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Пролог

Беч, четвртак 28  јун 1914 

Neue Freie Presse (посебно издање) пише:

Јеdна весt је dанас сtиgла из Сарајева која је целу 
монар  хију најdубље pоtресла. Царска кућа има dа објави 
јеdну сtрашну tраgеdију.

Наслеdник pресtола, наdвојвоdа Франц Ферdинанd, и 
њеgова суpруgа, gосpођа војвоtкиња Фон Хоенберg, dанас 
су у Сарајеву pосtали жрtве јеdноg аtенtаtа.

Као шtо нам јављају из Сарајева, gрозни злочин dоgоdио 
се на слеdећи начин.

Каdа се Њ. ц. и к. височансtво pрејасни gосpоdин наd
вој воdа Франц Ферdинанd са својом највишом суpру gом 
gосpо  ђом војвоtкињом Фон Хоенберg dанас pре pоdне уpу
tио на pријем у Граdску кућу, бачена је на ауtомобил јеdна 
бом ба, коју је Њ. ц. и к. висосt раменом оdбацила. Бомба је 
ексpло dи ра ла pошtо је наdвојвоdин ауtо pрошао. Лак ше 
су pовређена оба gосpоdина, gроф ФосВалdек и ађуtанt 
земаљ скоg pоgлавара, pоtpуковник Мерици, која су се нала
зила у ауtомобилу који је слеdио…
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Аtенtаtор је јеdан tиpоgраф из Требиња pо имену 
Чабриновић.

Он је оdмах ухваћен…
После свечаноg pријема у Граdској кући, Њ. ц. и к. висосt 

pрејасни gосpоdин наdвојвоdа насtавио је са својом најви
шом суpруgом обилазак.

Јеdан gимназисtа осмоg разреdа, pо имену Принциp, 
из Грахова, исpалио је из јеdноg браунинg револвера више 
хиtаца на наdвојвоdин ауtомобил. Њеgово ц. и к. висо
чансtво pрејасни gосpоdин наdвојвоdа рањен је у лице, 
Њено височансtво gосpођа војвоtкиња Фон Хоенберg 
јеdним меtком у dоњи dео tела. Њеgово ц. и к. височан
сtво и gосpођа војвоtкиња pревезени су у Конак и tамо 
су pоdлеgли pовреdама.

И dруgи аtенtаtор је ухваћен…
Цар је оdмах извешtен о овом сtрашном dоgађају…

Никола Пашић, председник Владе Краљевине Србије, свим 
посланствима Краљевине Србије:

У Беоgраdу, 19. јула 1914.

Аусtроуgарска шtамpа је оdмах pосле сарајевскоg 
аtенtаtа pочела бацаtи на Србију кривицу за tај gроз
ни злочин, који је, pо њеном мишљењу, резулtаt велико
срpске иdеје…

И Двор и Срpска влаdа, pримивши весt о аtенtаtу, 
изјавили су не само своје саучешће неgо и ошtру осуdу и 
gнушање збоg tаквоg злочина.

Пореd свеgа tоgа, шtамpа сусеdне монархије није 
pресtала dа Србију чини оdgоворном за сарајевски dоgађај. 
Срpска влаdа је оdмах у pочеtку изјавила gоtовосt dа 
pреdа суdу свакоg своg pоdаника за коgа би се dоказало 
dа је имао учешћа у сарајевском аtенtаtу… Најзаd је 
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Срpска влаdа изјавила dа је као и dоtле gоtова вршиtи 
све сусеdске dужносtи за које је на tо обавезује њен pоложај 
евроpске dржаве…

Срpска влаdа смаtра dа јој њени живоtни инtереси 
налажу dа се мир и сpокојсtво на Балкану уtврdе шtо 
боље и за шtо dуже време. И заtо шtо tо жели она саdа 
сtрахује dа разdражено јавно мишљење у Аусtроуgарској 
не dа pовоdа аусtроуgарској влаdи dа pреdузме корак који 
би имао dа pонизи dржавно dосtојансtво Србије и исtакне 
захtеве који се не би моgли pримиtи…

Никаd pак нећемо моћи pримиtи захtеве који би ишли 
pроtив dосtојансtва Србије и које не би моgла pримиtи 
нијеdна dржава која pошtује и чува своју независносt…

Барон Гизл од Гислингена, аустроугарски посланик у Бео
граду, Лази Пачуу, заступнику председника Владе и мини
ст ра иностраних дела Краљевине Србије:

У Беоgраdу, 23. јула 1914.

Часt ми је pреdаtи Вашем pревасхоdсtву pриложе
ну ноtу коју сам pримио оd своје влаdе, а која је уpућена 
Краљевини Србији…

Из исказа и pризнања виновника аtенtаtа оd 28. јуна 
виdи се dа је злочин сарајевски скован у Беоgраdу, dа су 
оружје и ексpлозиве којима су убице биле снабdевене њима 
dали срpски официри и чиновници, чланови „Нароdне оdб
ране“, и најзаd dа је и само pребацивање злочинаца у Босну 
и њиховоg оружја било pриpремљено и извеdено оd сtране 
шефова срpске pоgраничне службе. Поменуtи резулtаtи 
исtраgе не dоpушtају Царској и краљевској влаdи dа и 
dаље заdржи улоgу мирноg и сtрpљивоg pосмаtрача, коју 
је gоdинама имала pрема аgиtацијама чији је ценtар био 
у Беоgраdу, и које су се шириле оdаtле на tериtорију 
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Монархије; ови јој резулtаtи, наpроtив, сtављају на dуж
носt dа учини крај tим ровењима, која су сtална оpасносt 
за мир Монархије…

Да би pосtиgла овај циљ, Царска и краљевска влаdа је 
pриморана dа заtражи оd Срpске влаdе званичну изјаву:

„Краљевска срpска влаdа осуђује pроpаgанdу уpравље
ну pроtив Аусtроуgарске, tј. скуp tенdенција којима се 
tежи, у крајњем циљу, dа се оdвоје оd Аусtроуgарске монар
хије tериtорије које чине њен сасtавни dео и сажаљева 
искрено кобне pослеdице ове злочиначке раdње. Краљевска 
влаdа жали шtо су официри и чиновници срpски учесtво
вали у gоре pоменуtој pроpаgанdи и tиме комpромиtовали 
оdносе dоброg сусеdсtва, на које се Краљевска влаdа била 
свечано обавезала својом изјавом оd 31. марtа 1909. gоdине.

Краљевска срpска влаdа осуђује и оdбија сваку pоми
сао и pокушај мешања у суdбину сtановника ма коg dела 
Аусtроуgарске монархије; смаtра за своју dужносt dа 
скрене озбиљну pажњу официрима, чиновницима и свему 
сtановнишtву Краљевине Србије, dа ће убуdуће најсtроже 
pосtуpиtи са лицима која би учинила кривицу оdајући се 
tаквим раdњама које ће Срpска влаdа свима силама сpре
чаваtи и кажњаваtи…“

Ова изјава саоpшtиће се у исtо време Краљевској војс
ци dневном заpовешћу Њеgовоg величансtва краља и биће 
објављена у нареdном броју Службеноg војноg лисtа.

Пореd tоgа, Краљевска влаdа се обавезује…

Одговор Српске краљевске владе на ноту Аустроугарске:

У Беоgраdу, 25. јула 1914.

Краљевска срpска влаdа pримила је саоpшtење Царске 
и краљевске влаdе оd 23. о. м. и уверена је dа ће овај оdgовор 
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уклониtи несpоразум који pреtи dа pомуtи dобре сусеdске 
оdносе између Аусtроуgарске и Краљевине Србије…

Србија је dала tолико pуtа dоказа о својој мирољубивој 
и умереној pолиtици за време балканске кризе dа је неко
лико pуtа сачувала евроpски мир жрtвујући своје захtеве 
само у инtересу tоgа мира.

На Влаdу Краљевине Србије не може pаdаtи оdgовор
носt за pојаве pриваtноg каракtера, као шtо су pисање 
шtамpе и мирни раd pаtриоtских dрушtава, које су gоtо
во у свим земљама обичне и које се, као шtо је pознаtо, 
измичу pо pравилу исpоd службене конtроле…

Заtо је Краљевска влаdа била болно изненађена tвр
ђе њем dа су и лица из Краљевине Србије учесtвовала у 
сpреми аtенtаtа извршеноg у Сарајеву… Оdазивајући се 
pак захtеву Ц. и к. влаdе, Краљевска срpска влаdа је вољна 
изићи на сусреt и pреdаtи суdу без разлике pоложаја и чина 
свакоg своgа gрађанина за коgа би се pоdнели dокази dа је 
учесtвовао у сарајевском злочину…

У случају dа Царска краљевска влаdа не би била заdовољ
на овим оdgовором, Краљевска срpска влаdа, смаtрајући 
dа је у оpшtем инtересу не pренаgљиваtи у решењу овоg 
pиtања, сpремна је као и увек pримиtи мирно сpоразуме
вање на tај начин шtо би се tо pиtање изнело на решење 
pреd Међунароdни суd у Хаgу или pреd велике силе…

Гроф Леополд Бертхолд, аустроугарски министар ино ст ра
них дела, Николи Пашићу, председнику Владе Краљевине 
Србије и министру иностраних дела:

У Бечу, 28. јула 1914.

Пошtо Срpска краљевска влаdа није dала pовољан оdgо
вор на ноtу коју јој је pреdао аусtроуgарски pосланик у 
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Беоgраdу 23. јула 1914, Царска и краљевска влаdа је pринуђе
на dа се сама pобрине за зашtиtу својих pрава и инtереса 
и dа у овоме циљу pрибеgне сили оружја. Аусtроуgарска се 
смаtра, dакле, оd овоgа tренуtка у раtу са Србијом.

Краљ Црне Горе Никола српском регенту Александру, 28  
јула 1914, Цетиње:

…Суђено је срpском нароdу dа се жрtвује pоново за 
оdбрану васколикоgа Срpсtва…

Понос срpскоgа нароdа не dоpушtа dа се иdе dаље у 
pоpушtању! Слаtке су жрtве за исtину и независносt 
Нароdа. У име божје и са pомоћу нашеgа моћноg зашtиt
ника, силне Русије, и симpаtије цивилизованоg свеtа, 
изаћи ће срpски нароd из ове велике и намеtнуtе невоље 
pобеdоносно и обезбеdиће себи сјајну буdућносt. Моји 
Црноgорци су већ сpремни на gраници dа pаdну за оdбрану 
наше независносtи.

28  јула 1914  аустроугарски посланик при Ватикану, гроф 
Мориц Палфи извештава своју владу о аудијенцији код 
државног секретара кардинала Мери де Вала и папе Пија 
Х, које је обавестио о рату против Србије:

…У tоку pослеdњих gоdина Њеgова свеtосt је у више 
махова изразила своје жаљење шtо је Аусtроуgарска 
pроpушtала dа казни своg dунавскоg сусеdа. Паpа и Курија 
виdе у Србији pоdgризајуће зло, које је, малоpомало, pроdр
ло у срж Монархије и које ће временом dа је разјеdини. Пореd 
свих ексpерименаtа које је Курија pослеdњих dеценија 
чинила, Аусtроуgарска јесtе и осtаје најбоља каtоличка 
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dржава, а најјачи ослонац и беdем вере који је у нашем веку 
осtао Хрисtовој цркви. Паd и pроpасt Аусtроуgарске 
значили би за цркву gубиtак најсолиdнијеg ослонца у борби 
pроtиву pравославља, и у tоме pаdу црква би изgубила своg 
најбољеg и најјачеg борца…

Тако, dакле, као шtо је Аусtроуgарској за њено оdр
жање pоtребно dа у свом орgанизму чак и силом унишtи 
разарајуће зло, tако је за Каtоличку цркву инdирекtна 
pоtреба dа учини све шtо може dа служи tоме циљу…

Виљем II Николи II:

28. јула 1914. у 10 саtи и 45 минуtа увече

Са највећом узнемиреношћу сазнао сам о уtиску који 
је аусtроуgарски корак pроtив Србије pроизвео у Твом 
царсtву. Безобзирна аgиtација, која се gоdинама врши у 
Србији, dовела је dо сtрашноg злочина чија је жрtва био 
Франц Ферdинанd… Без сумње, Ти ћеш се сложиtи са мном 
dа ми обојица, као и сви dруgи влаdари, имамо инtереса 
dа сва лица која су морално оdgоворна за tај gаdни злочин 
искусе заслужену казну.

С dруgе сtране, ја врло dобро разумем колико је Теби и 
Твојој влаdи tешко ићи pроtив јавноg мишљења у земљи. 
Сећајући се срdачноg pријаtељсtва које нас dвојицу већ 
pоdуже време tесно веже, корисtим сав свој уtицај dа 
Аусtроуgарску pобуdим dа се оtворено и мирно сpоразуме са 
Русијом. Наdам се pоузdано dа ћеш Ти pоtpомоћи моје наpо
ре dа се оtклоне све tешкоће које би још моgле насtаtи.

Твој врло искрени и оdани pријаtељ и кузен,

Виљем
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Никола II Виљему II:

Пеtроgраd, 29. јула, 1 саt pо pоdне

Раdујем се шtо си се враtио у Немачку у овом озбиљном 
tренуtку. Молим Те живо dа ми pомоgнеш. Јеdан сраман раt 
објављен је јеdном слабом нароdу. Гнушање је велико у Русији, 
а и ја учесtвујем у њему. Ја pреdвиђам dа ускоро нећу више 
моћи оdолеваtи pриtисцима који се на мене врше, и dа ћу 
биtи pринуђен dа pреdузмем мере које ће dовесtи dо раtа.

Да би се избеgла несрећа евроpскоg раtа, ја Те молим, у 
име нашеg сtароg pријаtељсtва, dа учиниш све шtо Ти 
буdе моgуће dа заdржиш савезнике dа не иdу сувише dалеко.

Никола

Виљем II Николи II:

29. јула 1914. у 6 саtи и 30 минуtа увече

Примио сам Твој tелеgрам, и сâм желим dа се оdржи мир. 
Међуtим, ја не моgу – као шtо Ти рекох у pрвом tеле
gраму – dа смаtрам аусtроуgарски раt као сраман раt 
јер Аусtроуgарска из искусtва зна dа обећања Србије, каd 
pосtоје само на харtији, не вреdе нишtа. По мом мишљењу 
аусtроуgарска акција има се смаtраtи као pокушај dа се 
dобије јамсtво dа ће се срpска обећања сtварно и оdржаtи… 
Мислим сtоgа dа је Русији сасвим моgуће dа у аусtросрpс
ком раtу осtане у улози gлеdаоца, не увлачећи Евроpу у јеdан 
оd најсtрашнијих раtова шtо их је свеt виdео…

Али војничке мере Русије моgле би биtи смаtране оd 
Аусtроуgарске као pреtња и изазваtи несрећу, коју хоћемо 
dа pреdуpреdимо, tе tако учиниtи немоgућном мисију 
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pосреdника, које сам се ја врло раdо pримио, слеdујући Твом 
pозивању на моје pријаtељсtво и моју pомоћ.

Виљем

Виљем II Николи II:

30. јула 1914. у 1 час pо pоdне

…Аусtроуgарска је мобилисала само pроtив Србије, и tо 
само јеdан dео своје војске. Ако се Русија, као шtо је саdа pосле 
Твоgа и Твоје влаdе саоpшtења извесно, мобилише pроtив 
Аусtроуgарске, мисија коју си ми Ти pријаtељски pоверио, 
и које сам се ја на Твоју изричну молбу врло раdо pримио, 
pосtаје врло tешка, ако не и немоgућа. Тежина оdлуке лежи 
саd на Твојим pлећима. Ти носиш оdgоворносt за раt или мир.

Виљем

Никола II Виљему II:

Пеtроgраd, 30. јула 1914, 1 саt и 20 минуtа pо pоdне

Срdачно Ти захваљујем на Твом брзом оdgовору. 
Саdашње војне pриpреме биле су оdлучене већ pре pеt dана, 
и tо као мера pреdосtрожносtи с обзиром на аусtријске 
војне мере. Ја се наdам из свеg срца dа tе мере неће сpре
чиtи Твоју pосреdничку улоgу, на коју ја мноgо pолажем. 
Поtребан нам је Твој јак pриtисак на Аусtрију dа би се 
она склонила на сpоразум с нама.

Никола
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Никола II Виљему II:

Пеtроgраd, 30. јула увече

Срdачно Ти захваљујем на pосреdовању које dаје још 
наdе на миран исхоd. Исtина, нама је немоgуће обусtа
виtи војне pриpреме које су изазване аусtријском моби
лизацијом. Ми смо dалеко оd tоgа dа желимо раt, и dок 
gоd буdу tрајали pреgовори са Аусtријом о Србији, моје 
tруpе неће никако заузеtи неpријаtељско dржање, ја Ти 
за tо dајем свечано своју реч. Имам вере у милосt Божју 
и наdам се усpеху Твоg pосреdовања у Бечу, на dобро наше 
земље и евроpскоg мира. Свим срцем и pоtpуно оdани Твој

Никола

Виљем II Николи II:

30. јула, у pоноћ

Повоdом Твоgа аpела на моје pријаtељсtво, и Твоје 
молбе за моју pомоћ, pримио сам се pосреdовања између 
Твоје и аусtроуgарске влаdе. Док је ова моја акција била у 
pуном tоку, извршена је мобилизација Твоје војске pроtив 
моgа савезника Аусtроуgарске, шtо је моју мисију учинило 
gоtово илузорном. При свем tом ја сам и dаље насtавио 
раd на pосреdовању. Међуtим, саd dобих pоузdане весtи о 
озбиљним раtним pриpремама и на мојој исtочној gрани
ци. Оdgоворносt за безбеdносt моgа царсtва pриморава 
ме dа pреdузмем оdgоварајуће оdбрамбене мере.

Ја сам са својим наpорима око оdржања свеtскоg мира 
ишао dо крајњих gраница. Ја нећу биtи оdgоворан за 
несрећу која саd pреtи целом цивилизованом свеtу. У 
овом tренуtку Ти си још у моgућносtи dа tу несрећу 
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сpречиш… Пријаtељсtво pрема Теби, pрема Твојој земљи, 
које ми је на самрtној pосtељи моgа dеdа pреdаtо у ама
неt, увек ми је било свеtо, и ја сам осtао веран Русији у 
најtежим tренуцима, нарочиtо у њеном pослеdњем раtу. 
Данас евроpски мир само Ти можеш сpасtи, ако се Русија 
оdлучи dа обусtави војне pриpреме уpрављене pроtив 
Немачке и Аусtроуgарске.

Виљем

Кнез Хајнрих Пруски енглеском краљу Ђорђу:

30. јула 1914.

…Виљем је врло забринуt… Он је у сtалној tелеgраф
ској вези са Николом, који dанас pоtврђује весt dа је 
нареdио војне pриpреме, које су равне мобилизацији, и dа су 
tе pриpреме pреdузеtе још pре pеt dана. Осим tоgа, dоби
ли смо извешtај dа и Француска чини војне pриpреме, dок 
ми pак нисмо никакве мере pреdузели, али свакоg tренуtка 
можемо на tо биtи pринуђени, ако наши сусеdи pроdуже с 
tим. То би онdа значило евроpски раt. Ако Ти исtински и 
искрено желиш dа сpречиш tу сtраховиtу несрећу, смем 
ли dа Ти pреdложим dа свој уtицај коd Француске и Русије 
уpоtребиш у tом смислу, dа оне осtану неуtралне? По 
мом мишљењу, tо би било оd врло велике корисtи. Хtео 
бих још dа dоdам dа се Немачка и Енgлеска, саdа више неgо 
икаdа, tреба узајамно dа pоtpомажу, dа бисмо pреdуpреdи
ли сtрашну несрећу, која иначе изgлеdа неизбежна. Веруј ми 
dа се Виљем са највећом искреношћу заузима за оdржање 
мира. Али војне pриpреме оба њеgова сусеdа моgу gа најзаd 
pринуdиtи dа у инtересу безбеdносtи своgа царсtва, које 
би иначе осtало незашtићено, слеdује њиховом pриме
ру. Ја сам Виљема извесtио о овом tелеgраму уpућеном 
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Теби, и наdам се dа ћеш моја саоpшtења pримиtи у исtом 
pријаtељском dуху којим су она била инсpирисана.

Хајнрих

Краљ Ђорђе кнезу Хајнриху Пруском:

30. јула 1914.

Веома се раdујем шtо сам чуо за Виљемове наpоре dа се 
са Николом сpоразуме раdи оdржања мира. Моја је озбиљна 
жеља dа се tаква несрећа као шtо је евроpски раt, која 
се не би dала pоpравиtи, pреdуpреdи. Моја влаdа чини све 
шtо је моgу ће dа Француску и Русију pокрене dа оdложе 
dаље војне pриpреме, ако се Аусtрија заdовољи заузећем 
Беоgраdа и окол ним земљишtем као залоgом dа ће се њени 
захtеви осtвариtи на заdовољавајући начин, dок би осtа
ле земље имале dа обу сtа ве своје раtне pриpреме. Ја верујем 
dа ће Виљем уpоtребиtи свој велики уtицај dа pриволи 
Аусtрију dа pрихваtи tај pре dлоg. Тиме би pоказао dа 
Немачка и Енgлеска зајеdнички раdе на сpречавању јеdне 
међунароdне каtасtрофе. Молим Те уве ри Виљема dа ја 
све чиним, и dа ћу и dаље чиниtи све шtо је у мојој моћи, 
dа оdржим евроpски мир.

Ђорђе

Немачки цар Виљем енглеском краљу Ђорђу:

31. јула 1914.

Мноgо Ти захваљујем на Твом pријаtељском саоpшtењу. 
Твоји pреdлози pоклаpају се са мојим схваtањем, као и са 
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саоpшtењима која сам ноћас pримио из Беча и која сам 
pосле dосtавио Лонdону. Овоgа tренуtка сам pримио оd 
канцелара саоpшtење dа му је pрисpела весt dа је Никола 
ноћас нареdио мобилизацију целокуpне своје војске и флоtе… 
Ја оdлазим у Берлин dа се pосtарам за безбеdносt својих 
исtочних gраница, gdе су се већ сакуpиле јаке руске tруpе.

Виљем

Немачки канцелар немачком амбасадору у Петрограду:

1. авgусtа 1914. у 12 саtи и 52 минуtа pо pоdне

Уколико руска влаdа не буdе dала заdовољавајући оdgо
вор на наш захtев, нека јој Ваша екселенција изволи dанас 
у pеt саtи pо pоdне pреdаtи ову dекларацију:

„Царска влаdа се оd pочеtка кризе tруdила dа се dође dо 
мирноg решења. Оdазивајући се жељи израженој оd сtране 
Њеgовоg величансtва цара рускоg, Њеgово величансtво 
цар немачки, у саgласносtи са Енgлеском, био се заузео dа 
изврши улоgу pосреdника коd бечкоg и pеtроgраdскоg каби
неtа, каdа је Русија, не чекајући резулtаt pосреdовања, 
pрисtуpила мобилизацији целокуpне своје војне снаgе на 
суву и на мору.

Услеd tе мере pуне pреtње, која није била изазвана 
никаквом војном pриpремом оd сtране Немачке, Немачка 
царевина се нашла pреd јеdном озбиљном и неpосреdном 
оpасношћу. Ако би царска влаdа pроpусtила dа pреdуpреdи 
tу оpасносt, она би tиме dовела у pиtање безбеdносt, 
pа и саму еgзисtенцију Немачке. Према tоме, немачка 
влаdа се нашла pринуђена dа се обраtи влаdи Њеgовоg 
величансtва цара свих Руса захtевајући обусtаву навеdе
них војних мера. Пошtо је Русија оdбила dа исpуни овај 
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захtев, и tим оdбијањем очиtо pоказала dа је њена акција 
уpрављена pроtив Немачке, часt ми је, pо нареdби моје 
влаdе, саоpшtиtи Вашој екселенцији ово шtо слеdује:

Њеgово величансtво цар, мој узвишени суверен, pрима, 
у име Царсtва, изазивање и смаtра се у раtном сtању 
са Русијом.“

Немачки цар Виљем енглеском краљу Ђорђу:

1. авgусtа 1914.

Овоgа tренуtка сам pримио саоpшtење Твоје влаdе 
pо коме она нуdи француску неуtралносt pоd gаранtијом 
Велике Бриtаније. Тој pонуdи је било pриdоdаtо pиtање dа 
ли би Немачка, pоd tаквим условима, оdусtала оd наpаdа 
на Француску. Моја мобилизација, коју сам већ нареdио 
dанас pо pоdне на dва фронtа, на исtоку и заpаdу, из tех
ничких разлоgа мора се насtавиtи pрема pлану. Проtив
нареdба се више не може изdаtи јер је Твој tелеgрам нажа
лосt dошао сувише dоцкан. Али ако ми Француска pонуdи 
своју неуtралносt, која мора биtи заgаранtована енgлес
ком војском и флоtом, ја ћу, наравно, оdусtаtи оd наpаdа 
на Француску и на dруgом месtу уpоtребиtи своје tруpе. 
Наdам се dа Француска неће pосtаtи нервозна.

Виљем

3  августа 1914  Немачка је објавила рат Француској 
4  августа 1914  Велика Британија је објавила рат Немачкој 
Тако је почео Први светски рат 
А почео је нападом на Србију  Аустроугарска царевина 

упути на Краљевину Србију своју казнену експедицију 



Време смрtи, 1 23

(Strafexpedition) да је сатре и германском завојевању отво
ри пут за Босфор и Исток  Први куршуми Првог светског 
рата испаљени су у српске војнике; на десној обали Дрине 
погибе први човек у светском рату; прва топовска гра
ната бачена је на Београд и срушена прва кућа у дотад 
незапамћеном рушењу кућа на земљи; прва победничка 
вешања цивила и жена, убијања деце и стараца, силовања 
и пљачке, прва рушења православних цркава и тровања 
сеоских бунара, извршена су августа 1914  на делу српске 
територије окупиране од војске Аустроугарске монархије 


