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ИСТОРИЈСКА ГРАБА У БЕОГРАДУ О ТЕМИ: ЈУГОСЛОВЕНСКИ 

СТУДЕНТИ У ШВАЈЦАРСКОЈ 1916-1918. ГОДИНЕ 

Знатан део избеглица и емиграције из 

Србије и југословенских крајева под Ау

стро-Угарском Монархијом, у Швајцарској 

су за време првог светског рата чинили сту

денти. Из Црне Горе, средином 1918, већ. их 
је уписано 159 на неки ОД швајцарских фа

култета. Највише их је боравило, око 500/0, 
у Женеви, затим у Лозани, а нешто мање 

.у Цириху, Берну, Нешталу. Вевина студе

ната примала је стипендије неког ОД мини

старства Краљевине Србије, али су ИМ и 

приватни фОНДОВИ (госпође Мабел Грујиli, 

Енглески фОНД и др.) давали ПОМОћ у виду 
стипендија. 

Проводеhи идеје југословенског програ

ма, прокламоване почетком рата, влада 

Краљевине Србије је студенте "своје пода

нике" са добровољцима из остали~ југосло

венских крајева изједначила у свим пра

вима и дужностима везаним за школоваље 

на швајцарским универзитетима. Југосдо

венску идеју, током рата, у Швајцарској 

прихватају готово сви студенти . И не само 

то, њихов највећи део настоји да тој идеји 

нонешто допринесе. Већ почетком 1917. го
дине, након опоравка од шокова и рана за

добијених у првим годинама рата, југосло

венски студенти у Швајцарској обнављају 

рад свој их предратних удружења или фор

мирају нова. У основи програма рада удру

жења студенти стављају борбу за ствара

ње независне државе Срба , Хрвата и Сло

венаца. Од метода рада, у овој борби пре

овладавала је пропаганда. Југословенски 

студенти настојали су да швајцарско јавно 

мнење најпре обавесте, а затим заинтере

су ју за југословенско питање, да докажу 

неопходност рушења Аустро-Угарске Мо-

нархије и неминовност стварања државе 

Срба, Хрвата и Словенаца. Њихова актив

ност превазилазила је границе Швајцар

ске: повезали су се, са истим циљем и ра

злозима, с разним институцијама и поје

динцима у многим савезничким земљама. 

Од свих су тражили разумевање и подр

шку за значај није моменте решавања ј уго 

словенског питања. 

Допринос студената стварању Краљеви
не Срба, Хрвата и Словенаца, и касније од

брани граница, након што је уједињење из
вршено, несумњиво је то, што увек нису 

наступали јединствено, што су различито 

замишљали нову државу (једни на федера

листичким, а други на унитаристичким 

основама) само је знак да југословеНСl<. И 

студенти у Швајцарској, за време првог 

светског рата , нису успели да превазиђу 

своје време и да се отргну од идеја "стари
јих". Ту у Швајцарској највећи део студе
ната идеолошки се определио за цео жи

вот: једни су постали носиоци капитали

стичког уређења нове државе, док су дру

ги остали у опозицији том уређењу . 

у Архиву Државног секретаријата зг 
иностране послове,l фонду Министарства 

иностраних дела Краљевине Србије - Ју

[ословенском одсеку, 'Чува се део грађе за 

изучавање тема о југословенским студен

тима у Швајцарској за време првог светског 

рата. Највише докумената датирано је у 

1917. години, мање их је из 1918. а свега 

неколико из 1916. године. Документи су ве

hином извештајИI примљени у Министар

ству иностраних дела Краљевине Србије од 

појединаца или њених институција у Швај

царској. 
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Највише докумената говори о личним 

подацима студената. И то посебно студена

та из југословенских крајева, тада под Ау

стро-Угарском Монархијом, који су време

ном постали стипендисти Министарства 

иностраних дела Краљевине Србије. Доку

менти садрже: име и презиме студента, ме

сто РОђења, националност, даваоца стипен

дије, врло често кратку карактеристику.! 

Од ових докумената треба посебно истаhи 
два списка настала почетком 1917. године. 

Њих су из Париза послали Миле Богдано

виh3 и др Божа Марковиh4, а дају податке 

и за студенте у Швајцарској. 

Миле Богдановић је "по специјалном за

датку" као "познавалац целе млађе гене

рације наше југословенске емиграције'С!; 

послао податке за 49 емиграната из Аустро
-Угарске Монархије, међу којима је триде

сетак предратних студената или оних који 

су ТО током рата постали .6 Уз личне подат
ке, Миле Богдановиh. за сваког појединца 

даје и своју оцену: "поуздан и употреб

љивН ; "не може се реhи да је поуздан али 

се према њему мора бити опрезан"; "по
уздан, али конфузан и неупотребљи.в ff ; 

"исправанН ; "необи'iНО искрен и реално 
гледа на уједињење"; "врло поуздан"; "до
ста употребљив'! и др. 

У списку др Боже Марковића, сачиње

ном 4. јануара 1917. године, налазе се име
на "Јужних Словена у Швајцарској, који 

не желе или не могу да се одазову војној 

обавези, а који према мојим информаци
јама, заслужују нашу заштиту". Списак7 

садржи податке о 57 личности, од којих су 
24 студенти. За њих Божа Марковиh наво

ди место боравка, а уз личне податке и на

чин обезбеljивања егзистенције. Како су 

оба списка настала у исто време, а оба го

воре о личностима из југословенских кра

јева, тада под Аустро-Угарском Монархи

јом, није редак случај да у оба налазимо 

исте податке. То, међутим, не умањује њи

хов значај за изучавање тема о ј угословен

ским студентима у Швајцарској. 

Низ докумената говори о животу и раду 

студената у Швајцарској. Међу овима по

себно се издвајају извештај и које су слали 

др Божа Марковиh, затим, посланик владе 

Краљевине Србије у Берну Грујиh,8 кон

зул Никола Петровиh,9 Добра Митровиh,10 

Жарко Тадић 11 и др. У вези политичког 

рада и опредељења студената, извештачи 
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примеhују да су академски грађани у 

швајцарској прихватили идеју уједињења 

Срба, Хрвата и Словенаца у једну државу, 

али да међу њима постоје разлике у гле

дању на то уједињење и да многима није 

стран федерализам ни "руски максимали

стиО • У телеграму Николи Пашићу, пред

седнику владе Краљевине Србије, посља

ник Грујиh , 7. јула 1918, пише и ово : 

"Лично Краљ одговарајући шифрираним 
телеграмом на честитку о рођендану Глав

ног одбора југословенске универзитетске 

омладине, завршио је овом реченицом: 

"Имам тврдо уверење, да ће се надчовечни 

напори, које наше племе чини на све стра

не, ради своје слободе и уједињења, завр

шити стварањем давно жељене Југослави

је". Бојим се да се употребом речи Југосла

вија не користе неки омладинци, који 

противстављају Југославију Србији и Крф
ској Декларацији и да не уплиhу Краља у 

дискусију. Одобравате ли измену овако: 

стварањем свога давно жељеног идеала.Оl2 

Посебна група докумената говори о ор

ганизовању југословенских студената у 

Швајцарској . У њој су подаци о дружина

ма, статути и програми рада тих академ

ских организација. Најспецифичнији је 

"Извештај о раду Југословенског академ

ског удружења "Штросмајер С4 из Цириха. 
Illтампан је у пролеhе 1918. у Женеви у 

штампарији "Српског курира".ЈЗ У њему 
студенти износе десет тачака свога програ

ма, разраl)ујуhи основну мисао: "Знајуhи 

добро да су досадашње социјалне прилике 

у југословенским покрајинама у тој мери 

различите, да се ти крајеви без појмљиве 

опасности по унутрашњи мир не дају сје

ДИНИТИ у једну хомогену целину, Југосло

венска академска омладина сматра потреб
ном диференцијацију унутрашње управе 

(подв. у ор г.) У колико се то тиче привред

них и основно-културних уређења и то у 

таквом смислу, да се сваки део југословен

ске нације, на темељу својих већ до сада 

креираних привредних и културних уста

нова , може слободно и несметано даље ра

звијати на заједничко задовољство и про

цват целокупне државе.Н14 Сем програма , 

извештај цитира преписку , коју су студенти 

окупљени у Удружењу "Штросмајер'4 во

дили са осталим дружинама југословенских 

студената, као и разлоге што будуhе уре

ђење замишљају на федералистичким осно-
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вама. Ту се налазе и студентски захтеви, 

изражени почетком 1918. године: ,,1. на 
раду за целокупно уједињење југословен

ске нације у једну независну демократску 

федеративну Југославију сав свој уплив и 

труд да уложе како наша званична пред

ставништва, тако и поједини југословенски 

радници подједнако. 2. из овог рада се не 
сме искључити ни једна наша покрајина 
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ИЗ списка jyzOCJtoeeHCKUX студената у Швај
царској (Архив СР Србије). 
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еn Suisse (AI'chives de lа Re publique de Sel'ble). 

нити њено зваНИЧНQ заступништво; према 

томе активног учешhа у томе раду има 

узети и влада Црне Горе. .. 4. преживели 
назив "српско-хрватски-словеначки", који 
већ у себи носи клицу партикуларизма, 

заменити једним привлачним југословен
ски . . . "15 

Југословенски студенти лично су 

раhали Министарству иностраних 

Зl 

се об

дела 

Краљевине Србије, по разним питањима, 

посебно тражеhи помоћ, било у облику сти
пендије или за набавку књига и учила, плз

ћања школарине, лечења и сл. Оваква до

кумента у Југословенском одсеку нарочито 

су бројна из 1917. године. 
Група докумената говори о материјал

ним издацима Српског новинарског бироа 

у Женеви16• У њему се наводе и примања 
појединих студената, који су радили у 
Бироу.17 

Сем наведеног у Југословенском одсеку 
Државног секретаријата за иностране по

слове, многа документа осветљавају низ 

других тема везаних за живот и рад југо

словенских студената у Швајцарској из 

времена првог светског рата. Рад у овом 

Архиву умногоме је олакшан јер је грађа 

систематизована, архивски обрађена. 

За разлику од ДАСИП-а, грађа за теме 

"Југословенски студенти у Швајцарској 
1914- 1918. тод", у Архиву СР Србије18 је 
frеобрађена. Нешто података о студентима 

у Швајцарској налази се у фонду МПц. 

Фонд садржи стотинак кутија несистема

тизоване грађе, која својим највеhим делом 

говори о студентима у Француској, али се 

нађе понеки податак и о студентима упи

саним на швајцарске факултете. За ову 

прилику нешто више треба реhи о два до

кумента . 

ПрвиИ' је недатиран, вероватно настао 
крајем 1916. године, Садржи податке о 52 
југословенска студента, кОји су до тада 

били уписани на швајцарске факултете, 
Осим имена и презимена, у њему се наво

ди факултет, који студент похађа, податак 

има ли или нема завршену матуру и од 

кога прима стипендију. У рубрици "напо

;Уlена" за сваког студента наводи се сума 
швај царских франака, која му је потребна 

за егзистенциј у. Други Докуменат2О је, у 

ствари, списак од 232 студента, који су сту
дирали у Швајцарској, "а који су се вра

тили у отаџбину, "21 Списак, такође, нема 

датума, а настао је непосредно по завршет

ку рата. Сем презимена и имена , садржи и 

рубрике: "где учи" , "шта учи" и "при
медба. "22 Информативна вредност оба спи

ска је велика, јер дају податке о студен

тима из Србије, Црне Горе и осталих југо

словенских крајева, тада у саставу нове 

државе. Сигурно је, да ве након обраде 
овог фонда у Архиву СР Србије, још многи 
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СР Србиј е), 

иnе ратНе du protocote de ~'Organisation generale d es et udiants yougosLaves еn Suisse (Musee hi
storique de lа RI~publique de Serble). 
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документи привућИ пажњу и да ће међу 

грађом, која третира студенте у Франuу

ској, бити података и за југословенске сту

денте, који су први светски рат провели на 

факултетима у Швајцарској. 

Грађа у Историјском музеју Србије23 за 
тему по југословенским студентима у Швај
царској" је најпотпунија. Историјски музеј 

Србије, за студијску збирку, откупио је део 

архиве Централног одбора Опште органи

зације југословенских студената у Швај 

царској. Организација је основана децем

бра 1917. године са задатком, да се, пред

стављајуhи све студенте у Швајцарској -
бори за ослобођење и уједињење Срба, 

Хрвата и Словенаца у независну државу . 

Сачињавале су је четири студентске дру

жине из Женеве, Берна, Цириха и Лоза не. 

Централни одбор чинили су делегати (на 

сваких десет студената један), док је његов 
извршни орган била управа од три члана. 

Историјска грађа, у Музеју Србије настала 

је радом управа Централног одбора. Срећ

на је околност да су се чланови управа 

Централног одбора придржавали одлуке 
овог органа, да се копије свих аката морају 

чувати у архиви Опште организациј е. Тако 

се у архиви, коју је откупио Историјски му

зеј СР Србије, сем оригиналних докумена

та, налазе и копије докумената, које су сту

денти слали установама и појединцима, као 

и копије докумената насталих радом саме 

управе. 

Нај комплетнија документа у Историј

ском музеју СР Србије су записници са 

седница Централног одбора. За време свог 

постојања Централни одбор је одржао че·· 

']'ири седнице, чија се три записника налазе 

у студиј ској збирци име (недостаје први). 

Запис ници са седница су изузетно инфор

мативни, писани су у свеске и оверавани 

увек на наредним седницама. По правилу, 

у записнике су уписиване само дискусије, 

док су предлози појединих делегата ЧИТ<1-

ни или додавани као прилози записницима. 

'у другом записнику24, вођеном 11. маја 
1918. године, доминирају питања везана за 
недовољну активност студената окупљених 

у Општу организацију. За слабе резултате 
рада у прва четири месеца 1918. године, сту

денти налазе посебне разлоге - од субјек

тивних слабости, па до негативних утицаја 

старијих и прецењивања сопствених снага. 

'у закључцима се намеву обавезе студенти-

ма на већу ангажованост у ширењу идеја 

уједињења Срба, Хрвата и Словенаца. За

писник садржи 49 страница свеске А4. 
"у записнику треће редовне седнице Цен

тралног од60ра25, одржане од 30. августа до 
1. септембра 1918. године, доминирају теме 
везане за неспоразуме међу дружи нама ју

тословенских студената у Швајцарској. У 

љему, као и оном насталом пре њега, иаве

дена су имена делегата и дружине, које 'ГИ 

делегати представљају. Записник садржи 

24 странице текста писаног руком на фор
мату А4. 

Записник четврте седнице Централног 

одбора26 датира из јануара 1919. године, а 

садржи 41 страницу писану руком на фор
мату А4. На овој седници је извршена ли

квидација Опште организације југословен

ских студената у Швајцарској. Записник је, 

у ствари, рекапитулација ставова и одлука, 

које је последња управа заузела или доне

ла у време стварања Краљевине Срба, Хр

вата и Словенаца. Очита је тенденција сту

дената, која произилази из овог записника, 

да истакну свој допринос ослобођењу и уј е

дињењу Срба, Хрвата и Словенаца у једну 

независну државу. Међу интересантније 

теме у овом записнику спада дискусија, 

коју су делегати водили око схватања бу

гарског и италијанског империјализма. 

Даље, ту су финансијски извештај и управе 

и низ примедаба на рад Централног одбора 

за последња три месеца 1918. године. 
"у збирци Историјског музеја чува 

се брошура LES SOUFRANCES D'UN 
PEUPLE27, коју је почетком 1918. године 
издала Општа организациј а. Брошура садр

жи "Апел српских социјалиста цивилизо

паном свету; "Аустро-"Угарски режим" -
говор др ТреСИћ-Павичиhа у бечком Парла

менту одржан 19. октобра 1917. године; 

"Режим Бугара" - чланак Maurice Murete, 
с поднасловом "Постојаће и даље Србија, 
али у њој неће бити Срба!<. Предговор за 

брошуру написао је Camille Huysmans. 
Међу појединачним документима треба 

истаћи "Правила југословенске (Српско-Хр

ватске-Словеначке) академске дружине 

"СкерлићН •28 У њима пише да ће дружи:на 

"СкерлиhН имати "интелектуално нацио
нални карактер . Она има за дужност да 

окупи југословенску омладину у Лозани, 

ради међусобног упознавања, да је помэ:;.ке 

морално, да доприноси интелектуалном ра-
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звијању својих чланова и систематски их 

спрема за испуњење многобројних и те

шких националних и културних задатака, 

који их очекују у отаџбини,"29 У апелу 

америчким студентима3О југословенски ака

демски грађани у Швајцарској представља

ју своју организацију и траже разумевање 

за своје националне тежње. Опширно гово

ре о стању пре рата у југословенским зем

љама под Аустро-Угарском, доказујући не

миновност стварања независне државе 

Срба, Хрвата и Словенаца на рушевинама 

застареле Царевине . 

Од групе докумената, које је управа 

Централног одбора слала влади Краљевине 

Србије, интересантнија су она, која говоре 

о намери студената да заштите своје коле

ге на фронту и да им омогуће наставак 

студирања, започетог пре рата ... Време је 

да у даљој борби, коју водимо са својим 
пријатељима за ослобођење нових идеала 

човечанства", - каже се у једном од ових 

докумената, - "мислимо и на своју будуh

ност. Помисао на нове дане после рата и 

рестаурацију нормалнога стања нарочито 

гони народе, који су у овоме рату жртво

вали велики део своје виталне снаге. И наш 

народ после великих жртава и физичке из

нуреНQСТИ забринута лица мора да поми

шља на прве дане после рата . . . "31 

У извештај има управа Централног од

бора припреманим за седнице овог одбора, 

може се уочити низ активности, које су 

југословенски студенти предузимали ради 

информисања појединаца и установа у 
Швајцарској и ван ње о захтевима за у је

дињењем и потреби стварања независне 

државе Срба, Хрвата и Словенаца. Једна од 

најуспешнијих јавних манифестација у том 
смислу била је конференција југословен

ских студената, јуна 1918. године. На њој 
су биле "све наше званичне, полузваничне 

и незваничне установе и појединци без ра

злике политичке боје и правца", а "ано
нимна публика одазвала се у таквом броју, 

да се слободно може реhи, да је више света 
било принуђено вратити се куhи, немајући 

могуhности да се прогура у препуну салу, 

него што је света могло уhи у салу."32 Из

вештаји обилују подацима о везама дру

жина југословенских студената са сличним 

друштвима неутралних и савезничких др

жава, као и подацима о напорима управе 

"да се не покваре добри односи, који су 

до сада постојали између наших зваНИ~I

них органа и Централног одбора. "33 

Југословенски студенти у Швајцарској, 
сакупљени из Србије, Црне Горе и југосло

венских крајева тада под Аустро-'Угарском 

Монархијом, имали су исти циљ - ствара

ње независне државе Срба, Хрвата и Сло

венаца, али су ту државу различито заМI1-

шљали. Оптерећени наслеђем, локалним, 

националним, страначким и другим схвата

њима, често су међусобно долазили у су

кобе, маље или више озбиљне, али увек 

присутне. О тим сукобима и размирицама 

у збирци Историјског музеја Србије постоји 

већи број докумената. Можда је најкарак

теристичнији "Протокол о раду анкетне 

комисије Централног одбора о последњим 

догађајима у савезној дружи ни "Вили".3.1 

Ради се, наиме, о смењивању управе у 

"Вили", најбројнијој студентској дружини 
у Швајцарској, у шта су били уплетени 

представници владе Краљевине Србије. 

Код студената је то изазвало револт и по

дељеност, као и низ непријатности у одно

сима међу академском омладином у Швај

царској. Подељеност и неповерење може се 

пратити и у другим документима током це

ЈIOГ првог светског рата. 

у актима ИМС налазимо податке за 

упознавање саме Опште организације. Рек

тору 3агребачког свеучилишта написано је 

и следеће: ,,'У оно доба када је Београдски 

универзитет био запоседнут непријатељ

ским трупама, кад се на 3агребачком уни

верзитету није смела проговорити слободна 

реч, наши академичари у Швајцарској, са

стављени од емиграната из Аустро-Угарске 

и рањених и оболелих омладинаца ПОСЈIa

них са солунског фронта у IПвајцарску да 
се лече, узели су на себе да пред антант

ском и неутралном јавношћу представљају 

нашу универзитетску омладину и тумаче 

савезницима и неутралцима оправдане за

хтеве нашег народа. "35 Док на другом месту 

стоји и ово: "Из нашег увређеног поноса, 

из ужасне бојазни да наше народне жртве 

остају ненаграђене, а наше тежње неразу

меване, из свести да и сада (као и увек) 

морамо сами себи помоhи , да би нам други 

помогли, из тог скупа бола, гнева, страха и 

беса поникла је Општа организација."З6 

Од кореспонденције вођене измеljу поје

диних студентских дружина, и аката, које 

су те дружине упутиле Општој организа-
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цији, највреднија су она акта што говоре 

о питањима програмске базе, али и она, 

која дају податке о личним проблемима 
студената. Сличног су садржаја и акта сла

на од Опште организације влади Краље

вине Србије.З7 

Посебна грађа говори о тежњама (и ре

зултатима) студената за поправљање свог 

материјалног положаја или положаја сво

јих организација. Ту су подаци о сталној 

помоhи, коју је Општа организација при

мила од Југословенског одсека Министар

ства иностраних дела Краљевине Србије, 

финансијски извештај и Централног одбо

ра и др. 

За време вођења мировних преговора, 

југословенски студенти у IUвајцарској во

дили су борбу за очување граница нове др

жаве. Посебно су били гласни против "та

лијанског и бугарског империјализма". У 

то време пишу низ аката и меморандума 

владама савезника објашњавајуhи оправда

ност захтева за целовитом територијом на

сељеном Србима, Хрватима и Словенцима. 

"Ј.Т меморандуму, писаном за државнике 

САД, изнесен је "велик број доказа о про

гањању нашег живља од стране италијан

ских власти. Досије (меморандум) је уређен 

на енглеском језику и јако је заинтересо

вао америчке дипломате, тако да су молили 

да им одмах дамо још један примерак, како 

би га упутили у Париз кабинету председ

ника Вилсона."38 У њему студенти виде ра

злоге талијанском империјализму у "пси

хологији талијанског народа" и неразум

ном страху од Краљевине СХС. Да би 

показали право Краљевине СХС на Далr· .. ш

цију, дају податак по којем је, према по

пису из 1910. године, у овој покрајини 

живело свега 20/0 талијанског становни

штва.39 

О "бугарском питању" у истом меморан
думу налазимо знатно више података. На

мера студената је да покажу право Србије 

на Македонију. Ово право доказују ПРИГ'.'Iе

рима из политичког, привредног и култур

ног живота народа Србије и Бугарске. 

"Према последњим научним испитивањи

ма", - стоји у меморандуму, - "станов

ништво севера Бугарске говори дијалектом 

најјужнијег дела Србије, док становништво 

југозападне Бугарске говори јужноморав

ским дијалектом. Према томе, садашље 

становништво западне Бугарске говори срп-
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ским, а не бугарским дијалектом"40 . Мемо
рандум говори о проблему аутономије Ма

кедоније, за коју каже, да уопште не по

стоји, јер су Срби у "три маха ослободили 

Македонију." 'у овом меморандуму студен

ти, чак, предлажу границу између Краље

вине СХС и Бугарске. 

Прва страuа 

орzаnuзацuје 

Швај'Царс'Кој 

ЗаnUС'Ji.uка о фор.м,uрању Опште 
јуzосJtове'Искuх студе1-tата у 

(власниwтво мр. Дуње Херциго
ње) . 

La premiere page du protocole sur La formation 
de l'01'ganisation generale des etudiants yougo
slaves еn Suisse (Col1ection Dunja Hercigonja). 

Сем наведене, као и у другим устано

вама, у студијској збирци Историј ског 

музеја СР Србије, налази се још низ доку,

мената, који осветљавају разна питања из 

)Кивота и рада југословенских студената у 

IUвајцарској за време првог светског рата. 

у приватној библиотеци мр Дуње Хер

цигоње,41 асистента Филозофског факулте

та у Београду, чува се "Записник са сед

нице академских југословенских друштава 

у IUвајцарској". То је први записник са 

седнице Централног одбора, на којем је 

Општа организација конституисана, а Цен

трални одбор први пут изабран. У њему 
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се налази "Програмска база Централног 
одбора Српско-Хрватске-Словеначке Омла

дине у Швајцарскојl" која је била основа за 
рад студената на уједињењу Срба, Хрвата 

и Словенаца у независну државу. "Позната 
је и неоспорна чињеница", - цитирамо 

Програмску базу, - "да су Срби, Хрвати и 
Словенци - једним именом Југословени -
делови једног истог народа. Полазеliи од те 
чињенице, ми оправдано тражимо интеграл

но ослобођење целокупног ' нашег Народа и 
његово уједињење са Србијом као нашим 

Пијемонтом, у једну независну и демократ

l:KY државу. Наглашавамо нарочито да од
бијамо свако парцијално решење нашег 

националног питања. Принципи народног 

уједињења и самоопредељења не признају 

никакве компромисе. У знаку ове идеје мо

рамо дефинитивно победити или као народ 

ишчезнути. Tertium поп datur. Ово је за 

сада главни и једини циљ, једини идеал, 

који имамо пред очима, те сматрамо за 

своју свету дужност да предузмемо све и 

сва што би нам могло помоhи да до тог 

циља допремо." У записнику је интере

сантна и следеhа поставка: "Сматрајући да 

је питање О унутрашњем уређењу наше бу

дуће државе, чисто наша интерна ствар, 

која се тиче само нас и никога више, нагла-

шавамо, да о том питању искључујемо сва

ку дискусију пред јавношhу. Уосталом, на- . 

помињемо да целокупно уређење наше нове 

Државне Организације има да реши Велика 

Народна Скупштина, предвиђена већ доса

дашњим Уставом Краљевине Србије и 

Крфском Декларацијом, као последњим из

разом наше званичне политике ... 1<42 Ј уго

словенски студенти су на првом састанку 

прецизирали низ статутарних одредаба, 

које су записане у поменутом записнику. 

Један од основних закључака је: "Основа 
је у раду Централне Организације гледи

ште, да омладина мора остати слободна од 

свих утицаја ван ње, као и свих штетних 

покрајинских традиција и појединачних 

назора, и узеhе се на достојну моралну ви

сину, да би могла одговорити свом задатку 

и као таква - рачунаhе (подв. и орг.) на 

потпору свих наших званичних и незва

ничних фактора. За свој рад омладина је 

одговорна своме народу. «43 Записник садр

жи 35 страница А4 свеске писане руком. 
На тему Југословенски студенти у Швај

царској у првом светском рату, објављена 

су два документа: Д. Јанковић, Б. Кризман, 

Грађа о стварању југословенске државе, Ј, 

Београд 1964. године, стр. 17. и 47. 

НАПОМЕНЕ 

1 Архив Државног секреТCl.ријю'а за ино

стране послове налази се: Немањина бр. 20, 
Београд. 

Документа за ову тему налазе се и у дру

тим фондовима овог Архива. За ову прилику 
говори се само о Фонду Министарства ино
страних дела Краљевине Србије. 

:! ДАСИП, МИД. Југ. одсек) фасц. I~X. 

:l ДАСИП, МИД. Југ. одсек , год. 1917. фасц. 
I, 96. "Миле Богдановић студент филозофије, 
син пок. Вучка, бившег министра При
вреде . " 

4 ДАСИП, МИД, Југ. одсек, год. 191611917. 
фасц. 1, 55. Божа Марковић је од владе Кра
љевине Србије добио задатак да у Женеви о
форми Српски новинарски биро, што је он са 
успехом завршио, али је очито имао још неке 
обавезе. 

(; ДАСИП, МИД, Југ. одсек, год. 1917. фасц. 
1, 96. 

6 ДАСИП, МИД. Југ. одсек, год. 1916/1917. 
фасц. I, 98. Делови овог списка објављени су 
у књизи Д. Јанковић, Југословенско питање 

и Крфска Декларација 1917. год., Београд, 
1967. 174. 

7 ДАСИП, МИД, Југ. одсек, год. 191611917. 
фасц. 1, 55. 

8 Најчешћа веза између студената и вла

де Краљевине Србије ишла је преко "посла
ника Грујића" . 

9 Никола Петровић, почасни генерални 

конзул у Женеви. Пре рата студирао права и 

економске науке у Швајцарској. 

10 ДАСИП, МИД, Југ. одсек, год. 1917. 
фасц. ПIП , 349. Добра Митровић, радио при 
конзулату са задатком "да уђе у југословен
ску младеж и утиче на своје другове у смислу 
наших идеја." 

11 ДАСИП, МИД, Југ. одсек, год. 1917. 
фасц. пlп, 292. Заједно са Страхимиром Ми-
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летиhем, по одобрењу председника владе Кра
љевине Србије Николе Пашиhа, ослобођен 
војне службе и послат у Швајцарску . да на
стави студије, "због недостатка србијанске у
ниверзитетске омладине." 

12 ДАСИП, КИД, Југ. одсек, год. 1918. 
фаец. VII!II 839. 

13 ДАСИП, МИД, Југ. одсек, год. 1918. 
фаец. VIIV, 2477. 

14 Исто. 
15 Исто. 

16 Српски новинарски биро радио је у 
Женеви од априла 1916. 

17 ДАСИП, МИД, Југ. одсек, год. 1917/1918. 
фасц. IV/VI, 1645. Надокнада студентима за 
рад у Српском новинарском бироу износила је 
150-200 швајцарских франака. 

18 Архив СР Србије налази се у Ул. Кар
неџијева 2, Београд. 

t9 Архив СР Србије, Фонд МПц, год. 1922-
1924. Фасц. Студенти питомци - "Разни спи
скови". 

20 Архив СР Србије, Фонд МПц, год. 1922-
1{l24. фасц. Студенти питомци - Списак сту

дената који су се вратили у отаџбину. 

!I Иако се у ДОКYrfl1ен·ту т;врди да, су се на

ведени студенти вра+Й'лit: у отаЏtЛfuу, за MHO~ 
l'e од њих то не стоји, јер се још дуго по за
вршетку рата задржавају у Швајцарској. 

22 у примедбама овог документа нема по

датака, сем код имена Владимира Гаhинови
ћа, "умро у Фрибургу 29. VП/ll. VIП 1917. са
храњен у Женеви." 

23 Историјски музеј СР Србије, Београд, 
Немањина 2417. 

24 ИМС, Студијска збирка VI, фасц. VI, 
194. 

26 ИМС, Студијска збирка VI, фасц. VI, 
459. 

" име, Студијска 
484. 

збирка VJ, фасц. VJ, 

" име, Студијска збирка VJ, фаец. VJ, 
201. 

28 ИМС, Студијска збирка Vl, фасц. V, 
443. 

" ИМ С, Студијска збирка VJ, фаец. V, 
443. 

30 ИМС, Студијска збирка VI, фасц. V, 
481. Апел је дипломатским куриром послат ыа 
96 факултета и виших школа Сједињених А
меричких Држава. 

31 ИМС, Студијска збирка VI, фасц. ПI, 
бр. 350. 

32 ИМС, Студијска збирка VI, фасц. П, 
295. 

" Исто. 

" име, Студијска збирка VI, фасц. I , 281. 

" име, Студијска збирка VI, фасц. III , 
369. 

36 име, Студијска збирка VI, фаец. V, 
471 . 

37 ИМС, Студијска збирка VI, фасц. IП , 
368. Студентско друштво "Уједињење" из Бер
на извештава Централни одбор о новој упра
ви, коју сачињавају: Јован Павловиh, пред

седник, Никола Бељански, потпредседник , 

Здравко Јефтановиh, благајник, С. Станими
ровиh, секретар и Милорад Верик, II секре
тар и др. 

38 ИМС, Студијска збирка VI, фасц. IV, 
426. 

39 ИМС, Студијска збирка VI, фасц. IV, 
425/2. 

40 Исто. 

41 Аутор се захваљује мр Дуњи Херциго

њи на љубазности и уступању Записника на 
коришh.ење. 

42 Б. б. стр. 22, 23. 
43 Исто. 

LES ETUDIANTS YOUGOSLA VES EN SUISSE DE 1916 А 1918 

МопiСЙо йit;'оviс 

Les recherches sur lа vie des et~diants уои
goslaves еп Suisse de 1916 а 1918 n'ont pas ete 
faites jusqu'a present quoiqu'il existc ипе docu
mentation historique suffisante qui аuгаit permis 
de nous dOnnel" ипе уие complete йе lа vie et 
des activites des e tudiants pendant lа Premiere 
guепе mondia le. Il est certain que de difterentes 
institutions еп Suisse possedent d'ашрlеs docu
ments, que d'autres peuvent se trouver da ns les 
archives еп ItaHe, еп France et аШеигs. Роиг
ta nt, les sou rces pouvant donner l 'image lа plus 
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fidele d e l 'existence des etudiants yougos laves 
еп Suisse, se trouvent а Belgrade Пl ~ше. 

La documentation lа plus complete se trouve 
dan s les archives du Musee historique de Serbie. 
Се musee avait acquis les documents du Comite 
central d e l 'Organisation generale qui Hait, ех ас
temen t ипе аппее, le representa n t officiel de~ 
etudia nts yougoslaves еп Suisse. DLlnS ces do
cuments оп peut voir соттеп! e ta it l 'огgапi
sation des etudiants, leur propagande паНопаЈе, 
les rapports entre еих, leur tendance d 'apporteI" 
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l 'aide роиг la formation du Royaume des Serbes, 
Croates е! Slоviшеs, l'integration де ses fronti
eres etc. 

Dans lе departement yougoslavc des Аг
chives ди Ministere des Affaires etrc.mgeres sont 
conserves des documents де caractere assez dif
ferents concernant lа ује е! l 'actlvite de ces 
etudiants еп Suisse. La plus grande part sе гар
porte а l'annee 1917 et оп у trouvE' des infor
таНОПЕ personnelles ЕUГ les elиdiсшts et tout 
P31'ticu!ierement des regions yougoslaves faisant 
рагНе еп се temps-la de l'Autriche-Hongrie. Tres 
in teressantes sont les informations qu,e lеЕ гepћ~!
sentants du Royaume de Serbie еп Suisse ava ient 
епуоуееЕ а. l'ile de Corfou, siege du gouvel'ne
ment ЕегЬе а сеНе epoque. C'etait des infor-

mations sur les associations diver5es des etu
diants, les tendances de leurs propagandes, etc. 

Les plus importants documents dans les 
Archives de lа Republique de Serble sont les 
listes des etudiants qui Haient inSCJ.'its е! sui
vaient les cours dans les differentes facultes еп 
Suisse pendant lа Ргетјеге guerre mondiale. 

ЕllеЕ nous permettent de trouver le потЬге 
approximatif оеЕ etudiants еп Suissc, leur liеu 

d'etudes, leur assiduite аи travail etc. 
Le protocole де l 'Organisa tion generale, де 

lа col1ection Dunja Hercigonja, est ипе source 
inepuisable d'informations de сеНе organisation 
et de Еа contribution а l 'unifica i,ion des Serbes, 
Croates et Slovenes dans ип etat independant. 




