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О СРБИМА 
 
 Једна Српкиња обратила ми се питањем шта мислим о припајању Босне и 
Херцеговине Аустрији које је извршено ових дана. Ја сам одговорио кратко, али ћу тим 
поводом што могу јасније изнети своје мишљење о том догађају… У ствари, догодоило се 
оно што се обично и стално понавља. Једно од оних највећих разбојничких гнезда, 
названих великим државама, које помоћу свакојаких обмана, лажи, насиља и 
најразноврснијих злочина против основних захтева морала држе у страху милионе и 
милионе људи пљачкајући их; једно од тих гнезда, присвајајући све већу и већу власт над 
њему потпуно туђим стотинама хиљада словенског племена, решило је да отворено 
учврсти ту своју власт и, кад је сматрало да му је за то погодан тренутак, објавило је да 
оно од сада сматра те народе потпуно својим поданицима! 
 То разбојничко гнездо које се зове Аустријска Царевина рачунало је да ће друга, 
исто таква разбојничка гнезда, заузета у датум моменту својим бригама, пропустити то 
освајање и неће потраживати право да и свако од њих учествује у тој пљачки. Али, десило 
се да су шефови других сличних установа зажелели да учествују у тој пљачки, и већ 
неколико недеља расправљају на свом лоповском жаргону о разним врстама анексија, 
компензација, конгреса, конференција, декларација и слично и још не успевају да дођу до 
било каквог решења. 
 Разумљиво је да стари човек извраћених појмова који се зове аустријски цар, и 
десетине истих таквих људи какав је он, са исто толико извраћеним појмовима, могу, 
налазећи у томе користи за себе и покоравајући се старој предрасуди да само они, баш 
они, људи који себе називају владом, имају право и чак су дужни да располажу судбином 
милиона, могу, сматрајући то добрим и корисним, прогласити неколико стотина зиљада 
људи, који немају с њима ништа заједничко, за своје поданике и подржавати ту своју 
одлуку претњом да ће убити све оне који је не признају. Све је то сасвим разумљиво. Али 
је несхватљиво да те стотине хиљада Босанаца и Херцеговаца и милиони Срба и 
Црногораца, озлојеђени тим припајањем, не налазе никаквог другог начина да одговоре на 
то грубо насиље осим једног од ова два: или да се Босанци и Херцеговци покоре одлуци 
аустријске владе и признају да су робови туђих људи, или да се том насилничком 
поступку према себи супротставе истим таквим злочиначким и насилничким поступком 
какав је употребљен против њих, то јест насиљем и убијањем.  


