ле су 17. мар та за јед нич ки де марш код срп ске вла де, да јој 
олак ша ју од лу ку ко ја ни је би ла ла ка. Срп ска вла да је по пу сти ла и 
учи ни ла оно што се од ње, у ин те ре су ми ра, тра жи ло.9)

Анек си о на кри за тим је би ла при вид но мир но за вр ше на, али 
је оста ви ла ду бо ке тра го ве у Евро пи. Ве ли ке си ле су се би ле ја сно 
по де ли ле у два та бо ра: јед не ко је су за сту па ле по што ва ње ме ђу на-
род них уго во ра, и дру ге ко је су их, осла ња ју ћи се на си лу, све сно 
кр ши ле. Ср би ја је би ла ја ко по ни же на, али је из ове кри зе иза шла 
чвр шћа и је дин стве ни ја, све сна и опа сно сти кроз ко је је про шла 
као и но вих за да та ка у бу дућ но сти. С њом за јед но би ла је ду бо ко 
по ни же на и Ру си ја, ко ја по сле овог, све до свет ског ра та, ни је ушла 
са Аустро У гар ском ни у ка кве бли же ве зе, а ка мо ли са рад њу. Ју го-
сло вен ско пи та ње ак том анек си је ни је би ло за тво ре но, на про тив, 
оно се тад тек ин тен зи ви ра ло, и пред Ср би јом и пред Евро пом, у 
пу ној озбиљ но сти. 

У де вет на е стом ве ку у Бо сни и Хер це го ви ни ни је би ло ака-
дем ски обра зо ва них Ср ба. 1902. го ди не би ло их је све га 30.10) Те 
исте го ди не осно ва но је и кул тур но дру штво Просвјета, чи ји је 
је дан од глав них ци ље ва био да ма те ри јал но по ма же шко ло ва ње 
си ро ма шних срп ских ђа ка. Пр ве ге не ра ци је ‘’Про све ти них’’ пи то-
ма ца – ђа ка из си ро ма шних и се љач ких по ро ди ца – мо гле су да 
сту пе на по ли тич ку по зор ни цу тек око анек си је и по сле ње, и то 
као ге не ра ци је не свр ше них ђа ка. Све до тле, срп ски ин те лек ту ал-
ци ко ји су сук це сив но при сти за ли са уни вер зи те та мо гли су би ти, 
у сво јој ве ћи ни, са мо де ца из гра ђан ских и имућ ни јих по ро ди ца. 
Гру па ин те лек ту а ла ца при сти гла од 1902. до 1905. го ди не ја вља 
се ове по след ње го ди не пр ви пут озбиљ ни је и ја че у по ли тич ком 
жи во ту зе мље. С њом је ве за на и по ја ва пр вог срп ског по ли тич ког 

9) Исто, стр. 687.
10) Никола Стојановић, О задацима Босне, Летопис Матице српске, год. CIII, август 1929, 

стр. 268.
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ли ста Српскеријечи као и по ку шај ства ра ња пр ве срп ске по ли тич-
ке ор га ни за ци је. Ова пр ва по ли тич ка ак тив на гру па свих ин те лек-
ту а ла ца, би ла је и глав ни но си лац син те тич ке иде о ло ги је. Срп ска 
на род на ор га ни за ци ја осно ва на 1907. го ди не, ње но је де ло јед на 
ор га ни за ци ја, је дан про грам, јед но вођ ство. Дру га ге не ра ци ја ин-
те лек ту а ла ца ко ја се ја вља око 1908. и сва ке го ди не узи ма све ви ше 
ма ха, ве ли ким де лом је дру гог со ци јал ног по ре кла. По ред гра ђан-
ске де це, у њој се по ја вљу ју и де ца ко ја по ти чу из се љач ких или 
из учи тељ ских и све ште нич ких по ро ди ца са се ла, и њен пр ви по-
ли тич ки акт је сте Же ра ји ћев атен тат 1910. на по гла ва ра Бо сне и 
Хер це го ви не ге не ра ла Ва ре ша ни на, и то баш у мо мен ту ка да се 
‘’син те тич ност’’ пр ве ге не ра ци је рас пли њу је, и ка да у са мом са-
бо ру до ла зи до оштрих под ва ја ња из ме ђу по је ди них дру штве них и 
по ли тич ких гру па. Же ра јић, са ве ћи ном дру ге ге не ра ци је, зна чио је 
и рас цеп ин те ли ген ци је, и на пу шта ње са ве за са гра ђан ством, ко га 
је пр ва ге не ра ци ја же ле ла да по сва ку це ну одр жи. Дру га ге не ра ци-
ја ни је ни сти гла до слу жбе. Она је по че ла по ли тич ки да де лу је још 
из ђач ких клу па (гим на зиј ских и уни вер зи тет ских), и пре ма то ме 
на њи хов по ли тич ки став ни је мо гло ути ца ти њи хо во гра ђан ско за-
ни ма ње, од но сно њи хов со ци јал ни по ло жај. Њи хо ва де тер ми нан та 
би ла је со ци јал ни по ло жај сре ди не из ко је су про и за шли. Пре ма 
то ме раз ли чи то со ци јал но по ре кло пр ве и дру ге по ли тич ки ак тив-
не ге не ра ци је ин те лек ту а ла ца, као и раз ли чи те дру штве не по зи ци-
је (јед ни са гра ђан ским за ни ма њем, дру ги без ње га), до ве ле су у 
мо мен ту, ка да су се до та да шње по ли тич ке ме то де пр ве ге не ра ци је 
су да ри ле са кла сном ствар но шћу, до рас це па у са мој ме ђу кла си и 
до две ју раз ли чи тих по ли ти ка и так ти ка.11)

Те ри то ри ја, ко ју су Ср би на се ља ва ли, увек је би ла од из у зет-
ног стра те шког зна ча ја. Пре ко ње су та да Аустро у гар ска и Не мач ка 
мо гле да кре ну ка Ис то ку да би пре о те ли део бо гат ства азиј ских 
на ро да, ко је су већ екс пло а ти са ле Ен гле ска, Фран цу ска и оста ле 
ко ло ни јал не си ле Евро пе. Пре ко Ср би је и пра во слав них бал кан-
ских зе ма ља и Ру си ју је во ди ло пут ка Сре до зе мљу. Европ ски ко-
ло ни за то ри, а у пр вом ре ду Ен гле ска, Сре до зем но мо ре и Су ец сма-
тра ли су жи лом ку ца ви цом на свом им пе ри ја ли стич ком пу ту и за то 
ни ка ко ни су сме ли да до зво ле да Ру си ја овла да тим ре ги о ни ма.

И за то је, из ме ђу оста лог, срп ски на род и у XIX ве ку био те ма 
по ли тич ких ана ли за тих ве ли ких си ла, за во је ва ча, им пе ри ја ли ста 

11) Веселин Маслеша, Млада Босна, Култура, Београд, 1945, стр. 8889.
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и ко ло ни за то ра. У бор би за сво ју сло бо ду Ср би ја је на жа лост по-
не кад би ла са ма и по др жа ва на од стра не са мо оних зе ма ља ко јим 
је ње но осло ба ђа ње би ло од из у зет не ва жно сти. Обичнојетобила
Русија,понекадФранцуска,ређеНемачка,врлореткоАустроугар
скааникадаТурскаиЕнглеска. Сва та ‘’при ја тељ ста ва’’ за ви си ла 
су од тре нут них по ли тич ких ин те ре са тих ве ли ких и че сто су се и 
‘’при ја те љи’’ на ла зи ли у не при ја тељ ском та бо ру. Је ди но је Ру си ја 
увек би ла при ја тељ ски рас по ло же на пре ма срп ском на ро ду, чак и 
он да ка да је по сти за ла не ке сво је на год бе са Аустро у гар ском, ко је 
тре нут но и ни су од го ва ра ле Ср би ји.

Анек си ја Бо сне и Хер це го ви не по гор ша ла и уну тра шњи и 
спољ ни по ло жај Хаб збур шке мо нар хи је. У спољ ном по гле ду, она 
је би ла јед на од не ко ли ко ве ли ких ди пло мат ских кри за ко је су пре-
ти ле да се пре тво ре у свет ски рат.12) Про стор Бал ка на је за хва ти ла 
кри за бал кан ских ра то ва. Не са мо да су по бе де бал кан ских зе ма-
ља про из ве ле ду бо ку кри зу двој не мо нар хи је, већ су да ле по ле та 
и фран цу ском на ци о на ли зму. Од ових по бе да Фран цу ска је про ме-
ни ла по на ша ње пре ма Ср би ји, па од лу чу је да јој дâ и по ли тич ку, а 
не са мо кул тур ну и при вред ну по др шку.13) Фран цу ска је до ла зи ла 
до убе ђе ња да Аустро у гар ска во ди по ли ти ку екс пан зи је на Бал ка ну 
и да се не сме до зво ли ти да се она и да ље про ду жа ва. Дух по ли-
тич ког на си ља, ко ји је и у ју жно сло вен ским зе мља ма, као и сву-
где у све ту, пра тио исто риј ско пре ра ста ње елит ног у ма сов ни тип 
на ци о на ли зма, на кон анек си о не кри зе 1909. го ди не до био је још 
ве ћи за мах. Ви ше се ни је мо гао за у ста ви ти. Он до ла зи до из ра за и 
у са мој Ср би ји, где се на кон 1909. осни ва тајнa ор га ни за ци ја Цр
нарука. Она је ни кла, не са мо на раз о ча ра њу због не у спе ха ор га-
ни за ци је Народнаодбрана да оста ви ду бљег тра га у на по ри ма за 
осло ба ђа ње ује ди ње ње срп ских зе ма ља, не го и на ду бо ком гу бље-
њу по ве ре ња у де мо кра ти ју као сред ство да се тај циљ оства ри. 
Са не зре лим јав ним ми шље њи ма и за о ста лим дру штви ма, Бал кан 
је увек био гне здо где се ле гу гру пе ко је же ле да пре ко ре да убр-
за ју раз вој исто ри је, или да оства ре не што што она уоп ште ни је 

12) Тејлор, Ален, Борба за господство у Европи 18481918, Сарајево, 1968. стр. 353. Након 
тога су кризе – Боксерски устанак 1900, Руско-јапански рат 1904, Мароканска 1906, 
Босанска 1908, Мароканска 1911, Италијанско-турски рат 1911, Балкански ратови 
1912-1913.

13) Peter W. Reuter, Die Balkanpolitik des frazösischen Imperialismus 19111914, Frankfurt, 
1979, стр. 296.
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ни пред ви ђа ла.14) На кон две де це ни је ћу та ња, на сту па пе ри од жи-
ве ре во лу ци о нар не ак тив но сти омла ди не у Бо сни и Хер це го ви ни. 
Раз бук та ле су се но ве иде је бо сан ско хер це го вач ке омла ди не ко је су 
не ми нов но гра ди ле ве о ма чврст по ли тич ки по крет ко ји је од 1905. 
до 1914. го ди не пре ра стао у отво ре ну ире ден ту. На кон 1905. го ди-
не, на ци о нал на удру же ња по ла ко пре ра ста ју у по ли тич ке пар ти-
је и на ци о нал не по ли тич ке ор га ни за ци је. ‘’Му сли ман ска на род на 
ор га ни за ци ја’’ ства ра се по чет ком 1907. ‘’Срп ска на род на ор га ни-
за ци ја’’ кра јем те го ди не. Хр ва ти ства ра ју ‘’Хр ват ску на род ну за-
јед ни цу’’, а 1909. и ‘’Хр ват ску ка то лич ку удру гу’’. Пр ву су во ди ли 
фра њев ци, а дру гу је зу и ти у на гла ше ном вер ском ду ху. По што је 
од лу ку о анек си ји Бо сне и Хер це го ви не са оп штио лич но цар Фра-
њо Јо сиф 6. ок то бра 1908, вр ше не су при пре ме за до но ше ње уста ва 
и ус по ста вља ње бо сан ског пар ла мен та. Од 1910. го ди не пре шло 
се на устав ни по ре дак и са зи ван је Бо сан ски са бор са 20 по ста-
вље них и 72 би ра на чла на на осно ви ку ри јал ног из бор ног си сте ма 
ко ји је би ра че де лио по вер ској и кла сној по де ли.15) Од 1911. го ди не 
по че ло се ре ша ва ти аграр но пи та ње по ло вич ним ме ра ма, на ба зи 
до бро вољ ног от ку па, а 1913. до не сен је За кон о је зи ку. Упра во од 
то га вре ме на ин тен зи ви ра ју се по ли тич ки, на ци о нал ни и вер ски 
су ко би у по кра ји на ма, та ко да оне 1914. ула зе у рат у ду бо кој по-
ли тич кој кри зи и с пот пу ним ра су лом ме ха ни зма ко ји је ства ран од 
1878. го ди не. Бер лин ским кон гре сом био је при вре ме но пре ки нут 
ор ган ски раз вој исто ри је, срп ског на ро да, ко ји је не пре кид но био 
усло вља ван аграр ним пи та њем. Ње го ва исто ри ја на кон 1878. раз-
ли ку је се од исто ри је пре те го ди не по овим мо ти ви ма: 16)

 1. Глав ну реч, уме сто се ља штва. у по ли тич ком и со ци јал ном 
раз во ју узе ла је град ска бур жо а зи ја, ко ја је као ста леж не мер љи во 
оја ча ла. Ство ре на је осно ва мо дер не рад нич ке кла се. На ци о нал на 
срп ска ин те ли ген ци ја се од 1901. ја ви ла као из дво јен со ци јал ни 
стра тум (слој) и по ста ла јед на од од лу чу ју ћих чи ни ла ца. 

2. Уме сто аграр ног про те ста, глав ни об лик бор бе пред ста вља-
ли су ства ра ње на ци о нал них дру шта ва и на ци о нал ни пре по род с 

14) Милорад Екмечић, Стварање Југославије 17901918, II том. Просвета, Београд, 1989, 
стр. 623.

15) Сања Савић, «Организација и надлежност сабора по земаљском уставу из 1910. 
године», Анали Правног факултета Универзитета у Зеници, бр. 7/2011, стр. 231.

16) Група аутора: Историја српског народа – од Берлинског конгреса до уједињења 1878–
1918, шеста књига, први том, Српска књижевна задруга, Београд, 1983, стр. 558-559.
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исто риј ским ци љем да про бу ди во љу код срп ског на ро да да сам 
од лу чу је о сво јој суд би ни. 

3. По ве ћа на је ве за ност бо сан ско хер це го вач ке исто ри је за оп-
ште ју го сло вен ску упра во у вре ме кад су вла сти упор но на сто ја ле 
да од Бо сне и Хер це го ви не ство ре клин ко ји ће раз дво ји ти Ср бе и 
Хр ва те и оне мо гу ћи ти их да се ује ди не у за јед нич ку др жа ву. Срп-
ска бур жо а зи ја је на сто ја ла да с му сли ман ском опо зи ци јом ство ри 
за јед нич ки фронт про тив оку па ци о не и анек си о не на сил не вла сти. 
Но ви та лас ин те ли ген ци је, ко ја је све ви ше пре у зи ма ла на ци о нал-
но кор ми ло, од 1905. се све ви ше усме ра вао на ства ра ње бло ка срп-
ско хр ват ске опо зи ци је.

 4. По сле 1878. го ди не ни је мо гућ но раз дво ји ти исто ри ју срп-
ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни од исто ри је оста лих на ро да у 
по кра ји на ма, као што ни је мо гућ но одво ји ти њен ток од оп штег 
стре мље ња це ло куп ног срп ског на ро да. Основ на ми сао во ди ља 
срп ског на ци о нал ног по кре та у Бо сни и Хер це го ви ни би ло је схва-
та ње да је Бер лин ски кон грес 1878. го ди не из вр шио исто риј ско 
на си ље ти ме што је оне мо гу ћио ује ди ње ње Бо сне и Хер це го ви не 
са Ср би јом. Да би по ка зао же љу ве ћи не на ро да за сје ди ње њем са 
Ср би јом, срп ски по крет је за свој основ ни за да так сма трао при до-
би ја ње му сли ман ског де ла ста нов ни штва за ове ци ље ве. Це на за ту 
са рад њу би ло је жр тво ва ње аграр ног пи та ња и да ва ње со ци јал них 
га ран ци ја му сли ман ском вла сте ли ну. Та по ли ти ка је до 1914. го ди-
не по ка за ла не у спех. Оку па ци о на упра ва је и са ма во ди ла по ли ти-
ку при до би ја ња му сли ман ског по кре та на сво ју стра ну. Про ме не 
1903. би ле су оп ште ју го сло вен ске, а од анек си о не кри зе 1908. до 
ра та 1914. на ста вљао се ла нац кри за ме ђу на род ног зна ча ја у ко ји-
ма се ре ша ва ло пи та ње ју го сло вен ског др жав ног ује ди ње ња. Та ко 
су и по че так и крај аустро у гар ске вла сти у Бо сни и Хер це го ви ни 
оства ре ни у до га ђа ји ма ко ји су би ли у сре ди шту свет ске исто ри је 
и ко ји су би ли кључ ни у то ку из ра ста ња је дин стве не ју го сло вен ске 
др жа ве. 

5. Зва нич на упра ва у по кра ји на ма по чи ва ла је на стран ци ма. 
Од 13.266 чи нов ни ка, 58% су би ли стра ног по ре кла, а це ло ку пан 
др жав ни ме ха ни зам за сно вао се на стран ци ма ко ји су до ве де ни из 
дру гих де ло ва Мо нар хи је. Је згро жан дар ме ри је је 1878. би ло ре-
гру то ва но из Хр ват ске. Пе тар Ко чић се се ћао тих ‘’стра шних љу ди 
у цр ним, чо је ним ха љи на ма и цр ве ним ка па ма, ко ји су го во ри ли 
срп ским је зи ком, за но се ћи ма ло на ње мач ки да би се оче ви ма на-
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шим и мај ка ма чи ни ли стра шни ји, ва жни ји и уче ни ји’’. Унутра
шњаиспољнашпијунажајенадзиралацелокупанживот;обаве
штајниуредприЗемаљскојвладиуписиваоједобијенеподаткеод
унутрашњихиспољнихдоушника.Готовосвивласницикафанаи
јавнихсвратиштаилисубилиилисусматранизаполицијскедо
ушнике. Тај са вр ше ни по ли циј ски ме ха ни зам ни је је ди но ус пео да 
ис ко ри сти и же не у по ли тич кој шпи ју на жи, ма да су беч ке ле по ти це 
ра до при ма не у слу жбу. Је дан над ле жни ви со ки чи нов ник је за кљу-
чио да их не тре ба упо тре бља ва ти као до у шни ке ‘’јер Бо шња ци са 
же на ма не го во ре о озбиљ ним ства ри ма’’.17) Вој ска и ди пло мат ска 
слу жба има ле су сво је по себ не до у шнич ке мре же, а ус пе ле су да 
се уба це у др жав на над ле штва и по ли тич ка удру же ња у Ср би ји и 
Тур ској. По сма тра на у це ли ни, бор ба срп ског на ро да од 1878. би-
ла је од лу чу ју ћи чи ни лац да ко на чан ис ход аустро у гар ске вла сти у 
Бо сни и Хер це го ви ни до Пр вог свет ског ра та бу де не по во љан. Из-
вр ше на оку па ци ја 1878. да би оне мо гу ћи ла срп ско хр ват ско др жав-
но ује ди ње ње, је има ла пот пу но су про тан учи нак, па је зе маљ ски 
по гла вар Сар ко тић за кљу чио 1917. да су Бо сна и Хер це го ви на, ко је 
је 1878. за ми шље на да бу де ‘’као клин из ме ђу Ср би је и Хр ват ске 
ко ји ће убу ду ће за при је чи ти би ло ка кав об лик ју го сло вен ског сје-
ди ње ња’’, то ком вре ме на по ста ле ‘’све ма ње клин ко ји раз два ја, а 
све ви ше ва тра ко ја на бој на ле вој и де сној оба ли спа ја, што је мо-
ра ло до ве сти до екс пло зи је, и што је уоста лом и по ка за ла 1914’’.18) 
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РадославГачинович
АННЕКСИЯБОСНИИИГЕРЦЕГОВИНЫПРИЧИНА

ОБЩЕЙТУРБУЛЕНТНОСТИНАБАЛКАНАХ
Резюме

ВВене6октября1908г.былобнародовануказцаря
Франца Иосифа об аннексии Боснии и Герцеговины.
Царьличносообщилорешениивэтотдень.Этослу
чилосьвтовремя,когдавокрестностяхгорадаЛаза
ревацпроходиливоенныеучения,вкоторыхпринима
лиучастиедведивизиисербскойармии.Белградивсю
Сербию охватило большое недовольство и волнение.
НатерриторииСербииспонтаннособиралисьлюди,
чтобывыразитьпротест.Провозглашениеаннексии
вызвалосамоебольшоенедовольствовСербии.Этот
ударбылнаправленнестолькопротивБосниииСер
бии, сколькопротив сербскойидеии всего сербского
будущего. Австрийская оккупация имела временной
характер, хотя бы теоретически, и существовала
надежда, что её правление закончится, когда на
род Боснии и Герцеговины организуется и когда его
интересы выйдут на первый план.Многие считали,
чтоаннексияизАвстроВенгриисделалапостоянную
балканскую силу.Пока эта сила существует, не бу
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детсербскогообъединения,абудущееСербии,будет
постояннозависетьотнастроенияиинтересовбо
льшогоинетерпеливогососеда.Вопрекивсеможида
ниямвВене,аннексиюнепринялисвоодушевелением
ивЧерногории.ХотяотношенияСербиииЧерного
риибылинарушены,вмоментобщейнароднойугрозы
обестраныбыстросошлисьнаоднойлинии.Тридца
тьлетраньше,в1876году,СербияиЧерногорияво
шливвойнустуркамииззаБосниииГерцеговины,и
вэтотмоментонисновабылиготовыкэтому.Пу
бличное мнение искало борьбу. Хотя несоразмерно
стьсилбылавсемхорошоизвестна,мирвозбуждённо
предупреждалобопасности.ПравительствоСербии
оказалось в затруднительном положении. Милован
Милованович в качестве ответственного министра
не выступал за крайние меры, зная, что Россия не
способнакборьбе,чтоФранциячёткодаётпонять,
что война изза сербского вопроса в этойформе не
была бы в достатичной степени понятной в их ря
дах и что другие силы не смогли бы помочьСербии
в достатичной степени. Оппозиция, считая, что в
пространнойибесконечнойРоссиивсёжебольшесил,
чеммалодушныедумают,верила,чторусскоепублич
ноемнениемоглооказатьвлияниенаправительство,
чтобыонобылоэнергичнее.Онитакжеверили,что
Турциябудетготовазащищатьсвоиправа,ичтомо
жносоздатьвоенныйсоюзсней.ПоэтомувПетер
бургнаправилинесколькопубличныхдеятелей, среди
которыхбылНиколаПашич,аСтоянНоваковичбыл
направленвКонстантинополь.Ихзадачейбыла,,об
работка“публичногомнения.Угрозы,бойкоттовара
и переговоры со Сербией служили только для того,
чтобыоказыватьдавлениенаВенуиполучитьотнеё
какможнобольшематериальныхуступок.ВПетер
бургепубличноемнениеосуждалоИзвольскогоииспы
тывало братское сочуствие, но все ответственные
политические и военные структуры подчёркивали,
чтоонинемогутвойтиввойну.Этоподчёркивание
былоискренним,нонаивнымибездипломатической
мудрости.Онообозначалоотказоторужияиповли
ялонасамоуверенностьпротивникаостатьсядокон
цанастойчивыминепримиримым.АннексияБосниии
Герцеговины отрицательно отразилась на внутрен
нееивнешнееположениеАвстроВенгрскойимперии.
Навнешнеполитическомпланеэтобылодинизнеско
льких дипломатических кризисов, которые угоража
липревратитьсявмировуювойну.ТерриториюБал
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кан охватили Балканские войны. Победы балканских
стран нетолько вызвали глубокий кризис двуединой
монархии, нои воодушевилифранцузскихнационали
стов.Послеэтихпобед,Францияизменилаповедение
кСербии,предоставляяейполитическую,анетоль
кокультурнуюипромышленнуюподдержку.Франция
всё больше убеждалась в том, что АвстроВенгрия
ведёт экспансионистскую политику на Балканах, и
чтонельзядопуститьпродолженияэтойполитики.
Дух политического насилия, сопровождавший исто
рическуютрансформациюэлитного вмассовыйтип
национализма в южнославянских странах и во всём
мире,послеаннексионогокризиса1909г.получилещё
большийразмер.Егонельзябылоостановить.Онна
ходит выражение и в самойСербии, где после 1909
г.былаоснованасекретнаяорганизация,,Чёрнаяру
ка“.Онавозникланетольконапочверазочерования
впровалорганизации,,Народнаяоборона“,стремив
шейсяоставитьглубокиеследывстаранияхвосво
бождениииобъединениисербскихкраёв,нотакжеи
напочвепотеридовериявдемократиюкаксредства
выполненияцели.
Ключевыеслова:аннексия,кризис,насилие,угроза,ок
купация,война,АвстроВенгрия.

 Овај рад је примљен 12. фебруара 2014. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
13. марта 2014. године.
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