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АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ И СТВАРАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ
Говорећи о стању националне свести и политичкој зрелости Краљевине Србије уочи Првог светског
рата, Драгољуб Јовановић је написао како се српски народ у то време „спремао за свој највећи скок“,
успевши да га изведе у највећем дотадашњем историјском искушењу. Да ли је доиста био спреман да
понесе терет не само српског ослобођења и уједињења него и стварања југословенске државе постало
је потом питање око кога су се спорили најпре савременици, а затим и неколико генерација историчара,
дајући му често потпуно супротстављена тумачења. По мишљењу Бранка Петрановића, на пример,
„показало се да Србија, успешни војни и политички Пијемонт, није испала и успешни цивилизацијски
предводник“. Питајући се да ли је „то могла и постати са демографски исцеђеним становништвом после
три рата, са неразвијеном и уништеном у рату индустријом“, закључио је: „Школовани војни кадар
и плејада великих научника и политичара Србије на почетку века неће никада у Краљевини доћи до
изражаја својим државно-политичким стваралаштвом као у јединственој, хомогеној Србији у предвечерје
завршних националноослободилачких ратова. Умор је учинио своје а нови проблеми су прерастали
старе погледе и решења. Код војног кадра и људи од политике као да можемо пратити стално силазну,
дегенеративну линију. Србија је у државној и политичкој сфери остала и без великих личности способних
да се понесу са проблемима нове државе и с једном квалитативно новом историјском ситуацијом.“
Истим запитаностима припадају и размишљања о улози династије Карађорђевић у настанку и
историји југословенске државе, неретко поједностављено сведена на значај популарности „старог“
краља Петра с једне стране, а с друге на политичке амбиције и дезинтегришуће грешке његовог сина и
наследника Александра. У том контексту поставља се питање да ли је, поред српског народа и његових
политичко-интелектуалних елита, управо он био спреман за тежину задатка који му је наметнуо развој
историјских догађаја. Хваљен је као војник, а оспораван као политичар. Говорило се да је као „краљвојник“, ретко виђан без униформе и оружја, претворио двор у војнички шатор, а државом управљао
као касарном, те да се у спољној политици боље сналазио но у унутрашњој. Налазећи у већини његових
одлука „великосрпско“ опредељење и склоност да у свим областима државног живота, не подносећи
ничији ауторитет, има одлучујућу реч, изнад владе и Народне скупштине, противници су га сматрали
недораслим краљевским обавезама и најодговорнијом личношћу за кризе и неуспех југословенске државе.
Његови браниоци пак истицали су да је у њој баш он био „највећи Југословен“ и најдоследнији њен
бранилац, а да су га озбиљност државних проблема и неспособност политичара силили на недемократске
методе владања. Наглашавано је и да су неки од његових корака у управљању земљом, попут укидања
парламентаризма, били резултат личне храбрости и државничке одговорности.
У мноштву толико опречних тврдњи сигурно је да је Александар Карађорђевић од рођења 1888.
до проглашења југословенске краљевине 1. децембра 1918. проживео три деценије породичних недаћа,
националних изазова, проблема и ратова, који су пресудно утицали на формирање његове личности, не
допуштајући му да у политичком и државничком сазревању пређе поступни пут срећнијих владара.
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Рођен је као четврто дете а други син српског кнеза Петра, унука вожда Карађорђа, и кнегиње
Зорке, кћерке црногорског књаза Николе. Оставши рано без мајке, која је умрла када му је било тек 15
месеци, одрастао је углавном поред оца, у посебним интернатима и војним школама. Са оцем и братом
отишао је 1894. године у Женеву, где је похађао основну школу. Пет година касније, 1899, школовање
је наставио у Петрограду, у школи „Правоведеније“, у којој су се образовали угледни руски правници и
дипломати. С прекидима, у Русији је провео наредних десет година.
После Мајског преврата 1903. године, којим је његов отац доведен на српски престо, дошао је у
Србију, у којој је старање о његовом образовању преузео специјални гувернер, гроф Лујо Војновић. Осим
бриге да млади принц стекне систематска знања, започело је његово везивање за војску. Већ у децембру
1903, са само 15 година, ступио је као обичан редов у Шести пешадијски пук српске војске, који је од
тада носио његово име. У јесен 1905. године вратио се у Петроград да школовање настави у елитном
Пажевском корпусу, у коме су војничко образовање добијала деца из кругова аристократије, високих
војних старешина и службеника царске администрације. При ступању у ову школу у аудијенцију га је
примио руски цар Николај II, чију је наклоност уживао како због проверене оданости Карађорђевића
Русији тако и због руских интереса на Балкану и у Србији. Школовање у Русији ипак је више пута
прекидано, делом због крхког здравља, а делом због унутрашњеполитичких и спољнополитичких криза
Краљевине Србије. У марту 1909. године, Ђорђе Карађорђевић, прворођени син краља Петра I, одрекао
се у једној таквој кризи права престолонаслеђа, која су тада пренета на принца Александра и његово
потомство. По мишљењу многих савременика, Александар Карађорђевић, иако веома млад, био је у
односу на брата далеко погоднији за будућег владара, нарочито с обзиром на велика искушења која су,
према очекивањима дипломата, стајала пред Србијом.
Сећајући се, на пример, једног од првих међу многобројним потоњим њиховим сусретима, Иван
Мештровић је забележио и врло упечатљиву епизоду из 1909. године, која је наговештавала да ће млади
принц, када дође време, знати да постане „прави краљ“. Путујући с њим до Тополе, гледао га је како, за
разлику од Павла Карађорђевића, свог брата од стрица, потпуно природно хода по дубоком блату, сатима
трпи велику хладноћу, разговара са сељацима, „хвата се у коло“ и једе најнеукуснију храну, правећи
притом „весело лице“ како не би увредио домаћине. „Ја сам у себи мислио“, записао је Иван Мештровић,
„овај је збиља способан за пријестолонасљедника“.
Поставши наследник престола, Александар Карађорђевић се посветио „националним пословима“,
интересујући се за националну пропаганду, унутрашњу политику и војна питања. У склопу дипломатске
активности пред склапање Балканског савеза, у октобру 1909. састао се са бугарским краљем
Фердинандом, по чијој се жељи с њим и групом српских научника пео на Копаоник. Забринуто због овог
„излета“, аустроугарско посланство у Београду покушавало је да открије могуће скривене разлоге, за
које је била заинтересована и штампа, не пропуштајући да истакне присуство Јована Цвијића, најбољег
познаваоца Балканског полуострва. Неколико година доцније, постављано је питање није ли управо
тада разговарано о будућем српско-бугарском разграничењу и могу ли се у овом сусрету назрети зачеци
српско-бугарског савеза.
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Преузимајући Инспекторат целокупне војске, Александар Карађорђевић је путовао и по другим
деловима Србије, све је боље упознајући. Истовремено, био је ангажован у решавању војних проблема,
приликом чега се у јесен 1910. године разболео од трбушног тифуса, болести која је оставила трајне
последице по његово здравље. Његова популарност и утицај у политици расли су почев од Балканских
ратова 1912–1913. године. У Првом балканском рату формално је био командант Прве армије, са чијим
јединицама је у октобру 1912. ушао у Куманово и Скопље, а у новембру у Битољ. Иако су се уз њега
налазили војнички генији највиших српских официра, стицао је славу доброг и храброг војника. У Другом
балканском рату поново је командовао Првом армијом. Име му је од тада било везано за чувене битке из
ових ратова, нарочито Кумановску, којом је окончана борба Срба за ослобођење од турског господства. И
сам је на Јужну Србију (Македонију) гледао као на земљу коју је „на мачу добио“, вративши је српском
народу и поставши „осветник Косова“.
У таквој атмосфери, испуњеној порастом угледа Србије и снажењем идеје југословенског уједињења,
председник српске владе Никола Пашић одлучио је да првих дана фебруара 1914. постави ово питање на
међународној сцени, најпре у разговору са руским царем Николајем II и у пратњи престолонаследника
Александра. Отпутовавши у Петроград званично ради присуствовања крштењу сина кнегиње Јелене,
кћерке краља Петра и супруге великог руског кнеза Јована Константиновича, а суштински због добијања
војне и дипломатске подршке, Никола Пашић је смогао „довољно снаге и смелости да [...] изнесе читав
комплекс југословенског уједињења, представљајући га као амбицију Србије и процес који се уклапао у
глобалну политику сила Антанте“. Обраћајући се цару, тврдио је како је код Словена у Аустро-Угарској
дошло до значајног преокрета, те да и многи хрватски националисти увиђају да им спас од Хабзбуршке
монархије може доћи од Русије или Србије. Говорећи о Словенцима, казао је да „гравитирају СрбоХрватима“, с обзиром на то да су „одавно изгубили своју националну самосталност“. Истом приликом
поставио је питање женидбе наследника српског престола једном од царевих кћерки. „Ако нам буде суђено
да имадемо ћерку руског цара за краљицу“, рекао је, „она ће уживати симпатије свега народа српског и
може, ако бог и прилике буду допустиле, бити царица српско-хрватског, југословенског народа.“
У начину на који је Никола Пашић представио руском цару проблем српског уједињења и стварања
југословенске државе умногоме се огледала његова политичка вештина. Настојећи да проникне у царево
расположење, информисао се какав би био његов став према могућности рушења Аустро-Угарске, будући
да је једино таквим исходом било могуће створити југословенску државу. Уједно, наговештавао је да у том
случају руска кнегиња не би постала краљица у малој српској, него у великој јужнословенској краљевини.
Мада одговор Николаја II није био сасвим јасан, у његовим опроштајним речима назирала су се важна
обећања. Према извештају српског посланика Мирослава Спалајковића, исход аудијенције надмашио је
„сва очекивања“, будући да је цар на растанку више пута поздравио краља Петра, напомињући Николи
Пашићу да га увери како ће Русија „све учинити за Србију“.
Престолонаследниково учешће у тим осетљивим разговорима није посебно забележено, али се
може уочити да је ово дипломатско умеће у покушајима добијања помоћи за далекосежније државне
планове била једна од важних лекција коју је том приликом могао да научи од Николе Пашића. Време је
показало да је Александар Карађорђевић и наредних година знао да искористи сличне могућности.
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У јуну 1914. године, у време политичко-војних неслагања око управљања областима припојеним
Краљевини Србији после Балканских ратова, постао је регент, вршећи краљевску власт уместо оца.
Резимирајући дотадашње његово искуство, британске дипломате су истицале да је „одрастао и васпитан
у сиромаштву у Швајцарској“, те да се у своју земљу вратио као дечак после Мајског преврата, „једног
од најкрвавијих злочина у историји“, који је оставио „дубоки траг“ на „младу психу једне тако осетљиве
личности“. Уз то, васпитаван након тога у Пажевском корпусу у Петрограду, живео је „усамљен и без
пријатеља“, а и у доцнијим годинама остављао утисак „као да никада није био млад“. Јер, имао је „само
двадесет година када је Аустрија анектирала Босну и Херцеговину и приморала Србију да се припрема
за рат који је био неизбежан“, „мање од двадесет и четири године када му је поверена команда над једном
армијом у рату против Турске“ и 26 година када је постао регент.
Убрзо потом, као вршилац краљевске власти, нашао се усред Јулске кризе, изазване Сарајевским
атентатом. Предузимајући дипломатске акције, деловао је заједно са српском владом, те је исте ноћи по
примању аустроугарског ултиматума посетио руско посланство у Београду, изразивши своје „очајање“.
Према сећању Василија Штрандмана, руског отправника послова, најпре је рекао да Беч „привлачи“ то
што су Срби „сами и слаби“, а одмах затим – не видећи могућност да одговор српске владе буде позитиван
– питао је шта ће „учинити Русија“. Према Штрандмановом савету, уместо старог краља сам је упутио
телеграм Николају II, који га је познавао и волео, те је његов апел могао имати „јачи одјек“ него краљев.
Известивши руског цара о суштини аустроугарског ултиматума, замолио је помоћ и показао спремност
да Србија у одговору уважи сваки савет Петрограда. „Захтеви у аустроугарској ноти понижавају сасвим
излишно Србију и не слажу се са њеним достојанством независне државе“, писао је регент. „Ми смо
вољни примити аустроугарске захтеве који су у складу са положајем независне државе, а и оне које би
нам саветовало Ваше Величанство.“
Одговарајући 27. јула на апел српског престолонаследника, Николај II је написао: „Ваше Краљевско
Височанство, обративши ми се у изузетно тешком тренутку, нисте се преварили у осећања која гајим
према Вама и у моје срдачно расположење према српском народу. Садашње стање ствари привлачи
моју најозбиљнију пажњу и моја Влада улаже све напоре како би се садашње потешкоће уклониле. Не
сумњам у то да ће Ваше Височанство и Краљевска Влада прожети жељом да се тај задатак олакша и да
неће пренебрећи ништа што би довело до решења које би, уз очување достојанства Србије, омогућило да
се спрече ужаси новог рата. Док год постоји и најмања нада у избегавање крвопролића, сви наши напори
морају бити управљени ка том циљу. Ако, пак, упркос нашим најискренијим жељама у томе не успемо,
Ваше Височанство може бити убеђено у то да Русија ни у ком случају неће остати равнодушна према
судбини Србије.“
Захвалан регентов одговор примљен је крајем истог дана. Обраћајући се Николају II, Александар
Карађорђевић је истакао: „Дубоко дирнут телеграмом којим је Ваше Величанство изволело да ме јуче
обрадује, журим да Вашем Величанству од свег срца изразим захвалност. Молим Ваше Величанство да
буде уверено да су срдачни односи које Ваше Величанство испољава према нашој земљи за нас особито
драгоцени и да нам испуњавају душе надом да је будућност Србије, која је постала предмет благонаклоне
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заштите Вашег Величанства, обезбеђена. Тешка времена не могу да не ојачају везе дубоке оданости
којима је Србија повезана са Светом словенском Русијом, а сви Срби заувек ће сачувати осећања вечите
захвалности за помоћ и заштиту Вашег Величанства.“ Потписујући ове изразе препуне узбуђења и
захвалности, регент је једноставно написао: „Александар“.
Управо у тим тешким временима током Првог светског рата Александар Карађорђевић је био на
челу војске као врховни командант, преузимајући дужност на коју је био обавезан према Уставу. У тој
улози, дан по објави рата, 29 (16) јула 1914. упутио је манифест својим „драгим и јуначким Србима“,
у коме је истакао: „На нашу Србију насрнуло је велико зло. Аустро-Угарска нам је објавила рат. Сад
сви имамо да будемо сложни и јунаци [...] И ако тешка срца и свестан свих тешкоћа и опасности, баш
у часу кад су се српски ратници спремали да прибирају дозреле плодове свога труда, Ја сам принуђен
позвати моје драге и храбре Србе под српску тробојку с уверењем, да ће се они и у овој прилици показати
достојни својих славних предака, онаки каки су били лане и преклане. С вером у Свевишњег Господа
Бога, с надом у симпатије просвећеног света и у коначну победу наше правде, с поверењем у помоћ
својих великих сродника и поузданих пријатеља, примимо, заједно с нашом јуначком браћом Србима
Црне Горе, борбу која нам је обесно наметнута.“
Истовремено с војним дужностима, учествовао је у већини наредих дипломатско-политичких
збивања, почев од читања престоне беседе на свечаном отварању Народне скупштине 30. јула 1914.
године. Све етапе кроз које је пролазило конкретизовање ратних циљева српске државе и одлучно
одбијање да Србија зарад придобијања Бугарске на страну Антанте уступи готово целу Македонију
такође су неодвојиве од регентове сагласности и учешћа. У изворима је ипак тешко детаљније пратити
пораст његових личних амбиција и чврстину југословенских уверења. Готово све време био је са војском,
на фронту и у рововима, делећи са њом победе и поразе, па и повлачење преко Албаније у зиму 1915–
1916. године, при чему је забележено да се међу последњима укрцао на један од савезничких бродова.
Према дирљивим сећањима француског посланика Огиста Бопа на последњи сусрет краља Николе
и регента Александра, 19. јануара 1916. године, на албанској обали, „усред узавреле гомиле, међу балама
материјала, који су се француски морнари до последњег тренутка упињали утоварити“, деда и унук
седели су на некаквим сандуцима. „Адмирал Трубриџ наредио је да им се из његове бараке донесу
столице, и они су остали тако три часа у разговору. Шта ли су разговарали?“, питао се Огист Боп. „Какве
ли су их мисли мориле за време дугог ћутања које је било речитије од речи? Најзад, торпиљер је спреман,
Краљ може да се укрца...
Сад су све лађе отпутовале; али на албанској обали, регент је остао.
Један део његове војске још је у опасности; он не оставља своје последње војнике, који сувим иду
ка Драчу; шта буде с њима биће и с њим.
Он пролази, миран, кроз њихове редове; његова појава ублажава њихове невоље; њихова дивља
равнодушност крепи његову одважност. Још слаб услед једне операције коју је издржао на неколико дана
пред полазак из Скадра, он се једва држи на коњу; по кашто га носе. Просто, витешки, он прати своју
војску, на путу Страдања.“
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Много мање сентименталан, Милорад Драшковић, министар у српској влади, написао је супрузи
у пролеће 1916. године: „Дошао нам је Престолонаследник. О њему ћу ти писати читаво писмо. Како је
подносио, како је мирно, како достојанствено поднео више но ми остали. Нашој је војсци писана тешка
судбина, али јој је Бог оставио једно задовољство: има на своме челу јунака достојна ње. Из Албаније је
дошао пошто је испратио ⅔ своје војске и осигурао прелазак осталих“.
Наредних година, поред обавеза око војске и бриге за одржање Солунског фронта, Александар
Карађорђевић је био у дипломатским мисијама у Паризу, Лондону и Риму, учествујући у вођењу спољне
политике и остварењу југословенског програма Краљевине Србије. Његово тадашње деловање све више
је показивало да нема намеру да спољну политику препусти Николи Пашићу нити да дозволи премоћ
било чијег утицаја у војсци. У јуну 1917. његовом вољом је у Солунском процесу извршен обрачун
владе са припадницима организације Уједињење или смрт („Црне руке“) и њеним првим човеком,
пуковником Драгутином Димитријевићем Аписом, иако оптужбе за атентат на регента нису доказане.
У потоњим деценијама преовладавало је мишљење по коме је пуковнику Апису суђено због личних
мотива и нетрпељивости Александра Карађорђевића, као и због могућности сепаратног мира са АустроУгарском, којој је требало жртвовати најистакнутије њене непријатеље. На самом крају рата, регент
је још једном одлучно показао озбиљност својих амбиција преузимајући, заједно са српском војском,
одлучујуће учешће у завршници југословенског уједињења. Томе је требало да допринесе и један од
последњих његових ратних прогласа, упућених првенствено Југословенима у Аустро-Угарској, у коме
је с много мржње говорио о нестрпљењу да тој вишедеценијској српској бруталној противници напокон
дође крај какав је заслуживала.
„Последњи је час куцнуо хабзбуршкој монархији!“, узвикнуо је. „Њена се агонија довршава
у очајноме ропцу. Још последњи напори и последње жртве свих нас и срушиће се у прах из темеља
пољуљана вештачка творевина наших вековних угњетача! И док моја неустрашива војска оштрицама
својих светлих бајонета крчи себи пут к вама носећи Вам на врховима њиховим најдраже благо човечије
СЛОБОДУ, дижите се листом свугде где можете и ви сами, сви, ма које вере били, организујте своје власти
и најбржим путем васпостављајте везу с најближим мојим војним и грађанским властима и преко њих
са Мном. Одагнајте остатке представника државе на умору, гурните ногом трулу Аустрију и не штедите
своје животе, јер ни ми нисмо штедели наше и јер је потребно да се из наше заједнички проливене крви
роди нова ера мира и слободе нашем уједињеном племену.“
Након три мучне избегличке године, у Београд се вратио 9. новембра 1918, заједно с војводом
Живојином Мишићем. Само неколико сати касније, примио је двојицу изасланика Народног вијећа СХС,
које је тражило хитну заштиту од италијанских аспирација и војну помоћ за Ријеку, Међумурје, Банат
и Бачку, санитетски материјал и храну. Поред очигледне немоћи Народног вијећа СХС да се избори
са ситуацијом на простору југословенских покрајина Аустро-Угарске, апсолутну предност Краљевине
Србије осигурале су одлуке великих народних скупштина, одржаних у Новом Саду и Подгорици 25. и
26. новембра, да се Војводина и Црна Гора непосредно прикључе Краљевини Србији. Тиме је обезбеђен
и положај династије Карађорђевић, тим пре што је у Подгорици одлучено и да се династија Петровић
збаци с престола.
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У таквим околностима, последњих дана новембра 1918. године, делегација Народног вијећа СХС
и влада Краљевине Србије отпочеле су у Београду завршне преговоре о форми и начину југословенског
уједињења.
Делегација СХС допутовала је 27. новембра и најпре свечано дочекана у Земуну, одакле је прешла
у Београд, где су је поздравили министри Љуба Јовановић и Момчило Нинчић, представници Београдске
општине и мноштво окупљених грађана. Хор Београдске певачке задруге отпевао је све три химне, а изнад
стана регента Александра завијориле су се три заставе. Добар знак за почетак разговора представљали
су и закључци конференције католичког епископата. Увидевши да се настанак југословенске државе
не може спречити, те да се с њеним стварањем слаже и ниже свештенство, бискупска конференција,
одржана од 27. до 29. новембра у Загребу, суштински је благословила делатност Народног вијећа и
„радосно поздравила“ уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, надајући се да ће права католичке цркве
бити призната.
Споразум две преговарачке стране, међутим, није могао бити постигнут на равноправној основи
и потпуном поштовању одредаба из „Напутка“, документа који је из Загреба понела делегација СХС,
тежећи да се осигура од доминације Краљевине Србије. Забринута због италијанске експанзије на
источну обалу Јадрана, она је одступила од више својих захтева, али је доследно бранила став да до
сазивања Уставотворне скупштине под контролом централне владе остану „досадашњи аутономни
административни органи“. После обављених консултација, договорено је да чин уједињења буде
спроведен 1. децембра 1918. саопштавањем „Адресе“ Народног вијећа СХС и прокламацијом регента
Александра, као одговором на тај акт.
У „Адреси“, коју је у име делегације СХС прочитао Анте Павелић, истакнути су основни
елементи на основу којих је дошло до конституисања државе: победа у рату као предуслов „за извршење
великог дела уједињења“, преврат и привремено конституисање независне народне државе, идеја
народног јединства, начело демократије, изједначено са правом народа да одлучују о својој судбини,
жеља за сједињењем у јединствену народну државу, „непрекинути етнографски териториј“ који треба
уоквирити границама. Делегација СХС је прихватила да владарску власт на читавој територији државе
врши династија Карађорђевић, предвидела образовање јединствене парламентарне владе, инсистирала
на споразумном образовању привременог народног представништва, заступала принципе уставности
и парламентарне одговорности, изражавала протест против тајног Лондонског уговора, а од регента
захтевала заштиту етнографских граница. Као једини траг борбе за федералистичка решења, вођене
током рата, остао је захтев за одржање постојећих аутономних административних органа, одговорних
аутономним представништвима.
Одговор на „Адресу“ дао је регент Александар, у чијој су пратњи били Стојан Протић, Љуба
Јовановић, Момчило Нинчић и војвода Живојин Мишић, али не и тројица појединаца најзаслужнијих за
вођење југословенске пропаганде: Никола Пашић, председник српске владе, Анте Трумбић, председник
Југословенског одбора и Антон Корошец, председник Народног вијећа СХС. Ова чињеница је истакла
регента као првог човека југословенског уједињења и творца прокламоване државе. Поштујући свечаност
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тренутка, отуда је недвосмислено говорио и као представник главног чиниоца уједињења. Његова
прокламација је из тих разлога представљала мешавину нужне пристојности, прећуткивања онога што
је било неумесно помињати, историјских нетачности, свести да је велики ратни победник и обећања за
будућност. Осим тога, била је проткана понеким ијекавским изразом и извесним „кроатизмима“, што
такође може бити тумачено као потреба да се нагласи јединство Срба, Хрвата и Словенаца.
По регентовим речима, историјска одлука Народног вијећа СХС од 24. новембра о проглашењу
уједињења „свега народа и све наше миле, намучене, али славне отаџбине“, као и долазак делегације
СХС, испунили су га „дубоком радошћу“. Примивши „Адресу“, био је уверен да тиме испуњава своју
владарску дужност и приводи крају „оно што су најбољи синови наше крви, све три вере, сва три имена, с
обје стране Дунава, Саве и Дрине“, почели да припремају још у доба кнеза Александра и кнеза Михаила.
На темељу тога прогласио је „уједињење Србије са земљама независне државе Словенаца, Хрвата и
Срба“, а не са Државом СХС, у „јединствено Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца“. Поменувши напоре
Јужних Словена из Аустро-Угарске и југословенске јединице у својој војсци, нагласио је: „Тако исто нека
данашњи велики чин буде најлепши венац на славним гробовима мојих официра и војника, палих за
слободу и најдивнија кита на грудима њихових срећнијих ратних другова, који са мном доживеше, да
извојују победу над силним непријатељем, уз велику и племениту помоћ наших моћних савезника.“ Уз
то, Александар Карађорђевић је обећао да ће се његова влада и он „са свим оним што представља Србију
и народ, увек и свуда руководити само дубоком непомућеном љубављу братскога срца према сваком
интересу, према свим светињама“ свих држављана Краљевине. Истакао је намеру да буде краљ „само
слободним грађанима државе Срба, Хрвата и Словенаца“, веран „великим уставним, парламентарним
и широко демократским начелима, заснованим на општем праву гласања“. Тражио је сарадњу свих
релевантних политичких снага око образовања владе која ће представљати „целу уједињену отаџбину“,
напомињући да ће њен први задатак бити борба за етнографске границе „целокупног нашег народа“.
Посебно је изразио уверење да ће италијански народ, упознавши пријатељске намере суседа, схватити
малу вредност Лондонског пакта, који Јужни Словени никад нису признали, а који је после пропасти
Аустро-Угарске „постао беспредметан“. Изразио је и наду да ће народ новоствореног краљевства „остати
до краја сложан и моћан, да ће у нов живот ући ведра и поносита чела, достојан постигнуте величине и
среће, која га очекује.“ Чланове делегације СХС замолио је да његову „владарску реч и поздрав“ пренесу
свој његовој „милој браћи широм [...] слободне и уједињене Југославије“.
„Живио цео народ Српско-Хрватско-Словеначки!“, ускликнуо је на крају свог свечаног говора.
„Нека нам увек буде срећно и славно краљевство Срба, Хрвата и Словенаца!“
Узвишеност тренутка допринела је да, бар закратко, буду потиснуте дотадашње сумње, подозрења
и нетрпељивости, занемарени извештаји о републиканским и антисрпским расположењима у Хрватској,
игнорисане чињенице да су се током четири ратне године уједињена српско-хрватско-словеначка „браћа“
огорчено борила на супротним странама фронта. Олако су схваћене и све постојеће верске, историјске,
културолошке, економске, социјалне и менталитетске разлике. Сам регент, пак, врло је брзо показао да
неће поштовати сва дата обећања. Не опраштајући Николи Пашићу што је почетком новембра 1918.
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на Женевској конференцији с представницима Југословенског одбора, Народног вијећа СХС и српске
опозиције допустио да у донетој декларацији буде нерешено питање монархије и династије Карађорђевић,
а и не желећи да с било ким дели славу „ујединитеља“, одбацио је вишестраначки договор да овом старом
и искусном политичару буде одата почаст тиме што ће постати први председник прве југословенске
владе. Када је по регентовој жељи ова дужност 20. децембра 1918. поверена радикалском прваку Стојану
Протићу, изненађење је било толико велико да је његов потез протумачен као државни удар. Регентовом
вољом спречено је и уједињење великих српских политичких странака. Уместо очекиваног спајања
Радикалне странке и Самосталне радикалне странке, почетком 1919. године образована је Југословенска
демократска странка, чиме је онемогућено стварање јаке српске политичке партије, толико моћне да
може угрозити политичку вољу владајуће династије. И тако, већ на почетку живота југословенске државе
постало је јасно да је Александар Карађорђевић најзначајнија личност у њој, далеко утицајнија од свих
других националних и политичких вођа.
Премоћ његове улоге у државном животу осигурана је Видовданским уставом, донетим 28. јуна
1921. године. Иако је највиши законодавни документ Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца почивао
на тродеоби власти између Народне скупштине, владе и краља, краљева надлежност превазилазила
је компетенције осталих уставних органа. Према Уставу, законодавну власт вршили су заједнички
краљ и Народна скупштина, коју је краљ сазивао на редовна и ванредна заседања, с правом да је и
распусти. Потврђивао је и проглашавао законе, а судске пресуде и решења изрицани су у његово име.
Осим тога, био је врховни заповедник војске, проглашавао је рат и закључивао мир. Његова личност
била је неприкосновена, никоме није одговарао и није могао бити тужен. Заступао је земљу у односима
са другим државама, именовао председника и чланове Министарског савета, који су одговарали њему
и Народној скупштини. Уставна решења нису га притом обавезивала да министре именује из састава
Народне скупштине нити да поштује ставове скупштинске већине, чиме је најдиректније угрожавана
парламентарна пракса.
Наредних година показало се да се Александар Карађорђевић, који је краљ постао у августу
1921. године, после смрти Петра I, обилато служио добијеним овлашћењима, а повремено их и
прекорачивао. Његова владарска и политичка делатност у југословенској држави била је отуда од
првих њених година обележена нескривеном амбицијом, жељом да контролише целокупан унутрашњи
живот, страхом од личности великог ауторитета, од странака „с кореном у народу“ и од бољшевизма, те
низом непарламентарних и недемократских поступака. Ове појаве су донекле помрачивале чак и славу
ратног победника, коју је заслужено стекао, утичући умногоме и на изразито опречна тумачења његове
владавине. Између осталог, историчари се не слажу ни у питању да ли су унутрашње политичке одлуке
краља Александра биле последица његовог државотворства и искреног југословенства, у које су веровали
британски посланици, или превасходног старања за заштиту српских и династичких интереса.
Проф. др Мира Радојевић
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Speaking about the atmosphere regarding national awareness and political maturity of the Kingdom of
Serbia in the eve of the First World War, Dragoljub Jovanović wrote that Serbian people were at that time
“ready for their biggest leap” in its biggest historic temptation up- to- then. Whether they were ready to stand
the load, not only of Serbian liberation and uniﬁcation but also of creation of Yugoslav state was the question
that was in the begging in dispute between contemporaries and later between several generations of historians,
providing very often completely opposite interpretations. According to Branko Petranović “it turned out that
Serbia, being successful military and political Piedmont hasn’t managed to be successful civilization leader.”
Wondering “whether it was possible at all with demographic drained population after the war, with undeveloped
and destroyed industry during the war”, he concluded: “Educated military staﬀ and eminent group of great
Serbian scientists and politicians at the beginning of the century in Serbia, would have never become prominent
in the Kingdom with their national-political creative endeavor as they would be in an unique, homogenized
Serbia on the eve of the national liberation wars coming to an end. Tiredness had taken its toll and new problems
outgrew the old views and solutions. Permanent descending degenerative line was obvious regarding military
staﬀ and politicians. In political and in government sphere, Serbia remained without strong ﬁgures, capable to
cope with the problems of the new state and with one qualitatively new historic situation.”
The same questions are considered regarding the role of the emerging Dynasty Karadjordjević and
the history of the Yugoslav State, seldom simpliﬁed and brought down to the signiﬁcance and popularity of
the “old” King Peter at one hand and political ambitions and disintegrated mistakes of his son and successor
Alexander, at the other hand. The question regarding this was, whether, besides the Serbian people and their
political- intellectual elite, he himself was ready for this heavy task that historical events imposed on him. He
was praised as a soldier and disputed as a politician. There was some talk that the “King- soldier” was rarely
seen without his uniform and arms, that he turned the court into the military tent, and ruled the state as ruling
the army barracks and that he was better in the foreign policy than in the interior policy. Considering most of
his decisions as decisions aiming to “Great Serbia” and his inclination to have the ﬁnal word in all ﬁelds of the
state matters over the Government and the National Assembly, unable to bear any other authority, his opponents
considered him not equal to King’s obligations and the most responsible person for the crisis and the failure
of the Yugoslav State. His apologists on the other side highlighted that he himself was “the biggest Yugoslav”
and the most consistent defender of Yugoslavia and that seriousness of the state problems and incapability of
politicians, forced him to practice non-democratic methods in ruling the country. It was emphasized that some
of his steps in ruling the country such as abolishing of parliamentarism were result of personal bravery and
statesman responsibility.
In vast numbers of opposite assertions, it was certain that Alexander Karadjordjević from 1888, when
he was born till the proclamation of the Yugoslav State on December 1, 1918 experienced three decades of
family misfortune, national challenges, problems and wars that had decisive role in forming of his personality,
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not allowing him to shade over into political and state maturity, as it was the case with some more happy
sovereigns.
He was born as a fourth child and the second son of the Serbian Prince Peter and Princess Zorka, daughter
of Prince Nicolas of Montenegro, grandson of Grand leader (Vožd) Karadjordje. His mother died when he
was 15 months old, he grew up mainly by his father, attending special boarding and military schools. He left
for Genève with his father and brother in 1894. where he attended primary school. Five years later, 1899 he
continued his education in St. Petersburg in the school “Pravovedenije” where prominent Russian lawyers and
diplomats were educated. He spent next ten years in Russia at intervals.
After the May Coup in 1903, when his father was brought to the Serbian throne, he came to Serbia,
where he was taken care of by special governor, Earl Lujo Vojnović. Besides concern that the young Prince
gains systematic knowledge, started his attachment to the army. Already in December 1903, at the age of 15,
he joined Sixth Infantry Regiment of Serbian Army as regular private. In the autumn in 1905, he returned to St.
Petersburg in order to continue his education in the elite Page Corps, where children from aristocratic families,
of high military oﬃcials and oﬃcials from Tsar’s administration attained military education. When entering
this school, he was received in audience of Russian Tsar Nicholas II where he won his favor both because of
the sound devotedness of Karadjordjević dynasty to Russia and because of the Russian interests in the Balkans
and Serbia. However the education in Russia was interrupted several times, partly because of his fragile health
and partly because of internal and external political crises of the Kingdom of Serbia. In March 1909, Djordje
Karadjordjević, ﬁrst born son of the King Peter I abdicated in one of those crises and all duties and authorities
were transferred to the Prince Alexander and his successors. According to many contemporaries, Alexander
Karadjordjević, although very young, was more suitable to become a sovereign than his brother, especially
having in mind great temptations that were according to the expectations of the diplomats in front of Serbia.
Remembering for example one of the ﬁrst subsequent encounters, Ivan Meštrović noted down one very
impressive episode from 1909 that announced that the young Prince, would know how to become the “real King
“when the time comes. Travailing with him to Topola, he looked at him, how diﬀerent from his relative Paul
Karadjordjević he was, wading in mud normally, walking in a bitter cold for hours, talking with peasants, “danced
in kolo” and eating untasteful food pretending that it is most delicious with “smiley face” in order not of oﬀend
the host. “I thought to myself “Ivan Meštrović noted down “this man is really capable to be a crown prince”.
Becoming the successor of the throne, Alexander Karadjordjević was dedicated to the “national matters”
interested in the national propaganda, internal politics and military matters. Within his diplomatic activity before
the conclusion of the Balkan League in October 1909 he had the meeting with Bulgarian King Ferdinand and
upon his wish climbed with him and the group of Serbian scientists Kopaonik Mountain. Worried because of
this “trip” Austro-Hungarian Embassy in Belgrade tried to discover possible hidden reasons for that, this as
well interested the press that did not miss to emphasize the presence of Jovan Cvijić, the best expert of Balkan
Peninsula. Several years later, the question was, whether on that occasion the future boundary determination
between Serbia and Bulgaria was negotiated and whether was it possible that glimpses of Serbian-Bulgarian
alliance were seen in a distance.
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Taking over the Inspectorate of the whole army, Alexander Karadjordjević travelled around other parts
of Serbia, getting to know it better. At the same time he was engaged in solving military problems and doing
this in 1910 he got typhoid fever, illness that permanently aﬀected his health. His popularity and inﬂuence in
politics grew from the beginning of the Balkan Wars 1912-1913. During the First Balkan War he was formally
Commander of the First Army with which units he entered Kumanovo and Skopje in October 1912, and Bitola
in November.
Although he had by him military geniuses, the highest Serbian oﬃcers, he won glory of a good and brave
soldier. In the Second Balkan War he again was Commander of the First Army. His name was from that time tied
to the famous battles from those wars, especially battle of Kumanovo that meant the end of the Serbian struggle
for liberation from the Turks. He himself looked at the South Serbia (Macedonia) as to the land that he “had won
on a sword” returning it back to the Serbian people and becoming the “avenger of Kosovo”.
In the atmosphere when reputation of Serbia grew and the idea of Yugoslav uniﬁcation became stronger,
Serbian Prime Minister Nikola Pašić decided to bring up this matter before International scene in the beginning
of February 1914, ﬁrst of all in the conversation with the Russian Tsar Nicolas II accompanied with Crown
Prince Alexander. Travelling to Saint Petersburg, oﬃcially to attend the christening of the son of Princess Jelena,
daughter of the King Peter and the wife of the great Russian Prince Jovan Konstantinovich and essentially, in
order to gain military and diplomatic support, Nikola Pašić “found enough strength and courage to […] present
the complete complex of Yugoslav uniﬁcation as ambition of Serbia and the process that ﬁtted into a global
policy of the Entente Forces”. Addressing Tsar, he claimed that there was a dramatic turn with Slovenes in
Austro-Hungary and that many Croatian nationalists realized that the only salvation from Habsburg Monarchy
could possible come from Russia and Serbia. Talking about Slovenes, he said that they “gravitate towards
Serbian-Croats”, since they “had long ago lost its national independence”. On the same occasion he mentioned
the marriage of the successor of Serbian throne with one of the Tsar’s daughters. “If that is a destiny to have
daughter of the Russian Tsar for our Queen”, he said “she will be respected and liked of all Serbian people and
could if the circumstance and God allow be Czarina of Serbian-Croatian, Yugoslav nations.”
The way how Nikola Pašić presented problem of Serbian uniﬁcation and creation of the Yugoslav State
expressed in many ways his political skill. Trying to get to the bottom of the Tsar’s mood, he was informed
about his opinion regarding possibility of overthrowing of Austro-Hungary, since only this outcome would
enable creation of the Yugoslav State. At the same time, he predicted that in that case Russian princess would
not became the queen only of small Serbian Kingdom but she would become the Queen of the big South Slavs
Kingdom. Neverthless the answer of the Nicolas II was not clear enough in his farewell words, important
promises were discerned. According to the report of Miroslav Spalajković Serbian deputy, outcome of audience
surpassed “all expectations” since Tsar at the farewell speech several times greeted King Peter, mentioning to
Nikola Pašić that Russia “would do everything for Serbia”.
Participation of the Crown Prince in those delicate talks was not specially noted, but it was obvious that
this diplomatic skill in trying to obtain help for far-reaching state plans was one of the more important lessons
that he could learn from Nikola Pašić. It turned out that Alexander Karadjordjević in the following years learned
how to use similar chances.
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In June 1914, in the period of political-military disputes regarding the control of the territory annexed to
the Kingdom of Serbia after the Balkan Wars, he became Regent, governing the country instead of his father.
Summarizing his up-to-then experience, British diplomats emphasized that he was “brought up in poverty in
Switzerland” and that he returned to his country as a boy after the May Coup “one of the bloodiest crimes in the
history” that it could have left a “profound impression” on the young soul of one very sensitive person”. Next
to it, he was raised in the Page Corps in St. Petersburg, “he lived lonely life, without friends “and even in later
years he left an impression “as if he was never young”. He was “just twenty when Austria Annexed Bosnia and
Herzegovina and forced Serbia to prepare itself for the war that was inevitable”, “he was less than 24, when he
was charged with a duty to command over one army in the war against the Turks “and 26 when he became the
Regent.
Shortly after that, as a Regent he found himself in the middle of July Crises caused by the Assassination
in Sarajevo. Taking over diplomatic actions he acted together with Serbian Government, so the same night after
receiving Austro-Hungarian ultimatum, he visited Russian Embassy in Belgrade, expressing his “desperation”.
According to recollections of Vassily Strandman, Russian charge d’aﬀairs, he said, ﬁrst of all, that Vienna
is “attracted by” the fact that Serbs are “alone and weak” and afterwards - without seeing possibility that the
answer of the Serbian government could be positive – asked “what the Russia is going to do”. Following
Strandman’s advice, instead of the old King, he himself sent the telegram to Nicholas II who knew him and
loved him, so his appeal could have had “stronger eﬀect” than King’s. Informing Russian Tsar about essence
of Austro-Hungarian ultimatum, he asked for help and expressed readiness to accept any advice coming from
Petersburg. “Requests from Austro-Hungarian note, humiliate Serbia needlessly and does not comply with its
dignity of independent state”, Regent wrote. “We are eager to accept Austro-Hungarian requests that are in
accordance to the position of independent state and those that Your Highness advises us.”

Answering to the appeal of Serbian Crown Prince, Nicholas II wrote back: “Your Royal Highness,
addressing me in such a diﬃcult time you are not mistaken regarding my feelings that I have for
You and my sincere inclination towards Serbian people. The present situation attracts seriously my
attention and my Government has been making an eﬀort to settle present problems. I have no doubt
that Your Highness and Royal Government want strongly to ease this situation and that you will
not disregard anything that could bring solution to this that would by taking care of Serbian dignity,
prevent horrible new war. As far as there is a least hope to prevent bloodshed, all our eﬀorts should
be directed to that aim. If, after all, in spite of our frank desire we fail to do so, Your Highness should
be convinced that Russia in that case would not remain indiﬀerent in relation to Serbian destiny.”
Words of tanks from the Regent were received by the end of the same day. Addressing Nicholas II,
Alexander Karadjdordjevic pointed out: “I was deeply touched by the telegram that Your Highness forwarded
to me and gave joy to myself yesterday; I am in a hurry to express my gratitude to you. I beg Your Highness to
be convinced that frank relation that Your Highness expressed towards our country is explicitly precious for us
and that it fulﬁlls our soul with hope that the future of Serbia that became subject of benignant protection of

20

CROWN PRINCE ALEXANDER KARAĐORĐEVIĆ AND THE CREATION OF THE YUGOSLAV STATE

Your Highness is secured. Hard times could not but strengthen relations of great loyalty that Serbia had to the
Wholly Slovene Russia and all the Serbs will always have feelings of eternal gratitude for help and protection
of Your Highness.“ Signing those expressions full of excitement and gratitude, Regent just signed his name:
“Alexander.”
At the hard times during the First World War, Alexander Karadjordjević was the Chief Commander of
the Army, taking over duty that he was assigned to him by the Constitution. The day after the declaration of
war on 29 (16) of July, 1914 from that duty he directed manifest to his “dear and heroic Serbs” pointing out:
“Great evil fell upon Serbia. Austro-Hungary declared war on Serbia. Now we all have to unite and be heroes
[…] Although with a heavy heart, aware of all dangers and diﬃculties, just at the moment when Serbian soldiers
were ready to collect rape fruits of their hard labor, I am forced to call my dear and brave Serbs under the Serbian
ﬂag, believing that they would, on this occasion, as well, be worthy of their glorious ancestors, as they used to
be last year and the year before. With trust in Almighty God and hope and sympathy of the enlightened world,
believing that our justice will win, aware of friendship of our conﬁdent friends, we accept, together with our
heroic brothers Serbs from Montenegro, combat that was severely imposed on us.”
At the same time he participated in the most of diplomatic – political events starting from delivering
speech from the throne at the formal opening of the National Assembly on July 30, 1914. All stages of deﬁning
concrete wartime goals of Serbian State and resolute denial of Serbia to give up almost whole Macedonia in
order to win over Bulgaria at the side of Entente were part of Regents approval and participation. According
to the sources it is hard to follow in detail increase of his personal ambitions and ﬁrmness of his Yugoslav
convictions. Since he was all the time with the army at the front and in the benches sharing with them both
victories and defeats as well as retreat through Albania during the winter between 1915-1916. It was noted that
he was the last to embark one of Allied ships.
According to the touchy memories of the French Deputy Ogist Bop at the last meeting of King Nicholas
and Regent Alexander on June 19, 1916 at the Albanian cost, “in the middle of boiling crowd among the bales
of material that French soldiers tried hardly to load”, grandfather and the grandson were sitting on some trunks.
“Admiral Troubridge ordered to bring chairs from his barrack and they remained there talking for three hours.
“What they have been talking”, wondered Ogist Bop. “What thoughts have troubled them while they were silent
for a long time, silence that was wordier than words themselves? Finally, torpedo boat was ready, King could
embark…
Now all the ships departed; but at the Albanian coast, the Regent remained. Part of his army was still in
danger; he does not leave his last soldiers going on foot towards Durrës; whatever happens to them he will share
their destiny.
He walks calmly through their lines; his appearance sooths their troubles; His boldness refreshes their wild
indiﬀerence. He is still weak because of the operation that he had just few days before departure from Skadar, it
is hard for him to be in a saddle; simply, chivalrously he follows his army on their way to Suﬀering.”
Less sentimental Milorad Drašković, Minister in the Serbian Government wrote to his wife in spring
1916: “Crown Prince came to visit us. I will write the whole letter about him. How he could stand all that. How
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quietly and solemnly he endured much more than the rest of us. Our Army is assigned hard faith, but God have
left for it one satisfaction: it has at its head a hero worthy of its army. He came from Albania after he had seen
oﬀ 2/3 of its army and secured the retreat for the rest of them.”
During the following years Alexander Karadjordjević was in diplomatic missions in Paris, London and
Rome, participating in foreign policy and creation of Yugoslav program of the Kingdom of Serbia. His activity
in that time showed that he was not eager to leave foreign policy to Nikola Pašić or to allow predominance of
any inﬂuence in the army. In June 1917, according to his decision the government got even with the members of
the Unification or Death (Back Hand)and its ﬁrst man Colonel Dragutin Dimitrijević - Apis at the Thessaloniki
Process, although accusations for assassination of the Regent were not proved. In subsequent decades prevailing
opinion was that Colonel Apis was on trial because of personal motives and intolerance of the King Alexander
Karadjordjević as well as because of the possibility of separate peace with Austro-Hungary where all its
prominent enemies were to be sacriﬁced. At the end of the war, Regent once more showed how serious he was
regarding his ambitions, taking over together with Serbian Army decisive participation in the ﬁnal process of
Yugoslav uniﬁcation. Contribution to that was to be one of his last war manifestos directed, ﬁrst of all to the
Yugoslavs in Austria-Hungary speaking with a lot of hatred about the impatience to see the deserved end for this
for the decade’s long Serbian brutal opponent.
“The last hour has come for the Hapsburgs’ Monarchy!” he shouted. It ends in the desperate agony.
Just last eﬀorts and last victims of all of us and artiﬁcial product of our century long tyrant will be shacked
from the bottom and reduced to ashes! And while my brave army rushes towards you with the blades of their
victorious bayonets making its way towards you, bringing to you the most precious thing for men – FREEDOM,
rise wherever you are, all of you, no matter what religion you are, organize your authorities and in the fastest
possible way connect my military and civil authorities and through them myself. Chase away remains of the
representatives of the dying state, push with your lag rotten Austria and do not spare your lives for we haven’t
spare ours too, since it is necessary to create new era of peace and liberty from our mutual blood shedding for
our united tribe.”
After three martyr’s years in exile, he returned to Belgrade on November 9, 1918 together with Živojin
Mišić. Only few hours later, he received two envoys from the National Council of SCS asking urgent protection
from Italian aspirations and military help for Rijeka, Medjumurje, Banat and Ba
ka, sanitary material and food. Besides obvious weakness of the National Council of SCS to ﬁght with the
situation in the region of Yugoslav provinces of Austro-Hungary, absolute advantage of the Kingdom of Serbia
was secured by the decisions of the great National Assemblies held in Novi Sad and Podgorica on November
25 and 26, that Vojvodina and Montenegro will directly join the Kingdom of Serbia. By this act the position of
Karadjordjević Dynasty was secured, even more for it was decided in Podgorica that Dynasty Petrovic will be
dethroned.
Under such circumstance, by the last day of November 1918, delegation of the National Council of SCS
and the Government of the Kingdom of Serbia began ﬁnal negotiations regarding form and the manner of
Yugoslav uniﬁcation.
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Delegation of Serbs Croats and Slovenes (SCS) came to Belgrade on November 27, and was formally
received in Zemun and from there was transferred to Belgrade where it was greeted by the Ministers Ljuba
Jovanović and Mom
ilo Ninčić, representatives of Belgrade Municipality and many other citizens. Chorus of Belgrade Singing
Society sang all three national anthems, and above the home of Regent Alexander all three ﬂags were ﬂapping.
Good sign for the beginning of negotiations were conclusions from the conference of Catholic Episcopacy.
Realizing that creation of Yugoslav State could not be prevented and that even lower clergy agreed about that,
bishop’s conference held on November 27-29 in Zagreb essentially blessed activity of the National Council and
“cheerfully saluted “uniﬁcation of Serbs, Croats and Slovenes, hoping that the rights of Catholic church will
be obeyed.
Agreement of two negotiating sides however couldn’t be reached on the equal basis and complete obeying
of the regulations from “Instruction” document that delegation of SCS broth from Zagreb asking for protection
against domination of the Kingdom of Serbia. Worried over Italian expansion to the East Coast of Adriatic, they
gave up several claims, but strictly defended its attitude that “present autonomous administrative authorities
“remain under control of the central government until Constituent Assembly is convoked. After consultations
it was agreed that the act of uniﬁcation was to be on December 1, 1918 announcing so called “Addrress”of the
National Council of SCS and proclamation of Regent Alexander being answer to that act.
In the address that Ante Pavelić red in front of the delegation of SCS, basic elements to form new state
were highlighted: victory in war being precondition “to complete great part of uniﬁcation”, overthrow and
temporary constitution of independent people’s state, idea of national unity, principle of democracy, right of the
people to decide about their destiny, desire for uniﬁcation in one unique people’s state, “without disturbance
of ethnographic territory “ that should be formed by borders. Delegation of SCS accepted that Dynasty
Karadjordjević governs the whole state, anticipated constitution of the unique parliamentary government, insisted
on mutual constitution of temporary national representative body, represented principles of constitutionality and
parliamentary responsibility, expressed protest against secret London Treaty and requested Regent to protect
ethnographic borders. Request to preserve present autonomous administrative authorities responsible for the
autonomous representative bodies being the only trace of struggle for federal solution.
Regent Alexander replied to the “Address” accompanied by Stojan Protić, Ljuba Jovanović, Momčilo
Ninčić and Field Marshal Živojin Mišić without three of them that were most responsible for Yugoslav
propaganda: Nikola Pašić, Prime Minister of the Kingdom of Serbia, Ante Trumbić President of the Yugoslav
Board and Anton Korošec President of the National Council of SCS. This fact emphasized Regent as the ﬁrst
man of Yugoslav uniﬁcation and creator of the proclaimed state. Respecting the moment of festivity he talked
undoubtedly as representative of the main actor of uniﬁcation. His proclamation from those reasons presented
mixture of requisite decency, passing over in silence those things that were inappropriate to be mentioned,
historic inaccuracies, awareness that he is the Great War winner and promises for a future. Besides, it was
interwoven with some ikavian expressions and some “Croatian words” that could be understood as necessity to
point out unity of Serbs, Croats and Slovenes.
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According to the Regent’s words, historic decision of the national Council of SCS of November 24, on
proclamation of uniﬁcation of “all the people and of all our lovable, long suﬀering but glorious native country”
“fulﬁlled him with joy” as well as the arrival of delegation of SCS. Receiving “the Address” he was convinced
that he fulﬁlled his duty as a sovereign and that he was bringing to an end “that what the best sons of our blood
of all three religions, all three names from the both sides of the rivers Danube, Sava and Drina” had started
to prepare already at the time of Prince Alexander and Prince Mihailo. On the basis of that he proclaimed
“uniﬁcation of Serbia and the independent states of Slovenes, Croats and Serbs” and not with the State of SCS
into unique Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes.” Mentioning exertions of the South Slavs from AustroHungary and Yugoslav units in his army he highlighted: “In the same way today’s great deed should be the most
beautiful wreath on the glorious graves of my oﬃcers and soldiers who died for freedom and the most beautiful
bunch of ﬂowers on the chests of more happy fellow-soldiers who managed together with myself to survive
and win the victory over mighty enemy, with great and noble help of our powerful allies.” Together with all
that, Alexander Karadjordjević promised that he himself and his government would “be governed always and
everywhere with all that represents Serbia and the people by deep serene, brotherly love towards every interest,
towards all sacred things “of all the citizens of the Kingdom. He emphasized his wish to be the king “only to
the free citizens of the state of the Serbs, Croats and Slovenes”, loyal to “great constitutional, parliamentary and
wide democratic principles based on the general right to vote.” He requested cooperation of all relevant political
powers regarding constitution of the government that would present “whole united homeland” mentioning
that its ﬁrst task would be struggle for ethnographic borders “of all our people”. He especially expressed his
conﬁdence that Italian people, getting to know friendly intentions of the neighbors will understand small value
of the Treaty of London, which South Slavs have never approved and which after the fall of Austro-Hungary
“became irrelevant”. He expressed his hope that the people of the newly created kingdom “will remain to the
end united and powerful that will step into a new life with cheerful and proud forehead, worthy of achieved
greatness and happiness waiting for them.” He asked members of the Delegation of SCS to deliver “his words
and greetings of a ruler” to all “his lovable brothers throughout […] free and united Yugoslavia.”
“Long live entire Serbian-Croatian-Slovenian Nation!” he exclaimed at the end of his speech. ““Let the
Kingdom of Serbs Croats and Slovenes be always happy and glorious kingdom.”
Dignity of the moment contributed that at least for a while present doubts, suspicions and intolerance
were held back, reports on republican and anti – Serb feelings in Croatia, neglected, ignored facts that during
the four war years united Serbo-Croatian- Slovenian “brothers” bitterly fought at the opposite sides of the front
line. Lightly were taken as well all present religious, historic, cultural, economic, social and mental distinctions.
Regent himself shortly showed that he was not going to obey all given promises. Never forgiving Nikola Pašić
that he allowed that question of monarchy and the matter of the Dynasty Karajdordjevic hadn’t been solved
by the declaration issued at the Conference held in Genève in November 1918 with the representatives of the
National Council of SCS and Serbian opposition and without desire to share with anyone glory of the uniﬁer”
he rejected multi -party agreement to pay tribute to this old and experienced politician by giving him position of
the President of the ﬁrst Yugoslav Government. When this duty was according to the Regent’s wish conveyed to
the Radical leader Stojan Protić on December 20, 1918, the surprise was so great that his gesture was interpreted
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as coup d’état. Following the Regent’s wish, uniﬁcation of big Serbian parties was prevented. Instead expected
uniﬁcation of the Radical Party and the Independent Radical Party, Yugoslav Democratic Party was created in
the beginning of 1919, preventing creation of strong Serbian political party, so powerful to jeopardize political
power of the ruling dynasty. And so, at the very beginning of the Yugoslav State it was obvious that Alexander
Karadjordjević was the most prominent person in the state, far more inﬂuential than any other national or
political leader.
Predominance of his role in the state activity was secured by the Vidovdan Constitution adopted on June
28, 1921. Nevertheless, supreme legislative document of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes was based
on tripartite power split between National Assembly, government and the king, King’s competences surpassed
the competence of other constitutional bodies. According to the Constitution, King and the National Assembly
mutually exercised legislative power and the King convoked the parliament and had the right to dissolve it. He
approved and declared the laws, and judicial verdicts and decisions were pronounced in his name. Besides he
was Supreme Commander of the Army, he declared war and concluded peace. His personality was sacrosanct, he
was not accountable to anybody and he could not be sued. He represented the country in front of the other states;
he appointed the president and the other members of the Council of Ministers who were accountable to him and
the National Assembly. Constitutional solutions did not put him under obligation to nominate ministers from
the members of the National Assembly, nor to obey attitudes of the parliament majority, therefore jeopardizing
directly parliamentary practice. In the following years, it turned out that Alexander Karadjordjević who became
the king in August 1921 after the death of Peter I Karadjrdjevic abundantly used his authorities and sometimes
exceeded them. His ruling and political activity in the Yugoslav State was from the very beginning marked with
open ambition, desire to control entire internal life by the fear coming from the person of great authority and
by the parties “having their roots in people” and the fear from Bolshevism and by number of non-parliamentary
and non-democratic procedures. Those occurrences to some extent darkened even glory of the brave war winner
that he had received with merit and inﬂuenced to the great extend the completely opposite interpretations of his
reign. Among other things, historians do not agree whether decisions of the King Alexander regarding internal
policy were consequence of his nation-building policy and frank Yugoslavism that British deputies believed in,
or predominant care to protect Serbian and Dynastic interests.
Prof. Dr. Mira Radojević
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Портрет регента престолонаследника Александра
Карађорђевића у свакодневној генералској униформи.
Фотографија, АЈ-ОЗФ-74-4
Portrait of the Regent, Crown Prince Alexander Karađorđević
in the everyday general uniform.
photograph, AY- Collection of photographs-74-4
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Никола Пашић, председник српске владе и министар
иностраних послова.
Фотографија, Др Ђорђе Станковић, Никола Пашић и
југословенско питање (1), Београд, 1985, стр. 128.
Nikola Pašić, Serbian Prime Minister and Minister of Foreign
Aﬀairs.
Photograph, Dr. Đorđe Stanković, Nikola Pašić and the
Yugoslav Question (1), Belgrade, 1985, p. 128.
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Николај II, руски цар
Эдвард Радзински, Господи спаси и усмири Россию –
Николай II, Жизнь и смерть, Москва 1993
Nikolai II, Russian tsar
Edward Radzinski, Gospodi spasi i usmiri Rossiya - Nikolai
II, Zizn i smert, Moscow 1993
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Карта историјског развитка краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца 1804–1918.

2

29

АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ

Карта, Војногеографски институт, Београд
Map of the historical development of the Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes 1804-1918.
Map, Military-Geographical Institute, Belgrade
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Јован Радоњић о Николи Пашићу – У спомен Николе
Пашића – На дан смрти великог државника
Време, Број 2146, Година VII, од 10. децембра 1927, стр.
3.
Jovan Radonjić about Nikola Pašić - In memory of Nikola
Pašić - On the day of the death of a great statesman
Vreme, No. 2146, Year VII, December 10, 1927, p. 3

6.

Прокламација Министарског савета Краљевине Србије
Српском народу. Београд, 12. јул 1914.
Српске новине, година LXXXI, број 166, 13. јул 1914.
Proclamation of the Ministerial Council of the Kingdom of
Serbia to the Serbian people. Belgrade, July 12, 1914
Српске новине, Year LXXXI, No. 166, July 13, 1914

7.

Наредба војсци престолонаследника Александра
Карађорђевића
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Order to the army of the Crown Prince Alexander
Karađorđević
Politika, No. 3777, July 25, 1914

8.

Забелешка помоћника министра иностраних дела Јована
Јовановића Пижона: „Ако рат буде успешан“, 16. август
1914.
АЈ-80-4/573
Note by Jovan Jovanović Pižon, Assistant Minister of
Foreign Aﬀairs: “If the war is successful”, August 16, 1914
AJ-80-4 / 573
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9.

Телеграм посланика у Паризу Миленка Веснића –
председнику српске владе Николи Пашићу, да „било би
добро припремити за времена историјски и статистички
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1914.
АЈ-80-2/38-39
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Telegram of the envoy in Paris Milenko Vesnić to Prime
Minister Nikola Pašić, “It would be good to prepare historical
and statistical material for the moment when it will have to
resolve the deﬁnitive destiny of our tribe.” Bordeaux, 30
August 1914.
AJ-80-2 / 38-39
10.

Рукопис меморандума Николе Пашића о предлогу
сила Антанте, обнови Балканског савеза, политици
балканских земаља и концесији Србији. Ниш, август
1914.
АЈ-80-4/673-682
Handwriting Memorandum of Nikola Pašić on the proposal
of the forces of Antanta, on the reconstruction of the Balkan
Alliance, on the policy of the Balkan countries and the
concession to Serbia. Niš, August 1914
AJ-80-4 / 673-682

11.

Скица динарских јужнословенских земаља, саставио
професор Универзитета Јован Цвијић, 1914.
Карта, АЈ-80-К, Библиотека Архива Југославије, ЗК-54
Sketch of Dinaric South Slavic countries, compiled by Jovan
Cvijić, university professor, 1914
Map, AJ-80-K, Library of the Archives of Yugoslavia,
Collection of Maps-54
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12.

Отправник послова Руског Царства у Београду Василиј
Николајевич Штрандман – министру иностраних
послова Сергеју Сазонову о одговору српске Владе на
ноту савезника којом траже од Србије територијалне
уступке у корист Бугарске. Београд, 19. август/1.
септембар 1914.
A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br. 9, str.
106–107.
Charge d’Aﬀairs of the Russian Empire in Belgrade Vasiliy
Nikolaevich Strandman to Russian Foreign Minister Sergei
Sazonov on the response of the Serbian government to the
note of the allies demanding Serbia a territorial concession in
favor of Bulgaria. Belgrade, August 19/1. September 1914.
Ante Mandić, Fragments for the Unification of History,
Zagreb, 1956, No. 9, p. 106-107.

13.

Предлози разграничења између Србије и Бугарске у
Македонији.
Карта, Милорад Екмеџић, Ратни циљеви Србије,
Београд, 1973, стр. 546.
Proposals for delineation between Serbia and Bulgaria in
Macedonia
Map, Milorad Ekmedžić, War aims of Serbia, Belgrade,
1973, p. 546

14.

Телеграм председника српске владе Николе Пашића –
посланицима Краљевине Србије на страни о српским
претензијама и претензијама појединих држава. Ниш, 8.
септембар 1914.
АЈ-80-1/152-153
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Telegram of Prime Minister Nikola Pašić to the envoys of
the Kingdom of Serbia on the side of Serbian claims and the
claims of certain states. Niš, September 8, 1914
AJ-80-1 / 152-153
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15.

Телеграм председника српске владе Николе Пашића о
српским претензијама – разграничење у Банату, Барањи
и другим областима. Ниш, 9. септембар 1914.
АЈ-80-7/441-442
Telegram of Serbian Prime Minister Nikola Pašić about
Serbian pretensions - demarcation in Banat, Baranja and
other areas. Niš, September 9, 1914
AJ-80-7 / 441-442

16.

Румунски и српски предлози границе у Банату
Карта, Милорад Екмеџић, Ратни циљеви Србије,
Београд, 1973, стр. 555.
Romanian and Serbian border proposals in Banat
Map, Milorad Ekmedžić, War aims of Serbia, Belgrade,
1973, p. 555.

17.

Телеграм отправника послова Краљевине Србије у Риму
Љубомира Михајловића – председнику српске владе
Николи Пашићу о аудијенцији чланова Југословенског
одбора: Фране Супила, Ивана Мештровића и Анте
Трумбића код амбасадора Тројног споразума у вези са
Далмацијом и Јадранским питањем. Рим, 17. септембар
1914.
АЈ-80-1/256-259
Telegram of the Charge d’Aﬀaires of the Kingdom of Serbia
in Rome, Ljubomir Mihajlović to the Prime Minister Nikola
Pašić on the auditions of the members of the Yugoslav
Committee: Frano Supilo, Ivan Meštrović and Ante Trumbić
with the ambassador of the Triple Agreement concerning
Dalmatia and the Adriatic issue. Rome, September 17, 1914
AJ-80-1 / 256-259

18.
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Председник српске владе Никола Пашић – посланику
Краљевине
Србије
у
Петрограду
Мирославу
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Спалајковићу о територијалним претензијама Србије.
Ниш, 8/21. септембар 1914.
A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br. 10, str.
107.
Prime Minister Nikola Pašić to the envoy of the Kingdom
of Serbia in St. Petersburg, Miroslav Spalajković, on the
territorial claims of Serbia. Niš, 8/21. September 1914.
A. Mandić, Fragments for the Unification History, no. 10, p.
107.
19.

Телеграм помоћника министра иностраних дела
Јована Јовановића Пижона о разговору са професором
Универзитета Јованом Цвијићем „о начину како да се
најбоље прикаже цео југословенски проблем у духу
наших интереса и намера“. Ниш, 21. септембар 1914.
АЈ-80-4/147
Telegram of Jovan Jovanović Pižon, Assistant Minister of
Foreign Aﬀairs on the interview with Professor Jovan Cvijić
“On the way how to best show the entire Yugoslav problem
in the spirit of our interests and intentions”. Niš, September
21, 1914
AJ-80-4 / 147

20.

19

Телеграм отправника послова у Риму Љубомира
Михајловића – Министарству иностраних дела о
разговору са енглеским амбасадором о „српском
далматинском питању“. Рим, 26. септембар 1914.
АЈ-80-1/264-265
Telegram of the Charge d’Aﬀaires of the Kingdom of Serbia
in Rome, Ljubomir Mihajlović, to the Ministry of Foreign
Aﬀairs about the conversation with the English Ambassador
on the “Serbian Dalmatian issue”. Rome, September 26,
1914
AJ-80-1 / 264-265
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21.

Посланик Русије у Паризу Александар Петрович
Извољски – министру иностраних послова Сергеју
Сазонову о потреби стварања снажне српско-хрватске
државе. Париз, 30. септембар/13. октобар 1914.
A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, dok. 13, str.
109–110.
Russia’s envoy to Paris Alexander Petrovich Izvolsky to
the Foreign Minister Sergei Sazonov on the need to create
a powerful Serbian-Croatian state. Paris, September 30/13.
October 1914
A. Mandić, Fragments on the Unification History, doc. 13,
p. 109-110.

22.

Руски отправник послова у Србији Василиј Николајевич
Штрандман – министру иностраних послова Сергеју
Сазонову о италијанским претензијама на Далмацију.
Ниш, 1/14. октобар 1914.
A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br. 14, str.
110.
Russian Charge d’Aﬀaires in Serbia Vasiliy Nikolaevich
Strandman to the Foreign Minister Sergei Sazonov on Italian
claims to Dalmatia. Niš, 1/14. October 1914
A. Mandić, Fragments for the Uniﬁcation History, no. 14, p.
110.

23.

Белешка са састанка на којем је утврђен циљ – стварање
јединствене југословенске, евентуално српско-хрватске
државе и начин остварења тог циља. Ниш, 14. октобар
1914.
АЈ-80-4/574-575
A note from the meeting on which the goal was determined the creation of a unique Yugoslav, possibly Serbian-Croatian
state, and the way of achieving that goal. Niš, October 14,
1914
AJ-80-4 / 574-575
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24.

Телеграм помоћника министра иностраних дела Јована
Јовановића Пижона – председнику српске владе Николи
Пашићу о потреби припреме терена за догађаје који
могу наступити. Ниш, 12. новембар 1914.
АЈ-80-4/576
Telegram of the Assistant Minister of Foreign Aﬀairs Jovan
Jovanović Pižon to the Serbian Prime Minister Nikola Pašić
on the need of preparing the site for the events that can occur.
Niš, November 12, 1914
АЈ-80-4/576
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25.

Руски посланик у Софији Александар Александрович
Савински – министру иностраних послова Сергеју
Сазонову о отпору Србије по питању територијалних
концесија Бугарској. Софија, 31. октобар/13. новембар
1914.
A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br. 17, str.
112.
Russian envoy in Soﬁa Aleksandar Aleksandrovich Savinski
to the Minister of Foreign Aﬀairs Sergey Sazonov on Serbia’s
Response to the Territorial Concessions of Bulgaria. Soﬁa,
October 31/13. November 1914
A. Mandić, Fragments for the Unification History, no. 17, p.
112.

26.

Писање француског листа „Le Temps“ под насловом
Бугарски захтеви у вези са бугарским потраживањима у
Македонији. Париз 28. и 29. новембар 1914.
Српске новине, Година LXXXI, Број 292, од 5. децембра
1914, стр. 3.
Writing the French leaf “Le Temps” under the title Bulgarian
Requirements Regarding Bulgarian Claims in Macedonia.
Paris, November 28 and 29, 1914
Srpske novine, Year LXXXI, Number 292, dated 5 December
1914, p. 3.
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27.

Министар иностраних послова Руског Царства Сергеј
Сазонов – руским посланицима у Паризу Александру
Петровичу Извољском и Лондону Александру
Константиновичу Бенкендорфу о захтевима Грчке и
Румуније и умесности да Србија препусти савезницима
да одреде опсег и размере њених уступака. Петроград,
23. новембар/6. децембар 1914.
A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br. 22, str.
114–115.
Foreign Minister of the Russian Empire Sergei Sazonov to
the Russian envoys in Paris Alexander Petrovich Izvolsky
and London Alexander Konstantinovich Benkendorf on
the demands of Greece and Romania and the inclusion of
Serbia in letting allies determine the scope and conditions of
its concessions. St. Petersburg, November 23/6. December
1914
A. Mandić, Fragments for the Unification History, no. 22, p.
114-115.

28.

Изјава краљевске српске владе у Народној скупштини
– Нишка декларација. Ниш, 24. новембар/7. децембар
1914.
Српске новине, Година LXXXI, Број 282, од 25. новембра
1914, стр. 1.
Statement of the Royal Serbian Government in the National
Assembly - Niš Declaration. Niš, November 24/7. December
1914
Srpske novine, Year LXXXI, Number 282, dated November
25, 1914, p. 1.

29.

Наредба врховног команданта престолонаследника
Александра ОБр.8676 којом изједначава становнике
Јужне Србије са становницима осталог дела Краљевине
Србије. Крагујевац, 15. децембар 1914
Збирка плаката НБС
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Order of the Supreme Commander of the Crown Prince
Alexander OBr.8676 by equalizing the inhabitants of South
Serbia with the inhabitants of the rest of the Kingdom of
Serbia. Kragujevac, December 15, 1914
Collection of posters NLS

ГОДИНА 1915.
YEAR 1915
30.

Телеграм посланика Краљевине Србије у Петрограду
Мирослава Спалајковића – председнику српске владе
Николи Пашићу о разговору чланова Југословенског
одбора Фране Супила и Душана Васиљевића са руским
министром иностраних дела и његовим помоћником.
Петроград, 19. фебруар 1915.
АЈ-80-2/466-469
Telegram of the Kingdom of Serbia deputy Miroslav
Spalajković to the Serbian Prime Minister Nikola Pašić on the
meeting of the members of the Yugoslav Committee, Frano
Supilo and Dušan Vasiljević, with the Russian Minister of
Foreign Aﬀairs and his assistant. St. Petersburg, February
19, 1915
AJ-80-2 / 466-469

31.

38

Телеграм Франа Супила председнику српске владе
Николи Пашићу о поразној ситуацији Југословенског
питања. Петроград, 13/26. март 1915.
A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br.48, str.
139–140.
Telegram of Frano Supilo to the Serbian Prime Minister
Nikola Pašić on the disastrous situation of the Yugoslav
issue. St. Petersburg, 13/26. March 1915
A. Mandić, Fragments for the Unification History, No.48, p.
139-140.
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32.

Телеграм посланика у Петрограду Мирослава
Спалајковића – председнику српске владе Николи
Пашићу о разговору са руским министром иностраних
послова Сергејом Сазоновом о Италији и Јадранском
приморју, и о томе да ће Србија добити највећу територију
и знатан део приморја. Петроград, 28. март 1915.
АЈ-80-2/498-503
Telegram of envoy in St. Petersburg, Miroslav Spalajković
to the Serbian Prime Minister Nikola Pašić, on the talks with
the Russian Foreign Minister Sergei Sazonov on Italy and the
Adriatic Coast, and that Serbia will get the largest territory
and a signiﬁcant part of the coastline. St. Petersburg, March
28, 1915
AJ-80-2 / 498-503

33.

Карта српских научника Љубомира Стојановића и
Александра Белића „Географски размештај Срба, Хрвата
и Словенаца у земљама под Аустроугарском“. Од априла
1915.
Карта, Dr Dragovan Šepić, Italija, saveznici i jugoslovensko
pitanje 1914–1918,
Zagreb, 1970, str. 104.
Map of Serbian scientists Ljubomir Stojanović and
Aleksandar Belić “Geographical distribution of Serbs,
Croats and Slovenians in countries under Austro-Hungarian
Empire”. From April 1915.
Map, Dr. Dragovan Šepić, Italy, Allies and the Yugoslav
Question 1914-1918,
Zagreb, 1970, p. 104.

34.

Телеграм посланика Руског Царства у Србији Григорија
Николајевича Трубецког – министру иностраних дела
Сергеју Сазонову о забринутости престолонаследника
Александра ради тежња Италије, и евентуалном
39
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путовању Пашића у Петроград. Ниш, 18/31. март 1915.
A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br. 63, str.
148.
Telegram of the Russian envoy in Serbia Grigory Nikolaevich
Trubetskoy to the Minister of Foreign Aﬀairs Sergei Sazonov
on the concerns of Crown Prince Alexander for the aspiration
of Italy, and eventual passage of Pašić to St. Petersburg. Niš,
18/31. March 1915
A. Mandić, Fragments for the Unification History, no. 63, p.
148.
35.

Писмо
Врховног
команданта
српске
војске
престолонаследника Александра – великом кнезу
Николају Николајевичу о разлозима који спречавају
српску војску да отпочне офанзиву према Аустрији.
Крагујевац, 10. април 1915.
АЈ-80-4/223-224
Letter from the Supreme Commander of the Serbian Army,
the Crown Prince Alexander to the Grand Duke Nikolai
Nikolaevich about the reasons that prevent the Serbian army
from launching an oﬀensive against Austria. Kragujevac,
April 10, 1915
AJ-80-4 / 223-224

36.

Историчар Станоје Станојевић доставља извештај
помоћнику министра иностраних дела Јовану Јовановићу
Пижону о брошурама у збирци „Савремена питања“.
Ниш, 11. април 1915.
АЈ-80-4/370
Historian Stanoje Stanojević delivers a report to the Assistant
Minister of Foreign Aﬀairs Jovan Jovanović Pižon about the
brochures in the collection “Contemporary Issues”. Niš,
April 11, 1915
AJ-80-4 / 370
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37.

Јован М. Јовановић Пижон, помоћник министра
иностраних дела Краљевине Србије, а од лета 1916.
посланик у Лондону.
Др Ђорђе Станковић, Никола Пашић и југословенско
питање (1), Београд, 1985, стр. 166.
Jovan M. Jovanović Pižon, Assistant Minister of Foreign
Aﬀairs of the Kingdom of Serbia, and since 1916, envoy in
London.
Dr. Đorđe Stanković, Nikola Pašić and the Yugoslav Question
(1), Belgrade, 1985, p. 166.

38.

Телеграм члана Југословенског одбора Франа Супила
– председнику српске Владе Николи Пашићу о својој
аудијенцији код Николаја Јанушкијевича и Николаја
Николајевича. Петроград, 31. март/13. април 1915.
A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br.74, str.
156–157.
Telegram of the member of the Yugoslav Committee Frano
Supilo to the president of the Serbian government, Nikola
Pašić, about his audition with Nikolai Yanuskievich and
Nikolai Nikolaevich. St. Petersburg, March 31/13. April
1915
A. Mandić, Fragments for the Unification History, No.74, p.
156-157.

39.

Посланик Краљевине Србије у Лондону Матеја Бошковић
– доставља председнику српске владе Николи Пашићу
телеграм професора Универзитета Јована Цвијића о
његовом раду у Лондону. Лондон, 15. април 1915.
АЈ-80-2/231-233

37

Serbian Deputy Prime Minister Mateja Bošković delivers
the telegram of the university professor Jovan Cvijić about
his work in London to the President of Serbia Nikola Pašić.
London, April 15, 1915
AJ-80-2 / 231-233
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40.

Концепт говора председника српске владе Николе
Пашића о завршетку преговора савезника са Италијом,
који је одржао на седници Министарског савета 21.
априла 1915. и дан касније изложио посланицима
Француске, Енглеске и Русије. Ниш, 22. април 1915.
АЈ-80-4/611-613
The concept of the speech of the Serbian Prime Minister
Nikola Pašić on the conclusion of the Allies’ negotiations
with Italy, which he held at the Ministerial Council on April
21, 1915, and a day later he was exposed to the deputies of
France, England and Russia. Niš, April 22, 1915
AJ-80-4 / 611-613

41.

Српски научници Љубомир Стојановић и Александар
Белић достављају председнику српске владе Николи
Пашићу извештај о свом ангажовању у Русији. Петроград,
24. април 1915.
АЈ-80-4/420-424
Serbian scientists Ljubomir Stojanović and Alexander Belić
submit a report on their engagement in Russia to Serbian
Prime Minister Nikola Pašić. St. Petersburg, April 24, 1915
AJ-80-4 / 420-424

42.

40-1

Концепт телеграма председника српске владе Николе
Пашића – посланицима Краљевине Србије у Паризу,
Петрограду и Лондону поводом гласина о споразуму
Италије и Антанте, 25. април 1915.
АЈ-80-1/145
The concept of the telegram of the Serbian Prime Minister
Nikola Pašić to the representatives of the Kingdom of Serbia
in Paris, St. Petersburg and London on the rumors of the
agreement of Italy and Entente, April 25, 1915.
AJ-80-1 / 145
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43.

Телеграм посланика Краљевине Србије у Лондону Матеје
Бошковића – председнику српске владе Николи Пашићу
о разговору са британским државним секретаром за
иностране послове сер Едвардом Грејом, поводом
преговора са Румунијом о границама. Лондон, 25. април
1915.
АЈ-80-2/251-255
Telegram of the Kingdom of Serbia’s Deputy Prime Minister
Mateja Bošković to the Serbian Prime Minister Nikola Pašić
about talks with the British Secretary of State for Foreign
Aﬀairs, Sir Edward Grey, on the occasion of negotiations
with Romania on borders. London, April 25, 1915
AJ-80-2 / 251-255

44.

Концепт телеграма председника српске владе Николе
Пашића – посланику Краљевине Србије у Букурешту
Павлу Маринковићу, о разграничењу са Румунима у
Банату, 26. април 1915.
АЈ-80-1/438
The concept of the telegram of the Serbian Prime Minister
Nikola Pašić to the Serbian State Secretary in Bucharest,
Pavel Marinković, on the demarcation with the Romanians
in Banat, April 26, 1915.
AJ-80-1 / 438

45.

Телеграм посланика Краљевине Србије у Букурешту
Павла Маринковића упућен председнику српске владе
Николи Пашићу, о разговору са румунским председником
владе Јоном Браћануом „који тражи све, изјављујући да
Румунији није стало само до Ердеља“. Букурешт, 26.
април 1915.
АЈ-80-1/439-442

40-2
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Telegram of the Kingdom of Serbia’s Deputy Prime Minister
Pavel Marinković sent to Serbian Prime Minister Nikola
Pašić on a conversation with Romanian Prime Minister Jon
Bratianu “who is seeking everything, declaring that Romania
does not care only about Erdel.” Bucharest, April 26, 1915
AJ-80-1 / 439-442
46.

Етнографска карта Далмације – према попису из 1910.
Карта, Lois de Voinovitch, La Question De L’Adriatique –
Étudiée et présentée – La Dalmatie, Paris, 1919
Ethnographic map of Dalmatia - according to the census
from 1910.
Map, Lois de Voinovitch, La Question De L’Adriatique Édudiée et présentée – La Dalmatie, Paris, 1919

47.

Карта италијанско-југословенских етничких граница.
Лондон, 1915.
Карта, АЈ-80-19/512
Map of the Italian-Yugoslav ethnic boundaries. London,
1915.
Map, AJ-80-19 /512
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48.

Предложена граница на источној обали Јадрана према
Лондонском уговору од 1915.
Карта, Библиотека Архива Југославије, АЈ-80-К8, ЗК48/2
The proposed border on the eastern coast of the Adriatic
according to the London Treaty of 1915.
Map, Library of the Archives of Yugoslavia, AJ-80-K8, ZK48/2

49.

Лондонски уговор. Лондон 13/26. април 1915.
A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br.81, str.
162–165.
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London contract. London 13/26. April 1915
A. Mandić, Fragments for the Unification History, No.81, p.
162-165.
50.

Лондонски уговор (1915)
Карта, Dr Dragovan Šepić, Italija, saveznici i jugoslovensko
pitanje 1914–1918, Zagreb, 1970, str. 73.
London Treaty (1915)
Map, Dr Dragovan Šepić, Italy, Allies and the Yugoslav
Question 1914-1918, Zagreb, 1970, p. 73.

51.

Предлог историчара Р.В. Ситон-Вотсона и новинара
Викема Стида за италијанску границу на Јадрану (1915)
Карта, Dr Dragovan Šepić, Italija, saveznici i jugoslovensko
pitanje 1914–1918, Zagreb, 1970, str. 132.
Proposal by historian R.W. Seton-Watson and journalist
Wickham Steed for the Italian border on the Adriatic (1915)
Map, Dr. Dragovan Šepić, Italy, Allies and the Yugoslav
Question 1914-1918, Zagreb, 1970, p. 132.

52.

Телеграм посланика из Лондона Матеје Бошковића
председнику српске владе Николи Пашићу о разговору
са Едвардом Грејом и француским амбасадором Полом
Камбоном, који сматрају да „Хрватска треба да буде
организована, као независна држава одвојена од Србије“.
Лондон, 29. април 1915.
АЈ-80-2/264-265

50

Telegram of the envoy from London Mateja Bošković to
Serbian Prime Minister Nikola Pašić, on a conversation with
Edward Grey and French Ambassador Paul Cambon, who
believe that “Croatia should be organized as an independent
state separate from Serbia”. London, April 29, 1915
AJ-80-2 / 264-265
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53.

Телеграм
Мирослава
Спалајковића,
посланика
Краљевине Србије у Руском Царству Николи Пашићу,
председнику српске владе о неумесности Пашићевог
доласка у Русију. Петроград, 17/30. април 1915.
A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br.93, str.
172.
Telegram of Miroslav Spalajković, envoy of the Kingdom of
Serbia in the Russian Empire to Nikola Pašić, the president
of the Serbian government, about the inexorable Pašić’s
arrival in Russia. St. Petersburg, 17/30. April 1915
A. Mandić, Fragments for the Unification History, No. 93,
p. 172.

54.

Белешка Другог политичког одељења Министарства
иностраних послова Руског Царства о посети српских
научника Љубомира Стојановића и Александра Белића
саветнику другог политичког одељења. Петроград,
17/30. април 1915.
A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br.94, str.
173–174.
Note from the Second Political Department of the Ministry of
Foreign Aﬀairs of the Russian Empire on the visit of Serbian
scientists Ljubomir Stojanović and Alexander Belić to the
adviser of the second political department. St. Petersburg,
17/30. April 1915
A. Mandić, Fragments for the Uniﬁcation History, No. 94, p.
173-174.

55.

Телеграм председника српске владе Николе Пашића
посланику Краљевине Србије у Лондону Матеји
Бошковићу о одласку књижевника Богдана Поповића у
Лондон, због рада на остварењу српских циљева. Ниш,
30. април 1915.
АЈ-80-2/267
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Telegram of Serbian Prime Minister Nikola Pašić to the
envoy of the Kingdom of Serbia in London Mateja Bošković
on the departure of writer Bogdan Popović to London for
work on the realization of Serbian goals. Niš, April 30,
1915
AJ-80-2 / 267
56.

Телеграм руског посланика у Србији Григорија
Николајевича Трубецког – министру иностраних
послова Сергеју Сазонову о свом разговору са
престолонаследником Александром о повређености
Србије и југословенским приликама и италијанским
аспирацијама. Ниш, 21. април/4. мај 1915.
А. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br.99, str.
177–178.
Telegram of the Russian envoy in Serbia Grigori
Nikolayevich Trubetskoy to the Minister of Foreign Aﬀairs
Sergey Sazonov about his conversation with Crown Prince
Alexander on the hurt of Serbia and Yugoslav circumstances
and Italian aspirations. Niš, April 21/4. May 1915.
A. Mandić, Fragments for the Unification History, No. 99,
p. 177-178.
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Телеграм посланика Краљевине Србије у Петрограду
Мирослава Спалајковића – председнику српске владе
Николи Пашићу о разговору са замеником министра
иностраних послова Руског Царства Анатолијем
Анатољевичем Нератовом о Хрватској. Петроград, 5. мај
1915.
АЈ-80-2/634-635
Telegram of Miroslav Spalajković, envoy of the Kingdom of
Serbia in Petrograd to Serbian Prime Minister Nikola Pašić
on the conversation with Anatoly Anatolievich Neratov,
Deputy Minister of Foreign Aﬀairs of the Russian Empire,
on Croatia. St. Petersburg, May 5, 1915
AJ-80-2 / 634-635
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58.

Телеграм професора Универзитета Јована Цвијића
упућен председнику српске владе Николи Пашићу о
„томе да се Југословени држе мишљу о једноставној
држави“. Лондон, 6. мај 1915.
АЈ-80-2/276-277
Telegram of university professor Jovan Cvijić sent to the
Prime Minister of Serbia, Nikola Pašić, about “the fact that
the Yugoslavs keep thinking of a simple state”. London, May
6, 1915
AJ-80-2 / 276-277
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Телеграм посланика Краљевине Србије у Петрограду
Мирослава Спалајковића – председнику српске
владе Николи Пашићу, о разговору са италијанским
амбасадором Андреом Карлотијем ди Рипарбелом који
је оштро критиковао Румуне, Бугаре и Грке и изразио
дивљење српској војсци. Петроград, 12. мај 1915.
АЈ-80-2/656-658
Telegram of Miroslav Spalajković, envoy of the Kingdom
of Serbia in St. Petersburg to Serbian Prime Minister
Nikola Pašić, on a conversation with Italian Ambassador
André Carlotti di Riparbella, who strongly criticized the
Romanians, the Bulgarians and the Greeks and voiced
admiration for the Serbian army. St. Petersburg, May 12,
1915
AJ-80-2 / 656-658

60.
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Телеграм посланика Краљевине Србије у Лондону
Матеје Бошковића – председнику српске владе Николи
Пашићу о разговорима у вези са македонским питањем.
Лондон, 16. мај 1915.
АЈ-80-2/299-302
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Telegram of Mateja Bošković, envoy of the Kingdom of
Serbia to the Serbian Prime Minister Nikola Pašić about
conversations regarding the Macedonian issue. London,
May 16, 1915
AJ-80-2 / 299-302
61.

Телеграм посланика Краљевине Србије у Петрограду
Мирослава Спалајковића упућен председнику српске
владе Николи Пашићу, о француском министру
иностраних послова Теофилу Делкасеу и његовој
дипломатској акцији. Петроград, 19. мај 1915.
АЈ-80-2/679-680
Telegram of Miroslav Spalajković, envoy of the Kingdom
of Serbia in St. Petersburg addressed to the Prime Minister
of Serbia, Nikola Pašić, about French Foreign Minister
Théophile Delcassé and his diplomatic action. St. Petersburg,
May 19, 1915
AJ-80-2 / 679-680

62.

Телеграм посланика Краљевине Србије у Лондону
Матеје Бошковића – председнику српске владе Николи
Пашићу о разговору са заступником британског државног
секретара за иностране послове сер Едварда Греја, који
му је говорио „о немогућности да Србија чини уступке
од своје садашње државне територије“. Лондон, 21. мај
1915.
АЈ-80-2/309-313
Telegram of Mateja Bošković, envoy of the Kingdom of
Serbia to Serbian Prime Minister Nikola Pašić about the
conversation with British Deputy Secretary of State for
Foreign Aﬀairs, Sir Edward Grey, who told him “about the
impossibility of Serbia making concessions from its current
state territory.” London, May 21, 1915
AJ-80-2 / 309-313
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63.

Телеграм председника српске владе Николе Пашића
– Посланству Краљевине Србије у Лондону о одлуци
владе да не може пристати на уступање делова своје
државне територије, Ниш, 27. мај 1915.
АЈ-80-8/212
Telegram of the Serbian Prime Minister Nikola Pašić to
the Mission of the Kingdom of Serbia in London on the
government’s decision not to accept the transfer of parts of
its state territory, Niš, May 27, 1915
АЈ-80-8/212

64.

Посланик Краљевине Србије у Лондону Матеја Бошковић
доставља председнику српске владе Николи Пашићу
телеграм професора Универзитета Јована Цвијића о
његовом ангажовању у Лондону. Лондон, 5. јун 1915.
АЈ-80-2/329-331
Mateja Bosković, envoy of the Kingdom of Serbia in London
delivers the telegram of university professor Jovan Cvijić of
his engagement in London to Serbian Prime Minister Nikola
Pašić. London, June 5, 1915
AJ-80-2 / 329-331
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Телеграм из Петрограда посланика Краљевине Србије
Мирослава Спалајковића – председнику српске владе
Николи Пашићу о томе да „у време последње у овдашњим
политичким круговима примећује се извесна нервозност
у осећају према Србији“. Петроград, 6. јун 1915.
АЈ-80-2/699-704
Telegram of Miroslav Spalajkovič, envoy of the Kingdom of
Serbia in St. Petersburg to the Serbian Prime Minister Nikola
Pašić, that “recently in the local political circles, there is
some nervousness in feeling about Serbia”. St. Petersburg,
June 6, 1915
AJ-80-2 / 699-704
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66.

Писмо професора Универзитета Јована Жујовића –
помоћнику министра иностраних дела Јовану Јовановићу
Пижону о свом ангажовању у Паризу. Париз, 8. јун
1915.
АЈ-80-4/405-406
Letter from university professor Jovan Žujović to the
Assistant Minister of Foreign Aﬀairs Jovan Jovanović Pižon
about his engagement in Paris. Paris, June 8, 1915
AJ-80-4 / 405-406

67.

Телеграм посланика Краљевине Србије у Лондону
Матеје Бошковића – председнику српске владе Николи
Пашићу о боравку на имању енглеског археолога Артура
Еванса и разговорима том приликом. Лондон, 10. јун
1915.
АЈ-80-2/334-339
Telegram of Mateja Bošković, envoy of the Kingdom of
Serbia in London to the Serbian Prime Minister Nikola
Pašić on his stay at the estate of English archaeologist Arthur
Evans and talks on that occasion. London, June 10, 1915
AJ-80-2 / 334-339

68.

Меморандум председника српске краљевске владе
Николе Пашића о Банату. Ниш, 1. јул 1915.
АЈ-80-8/309-314
Memorandum of the President of the Serbian Royal
Government, Nikola Pašić, about Banat. Niš, July 1, 1915
AJ-80-8 / 309-314

69.

Телеграм посланика Краљевине Србије у Петрограду
Мирослава Спалајковића – председнику владе Николи
Пашићу о разговору са замеником министра иностраних
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послова Руског Царства Анатолијем Анатољевичем
Нератовом, који му је рекао да је „српско питање
више пута свестрано проучавано између влада Тројног
споразума“. Петроград, 5. јул 1915.
АЈ-80-2/723-725
Telegram of Miroslav Spalajković, envoy of the Kingdom
of Serbia to the Prime Minister Nikola Pašić on the
conversation with the deputy foreign minister of the Russian
Empire Anatoly Anatolyevich Neratov, who told him that
“the Serbian question was repeatedly studied between the
governments of the Tripartite Agreement.” St. Petersburg,
July 5, 1915
AJ-80-2 / 723-725
70.

Телеграм посланика Матеје Бошковића из Лондона –
председнику српске владе Николи Пашићу о разговору са
британским државним секретаром за иностране послове
Едвардом Грејом који га је саветовао „оно исто, што
је од Србије једном већ тражено, то јест пристанак на
неограничене концесије Бугарској и Румунији“. Лондон,
10. јул 1915.
АЈ-80-2/354-359
Telegram of Mateja Bošković, envoy of the Kingdom of
Serbia in London to the Serbian Prime Minister Nikola Pašić
about talks with British Secretary of State for Foreign Aﬀairs
Edward Grey who advised him “the same thing that Serbia
once asked for, that is, the consent to unlimited concessions
to Bulgaria and Romania.” London, July 10, 1915.
AJ-80-2 / 354-359
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Писмо професора Универзитета Јована Жујовића –
председнику српске владе Николи Пашићу о раду у
Паризу. Париз, 13. јул 1915.
АЈ-80-4/407-408
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Letter from the professor of the University of Belgrade
Jovan Žujović to the Serbian Prime Minister Nikola Pašić
on his work in Paris. Paris, July 13, 1915
AJ-80-4 / 407-408
72.

Нота британског амбасадора у Руском Царству Џорџа
Бјукенена – министру иностраних послова Руског
Царства Сергеју Сазонову, са исправљеним текстом
декларације коју треба уручити Пашићу. Петроград, 31.
јул/13. август 1915.
A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br. 119, str.
191–192.
Noted by British Ambassador to the Russian Empire
George Buchanan to the Minister of Foreign Aﬀairs of the
Russian Empire Sergei Sazonov, with the corrected text of
the declaration to be delivered to Pašić. St. Petersburg, July
31/13. August 1915.
A. Mandic, Fragments for the Unification History, no. 119,
p. 191-192.

73.

Нота руског посланика у Краљевини Србији Григорија
Ивановича Трубецког – министру иностраних послова
Руског Царства Сергеју Сазонову о предаји ноте
председнику српске владе Николи Пашићу. Ниш, 3/16.
август 1915.
А. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br. 122, str.
193–194.
Note by Russian envoy in the Kingdom of Serbia Grigory
Ivanovich Trubetskoy to the Minister of Foreign Aﬀairs of
the Russian Empire Sergei Sazonov on the handing over of
the note to the Prime Minister of Serbia Nikola Pašić. Niš,
3/16. August 1915.
A. Mandić, Fragments for the Unification History, no. 122,
p. 193-194.
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74.

Територијална обећања Србији, 16. август 1915.
Карта, Dr Dragovan Šepić, Italija, saveznici i jugoslovensko
pitanje 1914–1918, Zagreb, 1970, str. 139.
Territorial Promises to Serbia, August 16, 1915
Map, Dr Dragovan Sepić, Italy, Allies and the Yugoslav
Question 1914-1918, Zagreb, 1970, p. 139.

75.

Концепт телеграма председника српске владе Николе
Пашића – посланицима у Петрограду и Паризу
о самоиницијативном одласку Франа Супила код
британског државног секретара за иностране послове
Едварда Греја и разговору о уједињењу и Лондонском
уговору. Ниш, 22. август 1915.
АЈ-80-1/150
Concept of the telegram of the Serbian Prime Minister
Nikola Pašić to envoys in St. Petersburg and Paris on the
self-initiative departure of Frano Supilo with the British
Secretary of State for Foreign Aﬀairs Edward Grey and
the uniﬁcation talks and the London treaty. Niš, August 22,
1915
AJ-80-1 / 150
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Телеграм руског министра иностраних послова Сергеја
Сазонова
дипломати Александру Александровичу
Гирсу о потреби да се Србима „да објашњење термина
Хрватска у есктезивном смислу и да се највише надају у
погледу коридора у Албанији“. Петроград, 10/23. август
1915.
А. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br. 123, str.
194–195.
Telegram of Russian Foreign Minister Sergei Sazonov to
the diplomat Alexander Alexandrovich Girs about the need
to “explain the term of Croatia in an esoteric sense to the
Serbs and tell them to hope most in terms of the corridor in
Albania”. St. Petersburg, 10/23. August 1915.
A. Mandić, Fragments for the Unification History, no. 123,
p. 194-195.
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77.

Белешка помоћника министра иностраних дела Јована
Јовановића Пижона поводом седница владе које су
одржане од 20. до 24. августа 1915. када је требало дати
одговор савезницима о уступцима у Македонији. Ниш,
август 1915.
АЈ-80-43/863
A note of Jovan Jovanović Pižon, the Assistant Minister of
Foreign Aﬀairs on the occasion of the government sessions
held from 20 to 24 August 1915 when the answer was to be
given to allies on concessions in Macedonia. Niš, August
1915.
AJ-80-43 / 863

78.

Јован Цвијић, професор Универзитета.
Др Ђорђе Станковић, Никола Пашић и југословенско
питање (1), Београд, 1985, стр. 166.
Jovan Cvijić, professor at the University
Dr. Đorđe Stanković, Nikola Pašić and the Yugoslav Question
(1), Belgrade, 1985, p. 166.

79.

Телеграм руског посланика у Србији Григорија
Ивановича Трубецког – министру иностраних послова
Сергеју Сазонову о конференцији председника српске
владе Николе Пашића са савезничким посланицима у
Србији. Ниш, 9/22. септембар 1915.
А. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, 1956, br.
131, str. 199–200.
Telegram of the Russian envoy in Serbia Grigori Ivanovich
Trubetskoy to the Foreign Minister Sergei Sazonov on the
conference of Serbian Prime Minister Nikola Pašić with
allies in Serbia. Niš, 9/22. September 1915.
A. Mandic, Fragments for the Unification History, 1956, no.
131, p. 199-200.
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Положај дијалекатских
словеначког језика. 1915.

група

српскохрватских

и

Карта, АЈ-80-4/601
The position of the dialectical groups of the Serbo-Croatian
and Slovenian languages. 1915.
Map, AJ-80-4 / 601
81.

Карта „Географски размештај Србо-Хрвата и Словенаца
у областима под влашћу Аустроугарске“. 1915.
Карта, АЈ-80-4/497
Map “Geographical distribution of Serbo-Croats and
Slovenes in areas under Austro-Hungarian rule”. 1915.
Map, AJ-80-4 / 497
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ГОДИНА 1916.
YEAR 1916
82.

La Conférence des Alliés a tenu quatre séance. Les 27 et 28
mars 1916. Aux aﬀaires étrangères, Pariz. – Конференција
Савезника одржала четврту сесију, 27 и 28. марта 1916.
у Министарству иностраних послова, Париз.
Илустрација, Le Mirror, avril 1916.
The Allies Conference held its fourth session, March 27 and
28, 1916, at the Ministry of Foreign Aﬀairs, Paris.
Illustration, Le Mirror, April 1916.

83.
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Le prince Alexandre de Serbie – Принц Александар од
Србије
Илустрација, Le Pèlerin revue illustrèe de la Seamine,
Dimanche, 2 avril 1916.
AJ-80-71
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Prince Alexander of Serbia
Illustration, Le Pèlerin Revue illustrèe de la Seamine,
Dimanche, 2 April 1916.
AJ-80-71
84.

83

Paris a fait hier au prince héritier de Serbie un accueil
grandiose – Свечан дочек престолонаследника Србије у
Паризу
Фото-репортажа, Excelsior, 22 mars 1916.
AJ-80-71
A festive welcome of the Crown Prince of Serbia in Paris
Photo reportage, Excelsior, March 22, 1916.
AJ-80-71

85.

Le Prince Régent de Serbie au Grand Quartier Général
Français, Pariz, mart/april 1916. – Принц регент Србије у
француском Гранд Квартије Женерал
Илустрација, Le Monde Illustré, 1er avril 1916.
AJ-80-71
Prince Regent of Serbia in the French Grand Quartier
Général
Illustration, Le Monde Illustré, 1st April 1916.
AJ-80-71

86.

Un héros parmi des héros – Alexandre de Serbie visite
les Soldats de Verdun – Херој међу херојима – Посета
Александра од Србије војницима на Вердену
Фото-репортажа, J’ai vu, 9. Avril 1916.
AJ-80-71
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Hero among the heroes – Visit of Alexander from Serbia to
the soldiers at Verden
Photo Reportage, J’ai vu, April 9, 1916.
AJ-80-71
87.

Информације о посети престолонаследника Александра
Риму и Паризу у италијанској и француској штампи.
Париз/Рим, фебруар/март 1916.
Српске новине, Година XXXIII, Број 1, од 7. априла 1916,
стр. 1.
Information on the visit of Crown Prince Alexander to Rome
and Paris in the Italian and French press. Paris / Rome,
February / March 1916.
Srpske novine, Year XXXIII, No. 1, 7 April 1916, p. 1.

88.

Welcomed to London: A Royal Ally from the Near East,
London, april 1916. Добродошлица у Лондону: Краљевски
савезник са Блиског Истока, април 1916.
Илустрација, Илустрација, The Illustrated London News,
April 8, 1916.
AJ-80-71

89.

Изјава председника српске владе Николе Пашића листу
The Sunday Times да ће се Хрвати, Словенци сјединити
са Србијом по својој слободној вољи. Лондон, 9. април
1916.
АЈ-80-4/671-672
Statement by the Serbian Prime Minister Nikola Pašić in The
Sunday Times that Croats, Slovenes will unite with Serbia at
their own free will. London, April 9, 1916
AJ-80-4 / 671-672

90.
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Изјаве председника српске владе Николе Пашића дате
руској штампи приликом његовог боравка у Русији
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у вези са: ослобођењем и уједињењем Срба, Хрвата и
Словенаца, решавањем Јадранског питања и уопште
односима Србије и Италије. Петроград/Москва, 27.
април 1916.
Српске новине, Година LXXXIII, Број 14, од 10. маја
1916, стр. 1–2.
Statements by Serbian Prime Minister Nikola Pašić are given
to the Russian press during his stay in Russia in connection
with: the liberation and uniﬁcation of Serbs, Croats and
Slovenes, the settlement of the Adriatic issue, and in general
the relations between Serbia and Italy. St. Petersburg /
Moscow, April 27, 1916
Srpske novine, Year LXXXIII, Number 14, dated 10 May
1916, p. 1-2.
91.

Посета председника српске владе Николе Пашића
Москви. Москва, 30. април 1916.
Српске новине, Година LXXXIII, Број 28, од 11. јуна
1916, стр. 1.
Visit of Serbian Prime Minister Nikola Pašić to Moscow.
Moscow, April 30, 1916.
Srpske novine, Year LXXXIII, No. 28, dated 11 June 1916,
p. 1.

92.

Српски научници Александар Белић и Станоје Станојевић
достављају председнику српске владе Николи Пашићу
извештај о раду у Русији. Петроград, 10. октобар 1916.
АЈ-80-4/509-518
Serbian scientists Alexander Belić and Stanoje Stanojević
submit a report on work in Russia to Serbian Prime Minister
Nikola Pašić. St. Petersburg, October 10, 1916
AJ-80-4 / 509-518

93.

Интервју председника српске владе Николе Пашића
дат кореспонденту руског листа „Новое Время“ од 13.
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новембра 1916. у вези са уједињењем Јужних Словена,
положају римокатолика у будућој држави, италијанскосрпским односима и односу Србије према Бугарској и
Русији. Крф, новембар 1916.
Српске новине, Година LXXXIII, Број 106, од 10.
децембра 1916, стр. 1–2.
Interview of Serbian Prime Minister Nikola Pašić to
the correspondent of the Russian newspaper “New
Time”(„Новое Время“) of November 13, 1916 regarding
the uniﬁcation of the South Slavs, the position of Roman
Catholics in the future state, the Italian-Serbian relations and
the attitude of Serbia towards Bulgaria and Russia. Corfu,
November 1916.
Srpske novine, Year LXXXIII, No. 106, dated December 10,
1916, p. 1-2.

ГОДИНА 1917.
YEAR 1917
94.
94

Етнографска карта Југословена из 1917. (на српском и
француском језику)
АЈ-80-19/513
Ethnographic map of Yugoslavs from 1917 (in Serbian and
French)
AJ-80-19 / 513

95.

Меморандум о разграничењу с Румунијом у Банату. Крф,
20. јануар 1917.
АЈ-80-9/39-50
Memorandum of demarcation with Romania in Banat. Corfu,
January 20, 1917
AJ-80-9 / 39-50
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96.

Изјава председника српске владе Николе Пашића дата
дописницима разних француских листова о решењима
Савезничке конференције која се одржава у Паризу.
Париз, 14 и 15. јула 1917.
Српске новине, Година XXXIV, Број 84, од 15. јула 1917,
стр. 2.
Statement by Serbian Prime Minister Nikola Pašić to
correspondents of various French papers on the decisions of
the Allied Conference held in Paris. Paris, 14 and 15 July
1917.
Srpske novine, Year XXXIV, No. 84, dated 15 July 1917, p.
2.

97.

Писање лондонског листа „Observer“ о односу према
уједињењу Италијана, односно Срба. Лондон, 23. јул
1917.
Српске новине, Година XXXIV, Број 89, од 27. јула 1917,
стр. 2.
Writing the London Observer newspaper on the relationship
towards uniﬁcation of the Italians and the Serbs. London,
July 23, 1917
Srpske novine, Year XXXIV, No. 89, dated 27 July 1917, p.
2.

98.

Др Нико Жупанич, словеначки етнолог.
Др Ђорђе Станковић, Никола Пашић и југословенско
питање (1), Београд, 1985, стр. 170.
Dr. Niko Županič, Slovenian ethnologist.
Dr. Đorđe Stanković, Nikola Pašić and the Yugoslav Question
(1), Belgrade, 1985, p. 170.

99.

Др Нико Жупанић, Карта југословенских земаља
„Југословенска земља – The Yugoslav Territory – Le
Territoire Yougoslave“.
Карта, Библиотека Архива Југославије, ЗК-217
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Dr. Niko Županič, Map of the Yugoslav countries “The
Yugoslav Country - The Territory of Yugoslavia - Le
Territoire Yougoslave”.

Map, Library of the Archives of Yugoslavia, CM-217
ГОДИНА 1918. / YEAR 1918
100. Телеграм председника српске владе Николе Пашића
– посланику Краљевине Србије у Лондону, Јовану
Јовановићу о говору председника британске владе Лојда
Џорџа који је оставио врло непријатан и разочаравајући
утисак на српске политичаре и војску. Солун, 4. јануар
1918.
АЈ-80-12/505-526
Telegram of the Serbian Prime Minister Nikola Pašić to Jovan
Jovanović, the envoy of the Kingdom of Serbia in London,
on the speech of the President of the Government of the
United Kingdom, Lloyd George, who left a very unpleasant
and disappointing impression on Serbian politicians and the
army. Thessaloniki, January 4, 1918
AJ-80-12 / 505-526
101. Одговор председника САД Вудроа Вилсона на поздравну
поруку регента Александра. Вашингтон, 21. јануар
1918.
АЈ-74-5/2

102-1

US President Woodrow Wilson’s response to Regent
Alexander’s welcome message. Washington, January 21,
1918
AJ-74-5 / 2
102. Меморандум упућен нашим савезницима о нашим
националним захтевима, Крф, 18/31. март 1918.
АЈ-80-51/256-278
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Memorandum addressed to our allies about our national
requirements, Corfu, 18/31. March 1918
AJ-80-51 / 256-278
103. Етнографска карта Баната – према попису из 1910.
АЈ-336-5-II/8
Ethnographic map of Banat - according to the census from
1910.
AJ-336-5-II / 8
104. Меморандум српске владе о националним захтевима
Србије, март 1918.
Карта, Dr Dragovan Šepić, Italija, saveznici i jugoslovensko
pitanje 1914–1918, Zagreb, 1970, str. 298.
Memorandum of the Serbian government on the national
requirements of Serbia, March 1918.
Map, Dr Dragovan Šepić, Italy, Allies and the Yugoslav
Question 1914-1918, Zagreb, 1970, p. 298.

103

105. Телеграм председника српске владе Николе Пашића –
Посланству у Лондону о закључцима Версајског врховног
војно-политичког савета у вези са изјавама споразумних
сила о тежњама Југословена и других народа. Крф, 3. јул
1918.
АЈ-80-10/290-291
Telegram of the Serbian Prime Minister Nikola Pašić to
the Mission in London on the conclusions of the Versailles
Supreme Military Political Council regarding the statements
of consensual forces on the aspirations of the Yugoslavs and
other peoples. Corfu, July 3, 1918
AJ-80-10 / 290-291

104

106. Информација из Париза о одржаним састанцима
председника српске владе Николе Пашића са високим
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званичницима француске државе у вези са српским
националним интересима. Париз, август/септембар
1918.
Српске новине, Година XXXV, Број 108, од 11. септембра
1918, стр. 1.
Information from Paris about meetings held by Serbian
Prime Minister Nikola Pašić with high oﬃcials of the French
state regarding Serbian national interests. Paris, August /
September 1918.
Srpske novine, Year XXXV, No. 108, dated 11 September
1918, p. 1.
107. Мемоар који је председник српске владе Никола Пашић
предао британском државном секретару за иностране
послове Артуру Балфуру 25. септембра 1918.
АЈ-80-14/815
The memoir handed over by the head of the Serbian
government, Nikola Pašić, to the British State Secretary for
Foreign Aﬀairs, Arthur Balfour, on September 25, 1918.
AJ-80-14 / 815
108. Информација о свечаним говорима изјављеним на ручку
који је у част председника српске владе Николе Пашића
организовао Лорд Мејџор Лондона Хорас Брукс Маршал
у присуству високих представника Велике Британије и
дипломатског кора. Лондон, 1. октобар 1918.
Српске новине, Година XXXV, Број 119, од 6. октобра
1918, стр. 3.
Information on the ceremonial speeches made at the lunch
organized in honor of the Prime Minister of Serbia, Nikola
Pašić, by Lord Mayor of London Horace Brooks Marshall
in the presence of the High Representatives of the United
Kingdom and the diplomatic corps. London, October 1,
1918
Srpske novine, Year XXXV, No. 119, dated 6 October 1918,
p. 3.
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109. Note of conversation, Between Mr. Wickham Steed,
chairman of the Serbian society of Great Britain, And his
excellency Mr. Pašić, Serbian premier At Claridge’s Hotel
on October 8th, 1918. – Забелешка о разговору између
Викема Стида, руководиоца Српског друштва у Великој
Британији и његове екселенције господина Пашића,
српског премијера у Клериџ Хотелу 8. октобра 1918.
АЈ-80-14/128
110. Изјава председника српске владе Николе Пашића дата
листу Morning Post. Лондон, 17. октобар 1918.
F. Šišić, Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i
Slovenaca 1914–1919,br. 107, str. 178.
Statement by Serbian Prime Minister Nikola Pašić given the
Morning Post. London, October 17, 1918
F. Šišić, Documents on the Rise of the Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes 1914-1919, no. 107, p. 178.

ЈУГОСЛОВЕНСКА ПРОПАГАНДА
YUGOSLAV PROPAGANDA
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОДБОР
YUGOSLAV COMMITTEE
111. Чланови Југословенског одбора у Паризу 1916.
Obzor – Spomen knjiga 1860–1935, Zagreb, 1936, str. 63
Members of the Yugoslav Committee in Paris, 1916.
Obzor/Review - Memorial book 1860-1935, Zagreb, 1936, p.
63
112. Телеграм словеначког етнолога др Нике Жупанича
– председнику српске владе Николи Пашићу о раду
Југословенског одбора у Лондону. Лондон, 30. април
1915.
АЈ-80-4/316-318

111
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Telegram of the Slovenian ethnologist Dr. Niko Županič to
the Serbian Prime Minister Nikola Pašić on the work of the
Yugoslav Committee in London. London, April 30, 1915
AJ-80-4 / 316-318
113. Телеграм члана Југословенског одбора, адвоката Павла
Поповића – председнику српске владе Николи Пашићу
о раду Југословенског одбора. Лондон, 29. мај 1915.
АЈ-80-2/318-320
Telegram of the member of the Yugoslav Committee,
attorney Pavle Popović to the Serbian Prime Minister Nikola
Pašić on the work of the Yugoslav Committee. London, May
29, 1915
AJ-80-2 / 318-320
114. Телеграм књижевника и члана Југословенског одбора
Милана Марјановића помоћнику министра иностраних
дела Јовану Јовановићу Пижону о програму рада
Југословенског одбора у Лондону, организацији Одбора,
публицистичком раду Одбора, питању добровољаца и
раду у Америци, избављењу интернираних и буџету за
програм Одбора. Женева, 23. јул 1915.
АЈ-80-4/343-348
Telegram of Milan Marjanović, writer and the member
of the Yugoslav Committee to the Assistant Minister of
Foreign Aﬀairs Jovan Jovanović Pižon on the program of
the Yugoslav Committee in London, the organization of the
Committee, the publicist work of the Committee, the issue
of volunteers and work in America, the reimbursement of the
internal and budget for the Committee’s program. Geneva,
July 23, 1915.
AJ-80-4 / 343-348
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115. Телеграм председника српске владе Николе Пашића
– посланику Краљевине Србије у Лондону Матеји
Бошковићу о неспоразумима између Југословенског
одбора и српске владе. Ниш, 12. август 1915.
АЈ-80-2/373
Telegram of the Serbian Prime Minister Nikola Pašić to
the envoy of the Kingdom of Serbia in London, Mateja
Bošković, about the misunderstandings between the Yugoslav
Committee and the Serbian government. Niš, August 12,
1915
AJ-80-2 / 373
116. Писмо члана Југословенског одбора и адвоката Иве Де
Ђулија председнику српске владе Николи Пашићу о
састанку Пашића са члановима Југословенског одбора.
Париз, 26. јун 1916.
АЈ-80-20/249-252
Letter from the member of the Yugoslav Committee and
lawyer Ivo De Giuli to the Prime Minister of Serbia Nikola
Pašić on the meeting of Pašić with the members of the
Yugoslav Committee. Paris, June 26, 1916
AJ-80-20 / 249-252
117. Чланови Југословенског одбора у Паризу 1916.
Obzor – Spomen knjiga 1860–1935, Zagreb, 1936, str. 63
Members of the Yugoslav Committee in Paris in 1916
Obzor/Review - Memorial book 1860-1935, Zagreb, 1936, p.
63
118. Писмо члана Југословенског одбора и адвоката др
Франка Поточњака – председнику српске владе Николи
Пашићу о тешкоћама за рад Југословенског одбора.
Одеса, 16–27. октобар 1916.
АЈ-80-20/269-272
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Letter from the member of the Yugoslav Committee and
lawyer Dr. Frank Potočnjak to the Serbian Prime Minister
Nikola Pašić on the diﬃculties for a work of the Yugoslav
Committee. Odessa, 16-27. October 1916
AJ-80-20 / 269-272
119. Писмо председника Југословенског одбора Анте
Трумбића – Андреји Тореу члану италијанског
Парламента о разговорима вођеним у циљу постизања
споразума између италијанског и народа Аустро-Угарске.
Лондон, 7. март 1918.
АЈ-80-20/78-82
Letter from the President of the Yugoslav Committee, Ante
Trumbić, to Andrea Torre, a member of the Italian Parliament,
about talks held to reach an agreement between the Italian
and the people of Austria-Hungary. London, March 7, 1918
AJ-80-20 / 78-82
120. Мемоар Југословенског одбора уручен првом секретару
британског Министарства спољних послова Артуру
Балфуру, поводом Версајске декларације од 3. јуна 1918.
Лондон, јун 1918.
АЈ-80-20/106-127
The memoir of the Yugoslav Committee was handed over
to the ﬁrst Secretary of the British Foreign Ministry, Arthur
Balfour, on the occasion of the Versailles Declaration of
June 3, 1918, London, June 1918.
AJ-80-20 / 106-127
121. Телеграм Викема Стида и Р.В. Ситона-Вотсона
престолонаследнику
Александру
о
признању
Југословенског одбора. Лондон, 27. јул 1918.
Милан П. Ђорђевић, Србија и Југословени за време рата
1914–1918, Београд, 1922, стр. 170–171.
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Telegram of Wickham Steed and R.W. Seton-Watson to the
Crown Prince Alexander on the recognition of the Yugoslav
Committee. London, July 27, 1918
Milan P. Đorđević, Serbia and the Yugoslavs during the war
1914-1918, Belgrade, 1922, p. 170-171.
122. Одговор престолонаследника Александра на телеграм
Викема Стида и Р.В. Ситона-Вотсона у вези са признањем
Југословенског одбора. Крф, 28. јул 1918.
Милан П. Ђорђевић, Србија и Југословени за време рата
1914–1918, Београд, 1922, стр. 171.
Responde of the Crown Prince Alexander to the telegram of
Wickham Steed and R.W. Seton-Watson in connection with
the recognition of the Yugoslav Committee. Corfu, July 28,
1918
Milan P. Đorđević, Serbia and the Yugoslavs during the war
1914-1918, Belgrade, 1922, p. 171.
123. Телеграм председника српске владе Николе Пашића
посланику Краљевине Србије у Лондону Матеји
Бошковићу о неспоразумима између Југословенског
одбора и српске Владе. Ниш, 12. август 1915.
АЈ-80-2/373
Telegram of the Serbian Prime Minister Nikola Pašić
to the Serbian Envoy in London Mateja Bošković, on
misunderstandings between the Yugoslav Committee and
the Serbian Government. Niš, August 12, 1915
AJ-80-2 / 373
124. Телеграм председника српске владе Николе Пашића
– Посланствима у Паризу, Лондону и Вашингтону о
признавању Југословенског одбора. Евијан, 14. август
1918.
АЈ-80-10/413-418
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Telegram of the Serbian Prime Minister Nikola Pašič to the
Missions in Paris, London and Washington on the recognition
of the Yugoslav Committee. Evian, August 14, 1918
AJ-80-10 / 413-418
125. Телеграм председника Југословенског одбора Анте
Трумбића – престолонаследнику Александру о признању
Југословенског одбора као представника народа у
Аустро-Угарској. Лондон, 30. септембар 1918.
АЈ-80-20/333-334
Telegram of the President of the Yugoslav Committee Ante
Trumbić to the Crown Prince Alexander on the recognition
of the Yugoslav Committee as a representative of the people
in Austria-Hungary. London, September 30, 1918
AJ-80-20 / 333-334
126. Анте Трумбић, председник Југословенског одбора.
Др Ђорђе Станковић, Никола Пашић и југословенско
питање (2), Београд, 1985, стр. 50.
Ante Trumbić, President of the Yugoslav Committee.
Dr. Đorđe Stanković, Nikola Pašić and the Yugoslav Question
(2), Belgrade, 1985, p. 50.
127. Телеграм посланика Краљевине Србије у Паризу
Миленка Веснића – председнику српске владе Николи
Пашићу о признавању за савезнике Југословена, СрбоХрвата и Словенаца, који су били под доминацијом
Хабзбурга. Париз, 23. октобар 1918.
АЈ-80-11/250
Telegram of Milenko Vesnić, envoy of the Kingdom of
Serbia in Paris to the Serbian Prime Minister Nikola Pašić,
on recognition for the allies of the Yugoslavs, Serb-Croats
and Slovenes, who were under the dominance of Habsburg.
Paris, October 23, 1918
AJ-80-11 / 250
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128. Телеграм члана Југословенског одбора Милан Мичића
– председнику српске владе Николи Пашићу о састанку
Југословенског одбора на коме је Анте Трумбић поднео
извештај о „разликама између Југословенског одбора и
Николе Пашића“. Париз, 31. октобар 1918.
АЈ-80-19/821
Telegram of Milan Mičić, member of the Yugoslav Committee
to the Serbian Prime Minister Nikola Pašić on the meeting of
the Yugoslav Committee, where Ante Trumbić submitted a
report on “diﬀerences between the Yugoslav Committee and
Nikola Pašić”. Paris, October 31, 1918
AJ-80-19 / 821

ДОБРОВОЉАЧКО ПИТАЊЕ
VOLUNTARY QUESTION
129. Посланик Краљевине Србије у Лондону Матеја
Бошковић доставља председнику српске владе Николи
Пашићу Трумбићев телеграм о питању добровољаца за
Југословенску легију. Лондон, 2. јун 1915.
АЈ-80-82/326-328
Serbian Envoy of the Kingdom of Serbia in London Mateja
Bošković delivers to the Serbian Prime Minister Nikola
Pašić Trumbić's telegram on the issue of volunteers for the
Yugoslav legion. London, June 2, 1915.
AJ-80-82 / 326-328
130. Анте Трумбић – председнику српске владе Николи
Пашићу о добровољачком питању. Лондон, 2. децембар
1915.
АЈ-80-20/244-248
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Ante Trumbić to the Serbian Prime Minister Nikola Pašić on
the issue of volunteerism. London, December 2, 1915
AJ-80-20 / 244-248
131. Југословенски одбор доставља председнику српске
владе Николи Пашићу представку о југословенским
добровољцима у Одеси. Лондон, 1916.
АЈ-80-20/355-358
The Yugoslav Committee submits to the Serbian Prime
Minister Nikola Pašić an application on Yugoslav volunteers
in Odessa. London, 1916.

AJ-80-20 / 355-358
132. Никола Пашић са официрима Прве српске добровољачке
дивизије, Одеса, мај 1916.
Др Ђорђе Станковић, Никола Пашић и југословенско
питање (2), Београд, 1985, стр. 62–63.
Nikola Pašić with oﬃcers of the First Serbian Volunteer
Division, Odessa, May 1916.
Dr. Đorđe Stanković, Nikola Pašić and the Yugoslav Question
(2), Belgrade, 1985, p. 62-63.
133. Прилог уз писмо члана југословенског одбора др Анте
Мандића – Хинку Хинковићу члану Југословенског
одбора, о питању добровљаца. Петроград, 5/18. новембар
1916.
A. Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja, br. 155, str.
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Great National Assembly to proclaim the uniﬁcation of
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команди. Загреб, 22. новембар/5. децембар 1918.
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1955, str. 129–130.
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Report of Dušan T. Simović, delegate of the Serbian Supreme
Command to the People’s Council of the SCS sent to the
Supreme Command. Zagreb, November 22/5. December
1918
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децембар 1918.
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Telegram of the delegate of the Supreme Command at
the Government of the National Council of SCS Dušan T.
Simović sent to the Supreme Command on the situation in
Zagreb. Zagreb, November 22/5. December 1918
Bogdan Krizman, Reports by D. T. Simović, delegate of the
Serbian Supreme Command to the People’s Council of the
National Council SCS, G. 1918, Historical Collection, Year
8, Number 1-4, (1955), Zagreb, 1955, p. 131
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АЈ-143-1
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169. Портрет регента престолонаследника Александра I
Карађорђевића у свечаној генералској униформи.
Фотографија, АЈ-66-63-1039
Portrait of the regent, the Crown Prince Alexander I
Karađorđević in a ceremonial general uniform.
Photograph, AJ-66-63-1039
170. Манифест престолонаследника Александра – Моме
народу: Србима, Хрватима и Словенцима, 24. децембар
1918/6. јануар 1919.
Плакат, Народна библиотека Србије
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Manifesto of Crown Prince Alexander – To My People:
Serbs, Croats and Slovenes, December 24, 1918/6. January
1919.
Poster, National Library of Serbia
171. Беседа којом је у име Његовог Величанства Петра I
Краља Срба, Хрвата и Словенаца, Њ.К.В. наследник
престола Александар отворио седнице привременог
народног представништва, Београд 16. март 1919.
Збирка плаката НБС
The word in the name of His Majesty Peter I the King
of Serbs, Croats and Slovenes, His Royal Highness, the
successor to the throne, Alexander opened the sessions of
the temporary representative oﬃce, Belgrade, March 16,
1919.
Collection of posters NLS
172. Соколи и народ очекују долазак престолонаследника
Александра у Зворник, 4. јул 1919.
Фотографија, АЈ-ОЗФ-74-3
SOKOLI (Falcons) and people expect the arrival of Crown
Prince Alexander in Zvornik, July 4, 1919.
Photograph, AJ-OZF-74-3
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173. Престолонаследник Александар у Новом Саду и
Сремским Карловцима, 23–25. јул 1919.
Фото-репортажа, Илустровани лист, бр. 1. 25.
децембар 1919.
Crown Prince Alexander in Novi Sad and Sremski Karlovci,
23-25. July 1919.
Photo reportage, Ilustrovani list, no. 1. December 25, 1919
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174. Драги моји Буњевци и Срби, говор престолонаследника
Александра у Суботици, 26. јул 1919.
Говор, АЈ-335-7/1
My dear Bunjevci and Serbs, the speech of the Crown Prince
Alexander in Subotica, July 26, 1919.
Speech, AJ-335-7 / 1
175. Престолонаследник Александар у Ђаковици, 26. октобар
1919.
Фото-репортажа, Илустровани лист, бр.11, 3. јул
1920.
Crown Prince Alexander in Djakovica, October 26, 1919
Photo Reportage, Ilustrovani list, No.11, July 3, 1920.

176

176. Престолонаследник Александар у Загребу, 24. јун 1920.
Фотографија, Илустровани лист, бр.12, 17. јул 1920.
Crown Prince Alexander in Zagreb, June 24, 1920
Photograph, Ilustrovani list, No. 12, July 17, 1920.
177. Народ поздравља престолонаследника Александра у
Цељу, 29. јун 1920.
Фотографија, Илустровани лист, бр.15, 3. септембар
1920.
The people salute the Crown Prince Alexander in Celje, June
29, 1920.
Photograph, Ilustrovani list, No. 15, September 3, 1920

178

178. Престолонаследник Александар и Милан Сршкић
у кочијама испред градске већнице у Сарајеву, 20.
септембар 1920.
Фотографија, Илустровани лист, бр.18, 16. октобар
1920.
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Crown Prince Alexander and Milan Srškić in carriages
outside the city hall in Sarajevo, September 20, 1920.
Photograph, Ilustrovani list, No.18, October 16, 1920
179. Бирачки одбор у Дубровнику на дан одржавања избора
за уставотворну скупштину, 28. новембар 1920.
Фотографија, Илустровани лист, бр.25, 16. децембар
1920.
Electoral Board in Dubrovnik on the day of the elections for
the Constitutional Assembly, November 28, 1920.
Photograph, Ilustrovani list, No.25, December 16, 1920
180. Привремени пословник за уставотворну скупштину, 8.
децембар 1920.
АЈ-69-161-250
Provisional Rules of Procedure for the Constitutional
Assembly, 8 December 1920.
AJ-69-161-250

184-1

181. Позив Николи Пашићу за аудијенцију код регента
Александра, 16. децембар 1920. (061)
АЈ-143-3
Invitation to Nikola Pašić for an audience with the Regent
Alexander, December 16, 1920 (061)
AJ-143-3
182. Вероисповести у Краљевини СХС по општинама (према
попису од 31. јануара 1921).
Карта, Библиотека Архива Југославије
Religions in the Kingdom of the SCS by municipalities
(according to the census of January 31, 1921).
Map, Library of the Archives of Yugoslavia
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183. Предлог Устава (Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца)
Земљорадничке странке, фебруар 1921.
АЈ-80-32/218-240
Proposal of the Constitution (Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenes) Agricultural parties, February 1921.
AJ-80-32 / 218-240
184. Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца –
Видовдански Устав 1921.
АЈ-72-3-21
Constitution of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
- Vidovdan Constitution 1921.
AJ-72-3-21
185. Престолонаследник Александар полаже заклетву на
Видовдански Устав, 29. јун 1921.
Фотографија, Илустровани лист, бр.28, 14. јул 1921.
Crown Prince Alexander takes an oath on the Vidovdan
Constitution, June 29, 1921
Photograph, Ilustrovani list, No. 28, July 14, 1921
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