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Број 19Андрићград, јул 2015.

У овом и наредним бројевима Историјских свезака објављујемо најзанимљи-
вије одломке из књиге Луја Леополда Томсона Повлачење Србије октобар–де-
цембар 1915 (Thomson, Louis L., La Retraite de Serbie: (octobre-décembre 1915), 
Paris: Hachette et Cie, 1916). Томсон је био француски официр британског по-
рекла, који је боравио у Србији 1915. године у саставу француске војне мисије. 
Током свог боравка у Србији 1915. године Томсон је правио белешке, које је за 
време рата објавио као посебну књигу. 

Предговор Томсоновој књизи написао је француски историчар и слависта Ер-
нест Дени (Ernest Denis). Денијев Предговор објављујемо засебно јер, иако је 
писан наменски, нуди своје виђење одређених збивања која су до данас остала 
тема противречних тумачења. Ту се, пре свега, мисли на узроке Првог светског 
рата, политику великих сила и њихових савезника, сплет бројних интереса и 
амбиција који су се укрстили на Балкану, али и на потезе саме Србије, њене 
циљеве и могућности и последице до којих је све то довело. У време када су два 
поменута аутора писала исход Првог светског рата још се није назирао.

ФРАНЦУСКО ВИЂЕЊЕ 
СРБИЈЕ 1914-1915.
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Од свих трагичних епизода у садашњем рату, 
ни једна није оставила тако болан и дуг утисак 
на наше душе као пропаст Србије прошле 
јесени. Тај осећај се може објаснити различитим 
разлозима, политичким и емотивним. 

*

Пре свега, српски народ је заслужио дивљење 
читавог света због чудесног јунаштва својих 
војника и оданог става својих политичара. Из-
вештачено резоновање, уз помоћ којег адвокати 
Аустрије или Бугарске покушавају да прикрију 
апсолутно прост узрок, не може никако изме-
нити стварне чињенице. Сви њихови напори 
распршују се пред неколико очигледних конста-
тација.

Могуће је да су српска надања била превелика 
и да је њихов патриотизам био преамбициозан, 
али то није важно. Треба само сагледати да ли 
су њихове жеље биле узрок неопрезних потеза, 
који би могли да оправдају нападе њихових не-
пријатеља. Тако против њих није поднет, нити 
се може поднети, нити један бар и привидан 
доказ, нити уверљив разлог. Довољно је прегле-
дати једнолично запевање двора у Софији да би 
схватили колико су детињасте њихове тврдње, а 
што се тиче наводних жалби двора у Бечу, доку-
мента која је сам издао показују њихову неверо-
ватну глупост. Хоће ли икада бити у потпуности 
расветљено убиство Франца Фердинанда? – Мо-
жемо слободно да сумњамо у то. Ипак, једна 
ствар је неоспорна: нестанак надвојводе престо-
лонаследника није уопште ишао на руку инте-
ресима Југо-Словена. Напротив, проузроковао 
им је озбиљне невоље. Такође је установљено да 

је српска Влада – уз дискрецију коју у сличним 
случајевима намеће међународна пристојност 
– указала Будимпешти и Бечу на неугодности и 
опасности које представљају њихове прославе у 
Сарајеву. У таквим околностима, аустријски ул-
тиматум био је само глупа провокација и изазов 
бачен у лице здравом разуму човечанства.

Суочена са најдрскијом опоменом, влада краља 
Петра Карађорђевића, уместо да одговори од-
бијањем оптужбе – на шта је апсолутно имала 
право – довела је до крајњих граница дух по-
пустљивости и скоро да се повиновала. Њене 
уступке, који су могли да униште династију, Ау-
стрија није разматрала нити је расправљала о 
њима. Одговорила је на њих бруталном објавом 
рата и одмах започела бомбардовање Београда, 
који је био отворен град; током осамнаест месе-
ци, непрестано га је уништавала, са идиотском 
и злочиначком упорношћу, као што су Немци 
поступили према Ремсу. Пред таквим чињени-
цама и најскептичнији и најнезаинтересова-
нији морали су да признају да присуствују до-
бро смишљеној завери: Аустрија је, на наговор 
Немачке, желела да уништи један народ, чији је 
једини злочин био то што није издао словенску 
традицију и што је одбио германско старатељ-
ство.

Од тог тренутка, нови инциденти су много јас-
није приказали планове тевтонског империја-
лизма. Да би покорили свет, требало је да Немач-
ка, суверена на линији од Хамбурга до Багдада, 
завлада Дунавом и његовим притокама. Пошто 
је загосподарила Бугарском и Турском, суочила 
се са отпором Београда, а Београд се тада поја-
вио, као у 16. веку, када је заустављао отомански 

СРБИЈА ИЗМЕЂУ САВЕЗНИКА И 
НЕПРИЈАТЕЉА
(Француски историчар Ернест Дени о Србији 1914–1915) 

Предговор 
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напад, као једно од чворишта светске битке.

Тако је већ по почетку непријатељстава Ау-
стрија послала своје јединице у напад и у три 
наврата је изгледало као да су њене војске надо-
мак освајања тврђаве која је им стајала на путу. 
Њени покушаји су одбијени, а последњи се зав-
ршио катастрофално. После битке код Рудни-
ка1, Поћорекова војска је избачена ван граница, 
у потпуном расулу; Срби су стекли на десетине 
хиљада заробљеника и на стотине топова. Чу-
десна победа која је изгледала још сјајније ако 
се помисли да у то време војна моћ Немачке 
није била озбиљно начета и, чак и после побе-
де на Марни, ретки су били они у свету који су 
сумњали у њену недодирљиву супериорност. 
Победа на Руднику је са радосним фанфарама 
окончала ту 1914. годину, током које се наго-
милало толико рушевина и која је свуда другде 
у душама оставила застрашујућу перспекти-
ву. Надирање Немачке прекинуто је управо у 
суштинској тачци. Бугарска, која је чекала само 
знак да се придружи Турској, уплашила се и 
почела да оклева. Румунија, охрабрена, окупља 
своје снаге. Како су у истом тренутку у Галицији 
Руси победносно напредовали, изгледало је као 
да се сме надати да ће, чим Срби буду пустили 
своје војнике да се одморе и попунили своју му-
ницију, бити могуће започети општу офанзиву 
чији би циљ била Будимпешта и под којом би се 
двојна монархија срушила.

*

Како су те сјајне комбинације, које су још тре-
бале да помогну улазак у рат Италијана, ишчи-
лиле да би уступиле место жалосној и неочеки-
ваној пропасти? Овде нећемо наћи одговор на 
то питање, а није била дужност ни г. Томсона 
да се тиме бави. Колико год наша сазнања била 
непотпуна, данас бар читав свет признаје да су 
почињене жалосне грешке, а да би се избегле, 
требало је имати трунчицу најосновнијег здра-
вог разума.

1 Тај догађај је данас познат као Колубарска битка. Дени кори-
сти ранији назив.

Срећни су народи чије се дипломате држе препо-
рука обичне мудрости и не буде се сваког јутра 
опседнути мишљу да треба да превазиђу једног 
Талерана или Метерниха, који, на крају крајева, 
нису били тако неупоредиви генији! Та обична 
мудрост – коју пречесто презиру – поучила би 
их да је погодно подржавати пријатеље и да је 
неупутно рачунати унапред на великодушност 
или интелигенцију разбојника који су доказали 
своју интелектуалну или моралну вредност по-
стављањем заседе код Брегалнице или организо-
вањем комита.2 Да је, уместо слушања неколико 
надувених особа или неких псеудо-франкофила 
који су у Паризу преносили контроверзне вести 
и унапред изневерена обећања, Антанта једно-
ставно преслушала документована мишљења 
која су стизала из Београда, Софија би била зау-
зета пре но што би Фердинанд од Кобурга завр-
шио припреме своје издаје; Бугарска би била по-
штеђена злочина који ће дуго притискати њену 
будућност; Грчка би била поштеђена болних 
уништења која су угрозила њен углед и покре-
нула ужасну катаклизму хеленског света. Србија 
не би била осуђена на ужасна искушења са који-
ма се и данас бори.

*

Још увек не знамо све детаље догађаја, а пре 
неколико месеци, јавност их је наслућивала на 
врло нејасан и непотпун начин. Осећала је само 
да смо делимично одговорни за ситуацију у којој 
се Србија нашла. Без икакве намере да будемо 
дволични или незаинтересовани, већ услед тра-
гичног сплета неспоразума и спорости, мами-
ли смо је обећањима које нам није било могуће 
да испунимо; наметнули смо јој стратегију која 
није одговарала ни њеним интересима, нити ре-
сурсима; диктирали смо јој план кампање која 
ју је осуђивала на опкољавање и капитулацију.

Ако војска мора да положи оружје, рекао је ста-
ри краљ Петар, непријатељ ме неће ухватити 
живог. Као и његов суверен, српски народ није 
капитулирао. Војска је, захваљујући јунаштву, 

2 Мисли се на акције бугарске војске и нерегуларних јединица 
против Србије.



4

умакла Макензеновој потери. Преуређена, ре-
организована, спремна је за нове битке и може 
се наслутити тренутак када ће поново крочити 
на света поља Косова и када ће се победонос-
но вратити у Београд, поново освојен и осло-
бођен страног јарма! Али, колико смо ужасних 
дана могли да уштедимо нашим савезницима и 
нама самима, само да смо били проницљивији и 
одлучнији! 

Симпатије које изазивају истрајност и отпор-
ност војника Мишића, Јуришића, Живка Павло-
вића, Степановића – имена која треба навести, а 
која ће бити опевана у будућим песмама! – јед-
ногласно дивљење неустрашивим браниоцима 
кланаца на Качанику и Бабуни, сажаљење које 
нас опхрва кад се сетимо хиљада избеглица које 
су, радије но да трпе нечисти додир освајача, на-
пустиле своје куће и изгинуле у кланцима у Ал-
банији или у Црној Гори, мешају се у нама у неку 
врсту мрачног кајања. Осећамо да имамо обаве-
зу према тим невиним жртвама. Као да желимо 
да се искупимо, осећамо жељу да у некој мери 
поделимо њихове неизрециве патње. У томе 
тражимо начин да ублажимо наше жаљење, а 
истовремено и веру у неку будућу утеху и наду у 
потпуно одужење. Ако се не варам, то је разлог 
због кога француска јавност тако пожудно гута 
приче о томе како Србију освајају Аустријанци, 
Немци и Бугари. 

*

Приповест коју данас објављује г. Томсон препо-
ручује се по својим узвишеним особинама, које 
од ње чине првокласни документ.

Пре свега, погађа нас апсолутна искреност при-
поведања и одана једноставност тона. Писана 
сваког дана, непосредно узрокована догађајима, 
даје нам утисак саме живе стварности. Г. Том-
сон не жели да постигне ефекат, не тражи сли-
ковите епитете и није му циљ да нас дирне. Без 
околишања, етапу по етапу, он нам препричава 
епизоде те бежаније, тог бега који је започео у 
аутомобилу који је кренуо из Шапца, а потом 
се наставио пешке, под новембарским кишама, 
кроз клисуре Бистрице нарасле од јесењих киша 

и превоје Чакора. Колико је већ пута, током 
протеклих векова, то несрећно становништво 
из Старе Србије и Санџака морало да напусти 
своју земљу и куће пред варварским хордама! 
Како је та раса успела да се одупре таквим ис-
кушењима! Како се, до данас, није сломило срце 
официра и државника који су вредно припрема-
ли бољу будућност за свој народ!

Јунаштво нигде није извештачено. Нема дра-
матичних гестова, нити трагичних речи. Свако 
хода пред собом, бринући да ли ће имати снаге 
да издржи до краја, заокупљен само тиме да ли 
ће моћи да испуни најбоље што може дужност 
која му је поверена. Г. Томсон – а то даје њего-
вој приповести посебну чар и драж – ни на који 
начин не подсећа на професионалног писца. Он 
не размишља о читаоцу и о ефектима које може 
да постигне. Као код многих официра, код којих 
животне потребе развијају врло истанчан осећај 
за реалност, његов поглед је продоран и брз; 
скице које своди на неколико реченица урезују 
се у ум као бакрорез. – „Док смо подизали коња, 
другови су нас престигли. На пет коњића, њи-
хове ствари су закачене за самаре. Један од тих 
самара се окренуо, сандук је пао и поломио се, а 
из њега су испале гусле. Њихов власник их је по-
дигао, обесио на леђа и шутнуо сандук у јаругу, 
поправио самар и кренуо даље! Напред! Идемо.“

Није ли то брза скица читаве Србије, која 
оставља све, осим своје традиције и прошло-
сти? Немци, као ни Турци, неће зауставити глас 
гуслара; неће Југо-Словенима отети њихове 
успомене – а са тим успоменама и неукротиво 
поверење у будућност.

Врло је упечатљив такође и опис пуковника Бо-
жидаровића, који је командовао арсеналом у 
Крагујевцу! Два официра из енглеске поморске 
мисије тражили су стативе за мале топове које 
су дотле успели да сачувају. Пуковник их је од-
вео до гомиле аустријских топова, трофеја из 
скорашњих победа. – Окренуо се ка мени, пише 
г. Томсон, и са оним осмехом карактеристичним 
за Србе у тешким тренуцима, рекао ми је: „Било 
би штета да све ово оставимо“.
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*

Г. Томсон не скрива врло искрене и дубоке сим-
патије које гаји према Србима. Жели да их поде-
ли са нама, јер их не идеализује. Не представља 
их укочене у позама светаца и не чуди га што се 
ту и тамо покаже понека слабост. Ако неко од 
његових посилних случајно (?) прода неко од 
његове ћебади или чак једног од његових коња, 
без обзира на британску крв која тече његовим 
венама, његова пуританска скромност неће се 
острвити на похлепну и лоповску расу. Када 
плати много скупље неколико бедних намирни-
ца или ако се грубо одговори на његов захтев: 
нема – нема више, нема ничега – неће почети да 
грди нити да приговара. Не покушава да сакрије 
од нас да би бежанија била мање смртоносна, 
а бржа да су током месеци који су претходили 
повлачењу радови на путевима били много ак-
тивнији. – На крају крајева, после тако великог 
напора, зар би се могло замерити Србима што 
нису предвидели тако окрутан преокрет среће и 
јесу ли једини који са извесном ноншаланцијом 
ишчекују будућност?

Не треба заборавити да су се Југо-Словени тек 
ослободили турске владавине. У режиму где 
имовина није ничим била гарантована против 
најстрашнијих злочина и где су непрестано 
били изложени хировима господара-тирана, 
како су могли да развију осећај за штедњу, на-
вику да раде редовно и стрпљиво, да се труде 
и буду методични? Навикли су да живе дан за 
дан, склонији да их нешто понесе него да улажу 
стални напор и сачували су много мана из ране 
младости, али такође и њен шарм.

Од младости им је остала једноставност, пове-
рење и честитост. Такође имају и природну ра-
дост, мекоћу и еластичност која збуњује њихо-
ве непријатеље и која им омогућава да чудесно 
брзо одскоче и после најгорих катастрофа. Та 
раса је снажна и здрава, интелигентна, живахна 
и срчана.

Као што Шумадија, географски гледано, пред-
ставља прелаз од динарске висоравни ка па-

нонском басену, у тој Шумадији, која уопште 
није спадала у Стару Србију, а која је створила 
модерну Србију, брђани са висоравни, посебно 
из зелених и шумовитих зона, помешали су се 
са становницима Косовог поља и долина Мора-
ве и Вардара. Пастири из високих крајева пре-
нели су на своје потомке инстинкт независно-
сти, неукротив понос, своју робусну моралну и 
физичку свежину. Досељеници са југа, који су 
одрасли у сенци манастира, саборних цркава 
и двораца Старе Србије научили су их да по-
штују традицију, култ предака, да буду поносни 
на своју расу. У читавој земљи превладава врло 
жив осећај личног достојанства, инстиктивна 
племенитост осећања која се огледа у љубазном 
понашању и дворској елеганцији манира и тој 
врсти весеља које пружа уверење да ћемо у себи 
наћи унутрашњу храброст да будемо на висини 
задатка без обзира на тешку судбину и тежину 
задатка. Главна врлина Србина, она којој се диви 
и коју гаји пре свега јесте чојство, мужевност, 
храброст. Она му омогућује да никада не изгуби 
наду у сутра, јер ће увек остати достојан дужно-
сти коју треба да испуни.

*

У тренутку изузетне опасности, принц Алек-
сандар је послао краљу Константину приватни 
телеграм, са питањем да ли ће Грчка испунити 
обећања на која се обавезала споразумом који ју 
је везивао са Србијом. Константин је Александру 
упутио следећи одговор, који преноси г. Барби, 
тврдећи „ако није речено баш тим речима, бар је 
смисао апсолутно веран изреченом“: – „Србији је 
у интересу само да поступи на један начин, а то је 
да склопи примирје са Немачком и са Аустријом. 
Могу ти гарантовати да Немачка не осећа ника-
кав анимозитет према Србији. Од ње тражи само 
слободан пролаз. Додајем да сам врло располо-
жен да послужим као спона која спаја две владе 
и да знам да ће Немачка, у том случају, извршити 
потребан притисак на Аустрију да Србији усту-
пи један део Далмације“ (почетак октобра 1915. 
Године, Херојска Србија, стр. 206).3 

3 У питању је текст самог Е. Денија „La Serbie héroïque”, који је 
штампан у Паризу 1916. године, у часопису Foi et vie, који је изла-
зио двонедељно.
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Људски речено, као што је рекао Гргур шесна-
ести4 за мученика који је трпео мучење радије 
него да се одрекне свог Бога, можда би било 
боље да нису непријатеље изазивали до краја. 
Остаје да се сазна колико вреди живот купљен 
по цену неких отпадништава. Бог не врши обра-
чун сваке недеље, каже српска пословица; ипак, 
дан обрачуна долази кад-тад. Тог дана, српски 
народ, од војводе до простог сељака, од влада-
ра до сироте бабе која је оставила на путу своју 
децу умрлу од глади и хладноће, имаће право да 
устане пред судом историје и тражиће награду 
коју је заслужио својим жртвовањем и својом 
истрајношћу.

*

У свечаном тренутку обрачуна, Француска ће 
бити уз Србију. За њу смо учинили ако не све 
оно што смо желели, онда бар све оно што нам је 
снага допуштала. Своје прве победе однела је уз 
помоћ Крезоових топова; током ужасних епи-
демија које су десетковале њено становништво, 
наше санитетске мисије су се бориле против 
пошасти и зауставиле пустошење тифуса; наши
авијатичари били су најоданији помоћници 
њеном штабу; генерал Сарај, да би је спасио од 

4 Мисли се на папу Гргура XVI (lat. Gregorius XVI, 1765–1846), 
рођен као Bartolomeo Alberto Cappellari, папа од 1831. до смрти 
1846.

опасности која јој је претила, смелост је довео 
до граница необазривости и само је од њега за-
висило да ли ће бити отворен пут за повлачење 
његове војске преко Монастира и Вардара. На 
Крфу смо њену војску нахранили, опремили и 
окрепили; превезли смо је, реорганизовану и 
васкрслу, до Солуна. У крви и сузама се између 
Србије и Француске родило једно братство, по-
братимство, чија је основа апсолутна узајамна 
верност, оданост у свакој прилици и потпуна 
лојалност. 

Нека будућност још више ојача везе које спајају 
наша два народа!

Књиге попут ове г. Томсона изврсно потпомажу 
савез, јер нас ближе упознају са Србима. Са те 
тачке гледишта, остаје драгоцен документ у про-
шлости, који истовремено припрема и будућ-
ност. Нека га прати срећа коју заслужује!

Е. Дени

Превела и приредила:
Александра Тадић
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У овом броју Историјских свезака објављујемо одломак о ситуацији у Србији 1915. године, тачније 
цело треће поглавље књиге Повлачење Србије (октобар–децембар 1915). Књигу је француски ау-
тор писао на лицу места, пратећи збивања на српском ратишту и бележећи интересантне детаље. 
Објављена је 1916. године, у склопу колекције Mémoires et récits de guerre, Editions Hachette, у време 
када је српска војска пребачена на Солунски фронт. Наслов оригинала гласи: Thomson, Louis L., La 
Retraite de Serbie: (octobre-décembre 1915), Paris: Hachette et Cie, 1916. 

Уредници француског издања књиге су на почетку дали белешку: Циљ колекције Успомене и приче 
из рата јесте да читаоцима представи, живо и верно, све аспекте Великог рата. Она се обраћа сви-
ма који су способни, пошто су учествовали у најзанимљивијим догађајима, да их испричају лепим 
језиком, одајући утисак проживљеног. Поред историјских дела у најужем смислу, она открива саму 
физиономију, толико разноврсну, сваког од тих тренутака и различитих фронтова тадашње хе-
ројске епопеје.

ИШЧЕКУЈУЋИ НАПАД 1915. ГОДИНЕ

После шестомесечног боравка у Србији, од 
априла до септембра 1915. године, учествовао 
сам, у октобру, новембру и децембру, у ужасном 
повлачењу – бежанији – на коју је не само читава 
војска, већ се слободно може рећи и читав један 
народ, био присиљен због истовремене инвазије 
Немаца, Аустроугара и Бугара, незаустављиве 
попут бујице.

Овде укратко препричавам те трагичне тренутке.

Циљ страница које следе јесте само да се на њима 
сачува тачна успомена на болне стварне догађаје. 
Можда ће оне бити додатни документ, проживљен, 
за целину која је већ знатна, оних који ће омогући-
ти да се напише историја овог времена. Оне са-
држе само брзу изведбу, без икакве бриге о књи-
жевним ефектима, белешке које сам водио сваког 

дана, у свакој етапи нашег наглог бега, белешке 
написане на брзину у случајним преноћиштима, 
некада и седећи на камену уз ивицу пута.

Ако се занемари оно лично у њима, схватиће се 
какав је био трагични егзодус једног народа и 
једне војске.

Војска се поново успоставила и данас може да се 
супротстави непријатељу, уверена у извесност 
коначне победе.

Што се тиче храбре мале српске нације, коју су 
мислили да ће убити, она није мртва! Без об-
зира на све патње, пред њом је живот и сјајна 
обећања будућности.

Л.-Л. Томсон

Предговор

У прво време, током нашег боравка у Србији, 
много се причало о офанзиви, o уласку Румуније 
у рат итд. Али војска, десеткована тифусом, који 
се смањивао само да би уступио место грозници, 

није била довољно бројна да би чувала врло ши-
року границу, нити да, истовремено, напада сама, 
посебно због сталне претње Бугарске.
Срби су стога одлучили да се држе дефанзивног 

Српска војска 
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ишчекивања, где је све било предвиђено за офан-
зиву која се могла догодити у погодном тренутку. 

Међутим, догодило се нешто што је имало зна-
чајног утицаја: Руси су изгубили Пшемисл. Какав 
несрећан дан за Србију! Официри са којима сам 
се често сретао били су дубоко разочарани. Пад 
тог места означавао је крај руског напредовања, 
најављивао евакуацију Карпата, Лемберга, док је 
на северу ситуација у Варшави постајала критич-
на.

Срби су добро знали да са својом војском од 
200.000 до 300.000 људи неће моћи да се супрот-
ставе аустро-немачкој војсци, привремено осло-
бођеној руског притиска. 

Од тог тренутка, требало је да размишљају само 
о одбрани. Аустријанци, који нису више мрдали 
почев од зиме, започели су са делимичним напа-
дима дуж читаве границе.

Један од најважнијих догодио се у Шапцу.

Источно од Шапца, на отприлике један киломе-
тар удаљености, налази се шумовито острво Ми-
шар, дужине око километар и ширине око 250 
метара. Тада је било у рукама Срба, који су, услед 
своје мале бројности дуж читаве те дуге границе 
на Дрини и Сави, поставили само шеснаест људи 
на стражи. У ноћи 20. јуна, пробудило нас је јако 
пушкарање које је пратила такође јака канона-
да. У зору смо сазнали да су Аустријанци заузе-
ли острво, масакрирали чету, изузев шесторице 
људи који су побегли пливајући. Бомбардовање, 
које смо касније чули, било је српско. Засули су 
острво својим пројектилима.

У мојим белешкама пише:

„23. јун – Већ неколико дана приметно је кретање 
трупа. Три ескадрона коњице прошла су кроз Ша-
бац. Бројне понтоне носе у правцу Табановића. 
Кроз град дању и ноћу пролазе вагони. Офанзива, 
о којој се толико причало, сада је можда поста-
ла неизбежна. Да је Румунија кренула, то би било 
учињено; али са Бугарском на истоку, Албанијом 

на западу, Аустријанцима на западу и на северу, 
Срби су у тешком положају да би покушали било 
шта. Било где да се помере, било који део фронта 
да отворе, ту ће бити нападнути. У Француској се 
то не разуме довољно“.

Сваке вечери су нас упозоравали да очекује-
мо звук канонаде, јер су хтели да поново заузму 
острво. У једну недељу, у ноћи без месечине, дат 
је знак за напад. Око поноћи, почело је дејство ар-
тиљерије; трајало је до пола четири ујутро. Потом 
се чула непрекидна паљба; затим је завладала ти-
шина и јавили су нам да је острво поново заузето. 
Поред тога, било је 160 заробљеника, од којих два 
официра; српска страна је имала незнатне губит-
ке. Од тог тренутка, није пролазила недеља да се 
не зачују аустријски топови, посебно у правцу 
Мишара. Али нису покушали да надокнаде свој 
губитак. 

Сазнали смо да је било покушаја сличних том 
од 20. јуна дуж читаве обале Дунава и Саве. Ау-
стријанци су поново почели да опипавају своје 
непријатеље.

Српска војска, ако морам да дам њен преглед, 
састављена је од три корпуса.1 Врховни заповед-
ник је краљ; али у време рата, његова улога састоји 
се већином у томе да се прикаже пред трупама у 
тешким тренуцима, када његово јуначко прису-
ство подстиче на храброст и жртвовање. Током 
последње кампање, у више наврата га је у тој уло-
зи заменио принц Александар, врло популаран 
међу војницима.

Права команда је у рукама једног врло старог ге-
нерала, војводе Путника, који је већ три пута во-
дио Србе до победе. На тим задацима, помоћ му је 
пружао пуковник Живко Павловић. 

Сваки корпус војске је хомоген и има исте потпо-
деле као код нас2: пешадија, артиљерија, инжење-
рија итд.
Униформа пешадинаца је тканине боје блиске 

1 Вероватно се мисли на три армије
2 „Као код нас“ – тј. као у француској војсци. И остала ауторова 
поређења српске војске односе се на француску војску.
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каки боји, али се у ствари састоји од седам боја. Та 
мешавина производи боју која се апсолутно укла-
па са земљом. При мојим путовањима, често сам 
био изненађен појављивањем чете на вежби, која 
је излазила из поља на коме је нисам приметио. 
Зими, војници имају пелерине од исте тканине, а 
лети неку врсту потпуно једнобојне руске блузе, 
од каки платна, са кожним каишем везаним око 
струка. На глави носе платнене капе – шајкаче, од 
истог штофа.

Њихове пушке су маузерке, са шаржером са пет 
метака. Са тим пушкама наоружан је само први 
позив. Други и трећи позив имају лоше пушке ру-
ске производње, старинске, које се толико загреју 
пошто се испали десет хитаца да мора да се пре-
кине начас пре но што се поново пуца.

Бајонет – кратак, пљоснат, који добро лежи у руци, 
врло је драгоцен војнику кад треба да убоде не-
пријатеља, јер је српски војник надмоћан у борби 
прса у прса. Када није у употреби, постаје универ-
зално оруђе. У Шапцу, где је ограничена удобност 
живота, бајонет посилног служио је у разне сврхе: 
за отварање конзерви, ломљење шећера, који нам 
је, кад га је било, дељен у главама, млевење круп-
не сиве соли – и могао бих бескрајно дуго да на-
брајам. Поред тога, пешадинац има и бомбу коју 
носи о пасу и која је увек спремна. Четвртастог је 
облика и има капислу од бакра. Када се користи, 
каписла се удари о неко чврсто тело (камен или 
кундак пушке) и броји се до десет пре него што 
се бомба баци. Ако се превише пожури, постоји 
опасност да је непријатељ ухвати и врати пре но 
што експлодира.

Што се тиче обуће, војници имају ципеле које личе 
на наше цокуле; али иако су добро направљене, 
нису превише омиљене међу тим сељацима, који 
су навикли на своје чувене опанке.

Опанак је врста кожне сандале, која је за Србе 
исто што и еспадрила за планинце са Пиринеја. 
Ево како се опанци праве: комад коже, у облику 
ђона, али који је са сваке стране шири од стопала, 
потапа се у воду. Када кожа добро омекша, на њу 
се ставља дрвени калуп, и подигне се са стране, 

причвршћена уз помоћ канапа. Пусти се да се осу-
ши, скине се канап и опанак је спреман. Та сан-
дала се држи за стопало уз помоћ дугачких реме-
на, који се провлаче кроз ивицу ђона и спирално 
шнирају до изнад глежња, дуж ноге.

Када износе ципеле, војници журе да поново 
обују старе опанке, који им омогућавају да хо-
дају без бола. Током зиме 1914–1915. године, у 
том страшном повлачењу кроз блатњаву равни-
цу кроз коју је било тако тешко ходати, може се 
с пуним правом рећи да су опанци и волови који 
су вукли кола обезбедили чудесну победу која је 
уследила.

Војници пешадије носе опасаче са фишеклијама 
које су исте као наше фишеклије за лов. Не постоји 
прописана торба. Неки имају аустријске торбе од 
телеће коже, са риђим спољашњим длакама. Не-
мају резервне ципеле. Оптерећење је мало. 

Када марширају, један од њих, обично циганин, 
иде испред свирајући виолину. У свечаним при-
ликама као што је смотра или једноставно када 
пролазе испред вишег официра, исправљају се 
и избацују ногу у некој врсти благо наглашеног 
стројевог парадног корака.

Официри захтевају мање спољних знакова по-
штовања него код нас и допуштају да се успоста-
ви нека врста присности између њих и њихових 
људи које често називају брате, што их не спре-
чава да поделе неколико ћушки, уколико је брат 
превише тврдоглав. Када официр држи говор 
пред својим људима, посебно пред борбу, обраћа 
им се са јунаци. Та реч, која би код нас била прете-
рана уколико се пречесто понавља, звучи пријат-
но ушима српских војника. Треба их видети тада 
како, затегнутих тела, слушају без даха, непокрет-
но, речи које полако изговара њихов вођа. 

Официри су обучени у бољу тканину, исте боје 
као и она њихових људи. Разликују се по еполета-
ма које имају златну траку и подељене су уздужно 
на два дела. На еполети потпоручника налази се 
једна звезда, поручникова има две, еполета капе-
тана друге класе има три звезде, а капетана прве 
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класе четири. Ознаке чинова виших официра су 
на еполетама направљеним из једног комада. Јед-
на звезда означава чин мајора, две потпуковника, 
три пуковника. Нижи официри имају црвени об-
руб на шајкачи, а виши официри златан. Генерали 
имају еполете у облику златне плетенице. 

Виши официри имају дугачке шињеле, са скар-
летно црвеном поставом и великим реверима 
исте боје. Када се одмарају, официри се никада не 
одвајају од своје сабље – лаког оружја, елегантног 
облика, закачене са два прстена, која, у односу 
на сабље наших официра, има предност што се 
не вуче по земљи, уколико је не придржавају. У 
борби, сабљу замењују штапом који држе у руци, 
скидају своје еполете, стављају шајкачу коју носе 
обични војници и стога их је тешко препознати.

Пешадијски официри се разликују од артиље-
ријских по усправном порубу на панталонама; код 
првих он је црвен, а код других црн. Неке коњичке 
јединице, а посебно краљева гарда, разликују се 
по црним чизмама, црвеним панталонама и пла-
вим доламама.

Почев од 1904. године, као последица новог прав-
ца у коме је усмерена политика, а који је отворе-
но франкофилан, артиљерија се обратила нашим 
фабрикама и опскрбљена је нашим калибром 75. 

Тешка артиљерија коју поседује српска армија 
састоји се од оружја заробљеног од Аустријанаца. 
Видео сам изузетне примерке, које вуче десет, па 
чак и шеснаест волова. У исто време када и то-
пови, узета је и извесна количина муниције, али 
је није било довољно да би се постигао ефикасан 
резултат. 

Санитетска служба је реорганизована после ти-
фуса, у потпуности под командом пуковника 
Генчића, коме су потом помагали бројни фран-
цуски официри, позивани у складу са тим колико 
је смањење епидемије у земљи то допуштало, да 
учествују у санитетским службама војске. 

Посетио сам бројне пољске болнице, које су се све 
налазиле мало иза линије Саве и Дунава; биле су 

добро организоване; биле су вешто заклоњене и 
налазиле су се у близини путева. Биле би корисно 
постављене да је дошло до предвиђене офанзиве.

Авијација је скоро у потпуности била поверена 
француском команданту Витрау3, енергичном и 
предузимљивом официру, који је службу за из-
виђање организовао и водио са чудесном вешти-
ном. 

Истог дана кад смо стигли у Шабац, три наша ае-
роплана атерирала су на маневарско поље. Често 
су се те лепе птице могле видети како надлећу 
град, али њихови злокобни противници нису им 
то допуштали. Становништво је брзо научило 
да их разликује и било је чудно видети како сви 
подижу главу према небу чим би се из даљине 
чуо звук мотора и како радосно вичу: Француз! 
Француз!, а у страху од бомби и узвик: Немачки! 
нестају у кућама, док се непријатељ не изгуби из 
видног поља. Али тог дана су се авиони спустили 
на тло и како се тај доста редак догађај поклопио 
са нашим доласком, проширила се гласина да смо 
дошли ваздушним путем, да бисмо избегли незго-
де на српским путевима, који су толико лоши да је 
просто немогуће њима ићи.

Француски авијатичари, који су располагали знат-
ном опремом, пружили су важне услуге својим 
непрестаним осматрањем и храбрим нападима 
који су престрашили Аустријанце, спречивши 
тако бомбардовања без војне сврхе, уперено про-
тив становништва. Сваки пут кад би се догодило 
такво злодело, аустријски градови су били бом-
бардовани, као вид репресивних мера. У више на-
врата су, такође, обаране непријатељске летелице. 
То је подстакло додатни ентузијазам код наших 
савезника.

Што се тиче инжењерије, не бих знао од чега се 
тачно састоји. Видео сам само каткад неке водове 
железничких чета, чија су униформа били кач-
кети са ознаком на којој су била два крила, као 
што носе наши авијатичари. Сваки човек је био 

3 Капетан Роже Витра (франц. Vitrat), био је француски капетан 
ваздухопловства, који је командовао њиховим авијатичарима у 
Србији.
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обучен на свој начин, без оружја и носио је један 
пијук, други лопату, трећи мотку за бушење итд. 
Постојало је можда још нешто, али говорим само 
о ономе што сам видео. Улога тих водова била је 
несумњиво да уништавају оно што је могло бити 
корисно непријатељу. То је свакако било потреб-
но, али није било довољно. 

Воз или комора регрутује се реквирирањем свих 
најбољих запрежних кола од сељака и њихових 
најбољих волова. Кола су углавном добро по-
кривена, а возари (коморџије) узимају се или из 
трећег позива, или међу регрутима.

Први позив, који чини активну војску, подразу-
мева мушкарце од двадесет једне до тридесет и 
две године; други позив, мушкарци од тридесет 
и три до тридесет и девет година; трећи позив, 
мушкарци од тридесет осам до четрдесет и шест 
година. Регрути од осамнаест, деветнаест година 
узети су у последњем тренутку пре почетка инва-
зије, а узимани су чак и током њеног трајања. Ни-
када нису били распоређени у јединице и самим 
тим нису ни служили. Позвали су их превасходно 
да би их поштедели малтретирања непријатеља 
и да би потом могли да их опреме и увежбају на 
другом месту.

Што се тиче војске, рецимо нешто и о комитама. 
То су добровољци, и мушки и женски, који жрт-
вујући свој живот делују тероришући неприја-
теља, било бацањем бомби, уништавањем изо-
лованих јединица, или уништавањем складишта 
намирница и муниције или путева, мостова, ту-
нела итд. Они су, на неки начин, наследници не-
кадашњих хајдука.

Жене, које се боре у самим редовима војске и носе 
војничку униформу, такође се називају комитама. 
Физички изглед младих српских жена са села по-
годан је за маскирање и на први поглед их је теш-
ко разликовати од њихове браће.

Неке од тих добровољкиња истакле су се током 
првог и другог аустријског напада и много њих је 
било повређено у извидници или у борби прса у 
прса у рововима. У једном тренутку, биле су број-

не међу рањеницима у болници у Ваљеву.

Влада не охрабрује такво исказивање патриотиз-
ма, али им је додељена извесна слобода. То је не-
избежно у земљи у којој се надзор не може поре-
дити са оним какав је код нас.

Напади нерегуларних група, који увек изазивају 
крваве репресалије непријатеља, чија је жртва че-
сто невино становништво, више штети него што 
користи војним операцијама. Аустријанци су се 
тога много плашили и када су ушли у Шабац, то-
ком друге офанзиве, оклевали су неколико дана 
пре но што су се усудили да уђу у куће, страхујући 
да ће наићи на комите. Доносили су на улицу сто-
лове, столице, намирнице и флаше, а док су јели 
и гостили се, непрестано су мотрили на врата и 
прозоре кроз које је неко могао да пуца на њих. 

Када смо путовали у Ниш, у возу смо се упознали 
са једном девојком комитом. 

Била је обучена у обично одело, покривено пеле-
рином, а коса јој је била сакривена под платнену 
капу. Никада не бисмо погодили шта је, да нас 
један официр није упознао са њом. Скромна и 
ненаметљива, њено понашање је ипак било неу-
страшиво и одлучно, што је оставило утисак на 
нас. Већ је била два пута рањена, сада је путовала 
у Прилеп, у Македонију, да помаже. 

Шабац је такође имао свог малог јунака комиту. 
Тај дечачић од четрнаест година прошле године 
се придружио јединици у којој је погинуо његов 
отац. Увек у извидници, био је рањаван четири 
пута. Принц Александар доделио му је чин наред-
ника и поклонио му прописну сабљу, направљену 
по мери за њега. Његова породица, коју је издр-
жавао уз помоћ плате, живела је у Шапцу и када 
је дошао да их види, на одусуству, забавио нас је 
његов одлучан израз – исправљао се да не би ни 
трунку био нижи и био врло поносан кад су му се 
официри обраћали са уважавањем.

(наставак у следећем броју)

Превела и приредила:
Александра Тадић
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29. април 1875.
Коста Цукић – Милану Богићевићу, министру 
иностраних дела, о аудијенцији код грофа Ан-
драшија и разговору о предстојећем телеграф-
ском конгресу у Петерсбургу и трговинском 
уговору Србије и Аустроугарске

Бр. 21, У Бечу 29. Априла 1875.

Господину М[илану] Богићевићу
Министру Спољних Послова

Господине Министре,
Исто јутро, кад примих Ваш поштовани теле-
грам од 24. тек. Но8, потражих аудијенцију код 
гр[офа] Андрашија, који ме с места и прими. Го-
ворих му о оба предмета Вашег писма.

Први предмет нашег разговора бијаше пред-
стојећи телегр[афски] конгрес у Петерсбургу, о 
коме гроф абсолутно ништа незнадијаше (то не-
знање нађох и код амбасадора Русије и Немачке), 
и зато од мене захтеваше нужна обавештења, 
која му, почем и мени појединости небијаху по-
знате, ја у главним цртама дадох. Г. министар не-
бијаше наравно у стању, дати ми одсудног одго-
вора пре него би се о ствари подробно известио 
од својих органа, а бијаше и неко време склон, 
огласити се у предмету за ненадлежна, почем 
ће се Конгрес у Петерсбургу држати, па дакле и 
тамошњем форуму припада. Но пристаде опет 
расправу представљених му тегоба у своје руке 
узети, у којој цељи ме замоли, да му моје усмено 
престављење предмета изложим написмено у 
форми једног promemoria, што ја одма и учиним 
и сутрадан му (т.ј. јуче) пошљем. По један пре-
пис тог промемориа предаћу данас и г[оспо]ди 

Новикову и ген[е]р[алу] Швајницу, а један при-
лажем ./. овде.1 Овај акт је репродукција онога, 
што сам грофу а и обојици од гореспоменуте го-
споде говорио. Сад ћу неко време очекивати, да 
ми г. министар царев резултат свог дејствовања 
саобшти, и ако то скоро небуде, потражићу ре-
шење. Поменута г[оспо]да амбасадори још су се 
више за ненадлежне у овом предмету означава-
ли, и ја им зато учиних саобштења, да га тек у да-
тој прилици употребе, уосталом сигуран будући 
да ће они и без даљих повода о томе своје владе 
„известити“.

И о трговном уговору говорих гр[офу] Андра-
шију (и г. Швегелу). Гроф се нада, да ће тегобе, 
које уговор код угарске владе налази, морати 
пасти, о томе ми је давао најбоље изгледе. Код г. 
Швегела наиђох на неку збуњеност и непријат-
но расположење, које објашњавам тим, што ње-
гов одлазак у Б[уда-]Пешту по овом предмету 
није имао очекиваног успеха. Евентуалност, да 
ћемо у случају, ако се уговор скоро незакључи, 
принуђени бити, издати, ма и привремену, нову 
ђумручку тарифу, г. министар је сигурно схва-
тио био као једну од нас прећену репресалију, и 
зато је са живости умесност те намере побијао. 
Тек пошто му објасних, да ће нас на то примора-
ти нужда реформе нашег хаоса у ђумр[ручкој] 
тарифи, да би ми ту нову тарифу издали у дого-
вору с Аустро-Угарском, да ће она имати само 
привремена живота, – настави г. министар своје 
мишљење о неопортунитету тог корака бла-
жијим тоном бранити, наводећи да би тим новог 
повода противницима нашег уговора дали, да се 
овоме и даље противе с успехом. На моју при-
медбу, да нам је тешко у овој неизвесности дуго 

1 Није сачуван у грађи.

СРПСКО-АУСТРОУГАРСКИ ОДНОСИ 1874-1914.
У извештајима српског посланства у Бечу

Документи 
(Део 4)
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чекати, нити можемо пред идућом скупштином 
бранити се од напада против сад[ашње] тари-
фе, одговори гроф, да ће се скупштина на јесен 
састати, а угарска влада ће по повратку Његовог 
Величанства, и најдаље за неколико недеља, де-
финитивно изјаснити се морати, прима ли уго-
вор са Србијом или не. Пошто се ово изјашњење 
добије, закључење самог уговора, рече, биће по-
сао од неколико дана.

О форми пуномоћства постоје управо прави-
ла, на која се свакад немотри. У Берну имала је 
већина одсланика страних држава пуномоћства 
издата од самог суверена. Г. Шерер хтеде да упо-
треби ваше писмо, које му предадох, као акт пу-
номоћства за мене, од чега га одвратих изјавом, 
да сам нарочито пуномоћство донео. Румунски 
одсланик донео је пуномоћство од г. Басреска; 
американски од Гранта, руски од самог цара. 
Ова сам ближе загледао. Пуномоћство, посла-
нику Књ[азу] М[ихаиловичу] Горчакову издато, 
написано је било на пергаменту и на руском је-
зику, оно почиње: Ми Александрь Николаевичь 
etc. сљедују све титуле цара, које заузимају скоро 
целу прву страну; и титуле пуномоћника су све 
изложене. Акт је подписао цар а контрасигни-
рао држ[авни] Канцелар Књ[аз] Горчаков; на 
акту је велики држ[авни] печат. Одвојено на јед-
ном табаку изложено је то пуномоћство у фран-
ц[уском] преводу, и одостоверено је подписом 
Канцелара и малим држ[авним] печатом.

Изволите, Господине Министре, и овом прили-
ком бити уверени о мом особитом поштовању.

Изволите, Господине Министре, бити уверени о 
мом особитом поштовању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 153

28.

6. мај 1875.
Информација Косте Цукића о питању ковања 
српског сребрног новца у Аустроугарској и ре-
акцији Порте; осврт на питање присуствовања 
Србије на телеграфском конгресу у Петерсбургу

Бр. 22,  У Бечу 6. Маја 1875.

Господину М[илану] Богићевићу
Министру Спољних Послова

Господине Министре,
Овај пут имађах тегобе с аудијенцијом код гр[о-
фа] Андрашија. Одма по пријему Вашег прекју-
черашњег телеграма захтем аудијенцију, но како 
у тај час цар грофа к себи позове, то се и моја 
аудијенција сведе на неколико речи, да сутрадан 
опет дођем. Овај дан беше за пријем диплома-
та одређен, и тако сам свео аудијенцију управо 
само на један предмет, односећи се на протест 
портин против наших новаца, замоливши г. ми-
нистра да предмет телегр[афског] Конгреса су-
традан с г. Мариновићем пространије претресе, 
мени пак да у неколико речи каже, има ли изгле-
да за остварење наших жеља.

Како је од велике важности било знати, под 
којим је В[еликим] Везиром Порта протест про-
тив наших новаца подигла, то узех себи слободу, 
телеграфом о томе се од Вас известити. Ја сам 
овај предмет грофу на овај начин представио: 
Као што је Порта 1868. год. једном циркуларном 
нотом код гарантних сила протестирала против 
ковања наших бакарних новаца (она је – колико 
се опомињем – онда протест подигла већ против 
„намере“ Србије да те новце кује, дакле можеби-
ти још у 1867. год.), тако је нашла за добро, и сад 
против ковања србских сребрних новаца рекла-
мације подизати. Од гарантних сила примљен 
је био протест 1868. год., без да су му оне дале 
какве последице; једини в[елико]брит[ански] 
ген[е]р[ални] консул учинио је од тога саоб-
штење србској влади, и изазвао је ове одговор, 
да су новци, мере, тегови – средства трговине и 
другог пазара, у ком је обзиру Србија автономна 
земља, и у чему мешање Порте ничим се неправ-
да. Влада отом[анска] при свем том опет подиже 
сад примедбе против истог поступања Србије, 
а почиње се и дипломацији жалбама на Србију 
обраћати. Она даје истина својим рекламација-
ма сад блажију форму захтевајући, да Србија 
само извести Порту о ковању новаца, и да по-
тражи њено саизволење, да србски новци и по 



14

Турској могу циркулисати. Али како Србија од 
прве владе Књ. Милоша има независну од Порте 
новчану тарифу, коју је више пута према потре-
би земаљске трговине доцније регулирала, и по 
којој су се „и Турци, до скора у Србији живећи, 
управљали“; како Порта од скоро 50 год. овамо 
бригу о овом средству обртном у Србији нево-
ди, нити се старала за штете, које су у више пута 
срб[ска] влада и народ морали поднети од стра-
них лоших монета, којима је често Србија била 
прибежиште; како од скоро 50 год. у Србији го-
тово искључиво циркулирају страни – нетурски 
– новци; – то је влади утолико чудноватије, да 
се Порта сећа сад у ствар утицати, кад Србија 
намерава издањем земаљских новаца једанпут 
за свагда се спасти од тешких незгода, које је од 
циркулирања страних монета трпила, као и да се 
Порта опет меша у послове срб[ске] владе, ма да 
је једном без успеха такво мешање покушавала, 
и ма да по никаквом основу на то мешање права 
нема. Позив њен, да Србија захтева за своје нов-
це дозвољење, да по Турској могу циркулирати, 
врло је необичан; он прикрива можебити наме-
ру, да Порта у одговору на оно захтевање Србије, 
изрече друго нешто, н. п. своје одобрење, што су 
новци ковани, дакле нешто што се ни тражило 
није. Србска влада ће примедбу Порте на овим 
основима одбити, и моли ц[а]р[ску] и кр[аљев-
ску] владу, да је у том духу подпомогне за случај, 
ако би се Порта и овај пут опет гарантима про-
тестом обратила. –

Гр[оф] Андрашиј зачудио се, што није Порта 
својим протестирањем понајпре се обратила 
грофу Зичију, него ген[е]р[алу] Игњатијеву 2, јер 
ако ко у том предмету има да Порти одговора 
даје, то је поред Србије Аустро-Угарска, која се 
саизвољењем, да се срб[ски] новци у ц[арској] 
кр[аљевској] ковници кују, учинила саучесни-
ком у делу. Г. Министар ми рече, да по принци-
пу и по објашњењу, које му о предмету дадох, 
суди, да смо ми у праву, Портино захтевање као 
неумесно пристојним начином одбити, али ко-
начни ми суд свој о предмету неможе казати, 
пре него га простудира. – Данас пак казао је он 

2 Николај Павлович Игњатијев, гроф, генерал, руски државник 
и дипломата.

г. Мариновићу своје мишљење, да смо ми у том 
обзиру подпуно на правом путу.

У смотрењу нашег участвовања на телегр[аф-
ском] Конгресу налази гроф тегоба за испуњење 
наших жеља; у основу рече имамо право на то, 
форме усвојене на пређ[ашњем] Конгресу отеш-
чавају нашу ствар, но она још није коначно ре-
шена, и како је Русија (као домаћица Конгреса) 
позвана, да иницијативу у нашу корист одпоч-
не – што је она и учинила – има изгледа још на 
наш успех, почем су нам две друге северне силе 
наклоне. – Треба нам дакле на решење још који 
дан причекати.

Г. Мариновић полази у Среду за Букурешт; а 
лађе послаће свој последњи рапорт Његовој 
Светлости.

Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Госпо-
дине Министре, о мом особитом поштовању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 173

29.

13. мај 1875.
Коста Цукић – Милану Богићевићу, министру 
иностраних дела, о разговору са грофом Андра-
шијем и руским дипломатама; питање српског 
сребрног новца и учествовање Србије на теле-
графском конгресу у Петерсбургу – предмет 
одлучивања великих сила

Бр. 23, У Бечу 13. Маја 1875.

Господину М[илану] Богићевићу
Министру Спољних Послова

Господине Министре,
У мом последњем президијалу јавио сам, како је 
гр[оф] Андрашиј резервирао, дати своје одсудно 
мишљење о кораку Порте против ковања наших 
новаца, док ствар неби простудирао, а уједно и 
то, како је у разговору с г. Мариновићем о том 
предмету изјавио, да смо по његовом мишљењу 
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на правом путу у том обзиру. Држим, да је г. Ма-
риновић у свом извештају и резултат свог разго-
вора с грофом и с г. Новиковом о овом предмету 
разложио, а тај се своди на то, да ми у свему не-
зависно од Порте ићи можемо, уколико нисмо 
изриком каквим међународно важећим актом 
ограничени. Хоћемо ли кад и докле у тим мани-
фестирању наше независности ићи, зависи само 
од опортунитета, у оцену која се силе, при свем 
свом добром расположењу према нама, нерадо 
упуштају бојећи се саодговорности за последи-
це. При свем том ја сам прошлог Петка ишао и 
у овд[ашње] Министарство и у руску амбасаду, 
и од бар[она] Хофмана немогох ништа новијега 
дознати ни у обзиру на портин протест ни у од-
носу на споразумљење сила, да на предстојећем 
петербуршком Конгресу участвујемо; ништа 
више незнадијаше ми казати ни г. Васиљчиков, 
који одсуствујућег г. Новикова заступа; али 
обојица ми обећаше, да ће ме одма известити 
о ономе, што по тим предметима буду дознали. 
Ма да ово обећање одма држах, да се неће испу-
нити, пропустих неколико дана пре него би Вам 
о томе писао.

Ствар наших новаца држим за свршену, и да не-
мам никаквих даљих саобштења од овд. дипло-
мата очекивати; она ће се сад у Цариграду даље 
расправити, и назори сила о њој могу и непо-
средно у Београду изјављени бити. Питање овде 
опет понављати, држим за узалудан труд и неу-
местан поступак, те зато узех слободу, јуче Вам 
онај телеграм о томе експедирати.

Ствар Конгреса телеграфског задаје замета ди-
пломацији, што ми хоћемо нашим захтевањима 
један већ удешен посао да реметимо, зато га се 
сваки отреса и задовољава се, што нас с неким 
основом може на (далеку) руску владу као до-
маћицу Конгреса упутити, која је позвана, да 
ово наше захтевање на чисто изведе, и која је, 
по речима г. Мариновића, у том смислу посао и 
одпочела; – о резултату кога можемо извеште-
ни бити по свршетку „дипломатског“ Конгреса, 
онда дакле када ће и решење по нас (можебити) 
повољно остати без практичне за нас вредности. 
Ја ћу при свем том ових дана наново припитати, 

је ли и шта по овом предмету у Петербургу на-
ређено, ма да држим, да ће се наређење понајпре 
непосредно у Београд доставити.

Овде се још бави г. Шишкин, а дошао је с фами-
лијом и г. Карцов.3

Изволите, Господине Министре, и овом прили-
ком примити уверење мог особитог поштовања.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 185

30.

[…] мај 1875.
Коста Цукић – Милану Богићевићу, министру 
иностраних дела, о разговору Јована Марино-
вића са Бизмарком

Мај 1875  Bel. од Wien

Ministre Boghichevic Belgrade
Мариновић говорио је с Бизмарком и другима и 
врло је задовољан пријемом. Немачка саглаша-
ва се да дођемо на Конгрес ако на то пристају 
Аустрија и Русија. Цар је одобрио да наши офи-
цири ступе у немачку војску. –

Zukits4

/Телеграм/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов№ 189

31.
16. мај 1875.
Коста Цукић – Милану Богићевићу, министру 
иностраних дела, о повољном ставу аустроугар-
ске владе по питању српског сребрног новца и 
учествовању Србије на телеграфском конгресу у 
Петерсбургу; Влада Аустроугарске признаје ди-
пломатски статус српском представнику у Бечу

Бр. 24, У Бечу 16. маја 1875.

Господину М[илану] Богићевићу
Министру Спољних Послова

3 Н. А. Карцов, руски дипломатски агент и генерални конзул у 
Београду.
4 Депеша је шифрована.
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Господине Министре,
Идох данас у овд[ашње] Министарство по по-
следњи одговор на питање, које Порта својим 
протестом против наших сребрних новаца по-
диже, и поради обавештења о изгледима, да на 
предстојећем телегр[афском] Конгресу дипло-
мата у Петербургу буде и Србија заступљена. 
Као што предвиђах, оба предмета стајаху у истој 
фази као и пређе.

Гроф Андрашиј упитан од барона Хофмана сврх 
мог тражења, изјављује ми истим путем, да ау-
стро-угарска влада са својим назорима о нашем 
праву, своје новце ковати, стоји на оном ступњу 
на коме се и ми сами находимо; доказ најочевид-
нији за то је њено саизвољење, да могосмо наше 
бакарне а сад и сребрне новце ковати у царској 
ковници. Досад овд[ашњој] влади није од стра-
не Порте још никаква изјава по том предмету 
учињена, а ако и кад то буде, да ће се Порти – а и 
другим силама одговор дати у познатом за наше 
право повољном смислу.

Ни о предмету телеграфског Конгреса незна-
дијаше ми г. Хофман ништа новијега казати (а 
тако ни у руској амбасади). „Предмет је у рукама 
руске владе, рече барон, на сваки позив њен у 
корист Србије ми ћемо се пристанком одазвати; 
ми таквим поступањем остајемо само следстве-
ни нашим досадашњим назорима о положењу 
Србије, јер смо сами с њом досад више подоб-
них конвенција закључили.“ Ја нехтедох барона 
оставити у мишљењу, да нам није позната раз-
лика у значењу досад закључених конвенција и 
предстојећег дипломатичког Конгреса, додавши 
своје мишљење, да ће се питање можебити, у 
нашу корист решити, кад већ буде доцкан, да се 
ми решењем користимо, но и то да ће нам бити 
повољније, но да се реши што против нашег зах-
тевања. Уосталом ми ћемо остати с нашим назо-
рима о спорном питању стални, ма у ком смислу 
решење испало, нити ћемо се устезати, уређива-
ти нашу телеграфску струку по обштеусвојеним 
напредним основима.

Трећи предмет мог разговора с г. Хофманом 
беше вербална нота овд[ашњег] Министарства, 

коју синоћ примих, и коју данас званично као и 
њен прилог у препису под Но 139. шаљем. Из ек-
спедицијоног листа Министарства видох, да је 
исти акт свима овде станујућим представници-
ма страних сила достављен. С два гледишта има 
ова нота важности за нас. С једне стране ту, што 
је употребљен званични назив „дипломатички 
агент“ у једном акту, дипломатичне природе, од 
стране овд[ашње] владе, која побрајајући посте-
пено стране дипломатичке представнике (по-
сле познатих зимушњих контроверза) даје том 
називу опет званично дипломатично значење 
и одређује му и ранг међу дипломатима, па те 
своје назоре даје на знање и управљање свима 
дипломатичким представницима сила; с друге 
стране важан је тај акт зато, што је он и мени 
– и румунском агенту – (других дипломатичких 
агената овде и нема) саобштен, и тим изража-
ва признање мог дипломатичног карактера од 
стране овд[ашње] владе, и даје то признање као 
основано на највишем решењу Његовог Вели-
чанства на – управљање. Ја сам пролетос прези-
дијално јавио под Но 6., како ми је барон Хоф-
ман о намери своје владе говорио, да се називу 
„дипл[оматички] агент“ у дипломацији изради 
званично признање и хијерархични ранг између 
ministres résidents и chargés d’affaires, али онда 
бијаше говор о диплом[атичким] агентима у 
Србији, Румунији и Египту наименованима од 
стране великих сила, а сада се обратно говори 
о заступницима ових земаља код једне вел[и-
ке] силе. Зато потражих на извору овог новог 
наређења његово објашњење. На постављена у 
тој цељи питања одговори ми г. Хофман, да Ау-
стро-Угарска остаје при томе, да се међу дипло-
матичке представнике страних држава уведу и 
дипломатички агенти као нова категорија међу-
народно признатих дипломата, и да се овима 
у дипломатичној хијерархији да место између 
min[istres] résidents и chargés d’affaires (en pied), 
ово последње зато, што начин и форма њиховог 
акредитирања стоје у нечем ниже испод начина 
и форме акредитирања ministres résidents, а у не-
чем више над начином и формом акредитирања 
chargés d’affaires. Ministres résidents акредитира-
ни су од владаоца код владаоца. Chargés d’affaires 
акредитирани су од министра код министра. Ди-
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плом[атички] агенти доносе lettre d’introduction 
или de recommandation од владаоца на владаоца, 
или од министра на владаоца или од владаоца на 
министра, то писмено заступа им кредитиву, но 
зато стоје они над chargés d’affaires.

Ни о званичности назива ни о рангу дипл[ома-
тичког] агента није у новије време ништа међу 
силама преговарано ни углављено; но Аустро-У-
гарска решивши тај предмет за себе и за своју 
потребу износи га пред свет као усвојену од 
једне вел[ике] силе норму смерајући на то, да и 
остале силе подражавањем, практичним посту-
пањем, без теоријских разлагања и формалних 
преговора исту норму за себе приме, и да ова 
тим путем дође до међународно-правне снаге. 
Аустро-Угарска држи у Србији и Румунији ди-
пломатичке агенте, па признаје и србском и ру-
мунском агенту у Аустро-Угарској одговарајуће 
место у дипломатичној хијерархији.

На ова објашњења рекох барону, да по по-
следњим речима одпада потреба питања, које 
му хтедох о томе положити, уколико се ово нај-
новије наређење односи на мене и г. Костафора, 
јер, ма да нема других дипл[оматичких] агената 
у Аустро-Угарској осим нас двојице, опет ни-
сам сигуран био, да се овим актом и важно пи-
тање о нашем јавном положењу уједно решило. 
Г. Хофман ми повтори уверења горе наведена, 
и ја му на то рекох, да сам се хтео, пре него би 
влади мојој ову по нас повољну новост доста-
вио, о правом њеном значењу известити, и сад 
ми остаје само молити га, да с моје стране међу-
тим прими велику захвалност, коју смо дужни 
његовој влади одати на овом новом знаку бла-
гонаклоног расположења према нама, које нам 
је утолико драгоценије, што ће поступак Ау-
стро-Угарске, као суседне Србије и Румуније и 
као дакле највише интересиране вел[ике] силе у 
одношајима с нама, бити меродаван и за остале 
силе, те ће и ове скорим истим назорима при-
ступити.

Ја Вам ништа о тој новости телеграфом нејавих 
зато, што ми немогуће бијаше целу ствар с мало 
речи представити.

Сами ћете моћи оценити, хоће ли нужно бити, да 
се од стране наше владе на овом акту Аустро-У-
гарске њеној влади изрази нарочита захвалност 
преко мене или преко Консулата или иначе. 
Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Госпо-
дине Министре, о мом особитом поштовању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 191

32.

26. мај 1875.
Коста Цукић – Милану Богићевићу, министру 
иностраних дела, о разговору са руским амбаса-
дором Новиковим у вези са унутрашњом ситу-
ацијом у Србији и питању ранга дипломатских 
представника Србије и Румуније у Бечу

Бр. 27, У Бечу 26. Маја 1875.

Господину М[илану] Богићевићу
Министру Спољних Послова

Господине Министре,
Нисам могао ништа дознати новијега о стању, у 
коме се предмет нашег трговног уговора налази; 
– оно, што новине о томе доносе, незаслужује ни 
најмање вере; један једини дописник (а тај као 
да је из овд[ашњег] м[и]н[и]ст[арст]ва сп[ољ-
них] посл[ова]) аугзб[у]р[шких] обштих новина 
казао је истину с показаним познавањем ства-
ри. Уобште ни угарска ни аустријска влада неће 
лако моћи одолети наваљивању партије, која у 
најнеограниченијој мери захтева за спасење це-
локупне монархије заштитни систем. Владе су се 
спремиле за борбу, но бојим се, да ће је моћи с 
успехом издржати.

Г. Новиков интересира се јако о стању нашем, и 
врло су га последње вести из Србије задовољи-
ле. Указани Његовој Светлости на путу сву-
да пријем пун чисте усрдности и оданости од 
стране народа, акт позорљивости и учтивости 
Порте, да пошље у Алексинац два своја виша 
чиновника ради поздрава Књаза, и вест, да се 
наша разборитија публика решила, образовати 
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формално политичну партију за подржање да-
нашње владе, јасни су знаци за г. амбасадора, да 
ће се садашњи Кабинет у интересу династије и 
поредка дуго држати моћи. Г. Новиков рече ми, 
да ће одма те новости доставити у Емс Његовом 
Величанству, које се јако интересира за све, што 
се тиче Књаза Милана и Србије.

Од г. Новикова дознадох, да је гр[оф] Андрашиј 
без договора са „својим пријатељима“ изнео 
опет назив „диплом[атички] агент“ у једном јав-
ном акту пред дипломацију, и да ова примив-
ши тај акт тим није изразила свој пристанак на 
усвојење те нове категорије „дипломатичних 
званичника“, а још мање у том смислу да тај на-
зив припада по праву заступницима Србије и 
Румуније у Бечу или другде. Дипломација ће, 
мисли он, признати н[овом] п[остављеном] ме-
клембуршком заступнику титулу „дипломатич-
ког агента“, ако вел. Херцог таквог заступника 
овамо пошље, и она ће му признати место између 
min[istres] résidents и chargés d’affaires, каошто ће 
и оне државе, које у Букурешту, Београду и Каји-
ру држе дипломатичке агенте, овим страним за-
ступницима тамо такве титуле и признавати. Г. 
Новиков као познати велики консервативац у 
дипломатичним питањима схвата предмет чи-
сто са свог гледишта, и неверујем, да га у томе 
још више утврђује та околност, што је Аустро-У-
гарска и сад без споразумљења с Русијом и Не-
мачком, следствено свом поступку у 1868. год., 
учинила један корак даље на задовољење жеља 
Србије и Румуније.

При свему настајавању немогох ни у министар-
ству ни у руском посланству што више о теле-
гр[афском] Конгресу дознати, но што се у но-
винарским извештајима налази. Нико ми неуме 
казати, да ли две конференције или једна и как-
ва у П[етерс]бургу сад станују, т.ј. да ли дипло-
матична или технична или обадве, као и уобште 
што господа из више дипломације, после толи-
ког говора и разлагања о предмету том, још не-
знају, шта смо ми по тому захтевали, и шта нам 
одобрено шта не.

Изволите, Господине Министре, и овом прили-

ком бити уверени о мом особитом поштовању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 215

33.

27. мај 1875.
Коста Цукић – Милану Богићевићу, министру 
иностраних дела, о почетку рада и карактеру те-
леграфског конгреса у Петерсбургу; коментар о 
изостанку Србије 

Бр. 28, У Бечу 27. Маја 1875.

Господину М[илану] Богићевићу
Министру Спољних Послова

Господине Министре,
Приложени допис „Nord“а5 из П[етер]сбурга по-
уздан је извештај о отварању телеграфске кон-
ференције и о њеној првој седници, он је уједно 
и први јасан акт, из кога не само ја сазнадох пра-
ву природу и задатак п[етерс]буршке телеграф-
ске конференције, но који ће о васцелу вишу 
дипломацију, ни руску од тога неизузимајући, 
обавестити, да није знала, зашто је, мучећи се у 
теоријским фразама, сумњала, да ли имамо пра-
ва у овој конференцији и ми участвовати. Кон-
ференција је чисто технична с правом, да дипло-
матично закључену конвенцију модифицира, 
каошто је она то чинила и на конференцијама 
1868. и 1871. године, по чему излази, да 1865. 
дипломатично закључени акт неће се предход-
но неким дипломатичним конгресом уништити 
или на неколики основних точака свести, па да 
за израђење стручне конвенције нарочита адми-
нистративна конференција посао настави. Др-
жим, да приступу египатског посланика у кон-
ференцију никакве примедбе предходиле нису, 
па да би тако и наши и румунски одсланици 
тамо добродошли били. Срећа је за нас још, што 
показаним незнањем и нехатности диплома-
ције није у ничему наше какво право повређено; 

5 Чланак „Russie – Conférence télégraphique internationale de 
Saint-Petersbourg” (исечак из листа „Nord“, сачуван је у извеш-
тају).
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Србија је званично као и све остале „државе“ 
позвана била на учествовање у конференцији, 
што свог одсланика није послала, није тим своје 
право напустила, премда би боље било, да га 
је сад употребила, и тим му за будуће прилике 
нове основе створила. Да нису већ осам дана од 
отварања конференције прошли, и сад би било 
још време, да се наш одсланик у П[етерс]бург 
пошље, но већ је доцне за то. Уосталом нећу про-
пустити, а да г. Новикову непредставим забуну, 
у коју нас пријатељска дипломација увуче, и која 
ће нам служити као поука, да се убудуће с мање 
поверења у њу сами побринемо за одржањем на-
ших права.

Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Госпо-
дине Министре, о мом особитом поштовању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 217

34.

17. јун 1875.
Коста Цукић – Милану Богићевићу, министру 
иностраних дела, да коначни преговори о трго-
винском споразуму са Србијом могу да започну 
тек после закључења трговинског споразума Ау-
строугарске и Румуније; о личности кнеза Вре-
деа, новоименованог аустроугарског дипломат-
ског представника у Београду 

Бр. 32, У Бечу 17. Јунија 1875.

Господину М[илану] Богићевићу
Министру Спољних послова

Господине Министре,
Држах, да ћу и према постојећим призрењима 
моћи већ потражити потребни ми одговор од-
носећи се на нашу трговну конвенцију, те зато 
јуче идох г. Швегелу, кога ненађох, јер је морао 
због болести у својој фамилији напрасно одавде 
одпутовати, имајући се с пута до који дан али на 
кратко време овамо вратити. Зато се састадох с 
бароном Хофманом, но овај ми, као што упола и 
предвиђах, немогаше без г. Швегела ништа по-

зитивнога одговорити, ово утолико мање што је 
и гр[оф] Андрашиј тог дана имао на пут поћи. 
Г. Хофмана је мишљење, да се наши преговори 
немогу одпочети пре него се конвенција с Руму-
нијом закључена усвоји од обостраног народ-
ног представништва (аустријског и угарског). 
Но почем је ово његово лично мишљење, то ме 
умоли барон, да по повратку спута гр[офа] Ан-
драшија, што ће бити у почетку Јулија, покушам 
опет извести питање о закључењу наше конвен-
ције начисто, нарочито у смотрењу обећаног ми 
писменог уверења и одређења дана за састанак 
на конференцију. До тог времена вратиће се с 
пута и г. Швегел, који је као стручњак за рефери-
рање предмета надлежан. Почем из речи барона 
закључих, да ће се тешко хтети с нама посао од-
почети, пре него што буде конвенција с Руму-
нијом закључена постала публичним актом, па 
дакле да је овд. владама најмилије, да се о румун-
ској конвенцији као свршеној ствари неговори, 
нити да се она као такова већ сад узима за базис 
преговора и преписке, то изјавих барону, да ће 
се моја влада задовољити просто изгледом на 
пробабилитет, да ће се наши преговори после 
ферија одпочети. Таквом изјавом она ће, ако и 
не подпуно, захтевању народне скупштине мо-
рати одговорити.

Г. Хофман ми је наименовање Књаза Вреде за 
Београд представио као знак особите пажње 
његове владе према нама, означивши Кнеза као 
човека врло од отмене породице и из каријере 
дипломатске, од велике способности и одличне 
нарави. Г. Вреде, исходећи од матере рускиње, 
говори руски савршено и нада се за кратко вре-
ме србски научити. Он ће у Београд доћи при 
концу нашег Јунија, да преда своје кредитиве, па 
ће се опет овамо вратити на десетину дана, да 
набави нужно му за тамо покућанство. Тако ми 
он сам рече.

Представио сам се новодошавшем француском 
амбасадору грофу Волеу6, који ме је врло преду-
сретљиво примио извештавајући се потанко о 

6 Погрешна транскрипција. У питању је Шарл Рејмон де Сен 
Валије (Charles Raymond de Saint-Vallier) (1833–1886), политичар, 
дипломата.
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свему тичући се Његове Светлости и Србије.

Чест ми је и овом приликом уверити Вас, Госпо-
дине Министре, о мом особитом поштовању.

КЦукић

Јучерашњи шифровани телеграм, односећи се на 
моје одсуствовање, примих јутрос. Захваљујем 
на његовом садржају ако се будем могао њим 
користити, јавићу Вам у своје време.

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 244

35.

28. август 1875.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, новом министру 
иностраних дела Кнежевине Србије, о реакцији 
аустроугарских званичника и руског амбасадо-
ра у Бечу на политичку нестабилност у Србији, 
нову владу у Београду и на почетак устанка у 
Херцеговини

Бр. 37, У Бечу 28. Августа 1875.

Господину Ј[овану] Ристићу 7

Министру Спољних Послова

Господине Министре,
Тек јуче у јутру могох овамо приспети, и одма по 
подне предузех моје посете. Нађох г. Хофмана, 
г. Новикова и код њега г. Волеа и г. Букенена, с 
којим последњим само површно с принципијел-
ним оценама ситуације имађах разговор о са-
дашњим догађајима.

Барон Хофман дочека ме с изјавом задовољства, 
што сам се опет на ово место повратио, и што 
су изгледи за одржање поредка и мира у Србији 
превагу узели, које се нада и од мене потврђе-
но чути. Ја му укратко разложих хаос, у ком се 
земља наша кроз више недеља налажаше, и кога 
величину опасности ја тек дошавши у Београд 
могах увидити, и објасних му, како су и Његова 
Светлост Књаз а и сви његови и земље прија-
7 Јован Ристић (1831–1899).

тељи за најудесније нашли, да се сад повери 
влада личностима садашњег Кабинета, које ће 
понајпре и у нар[одној] скупштини наћи под-
поре за одржање мира и поредка у земљи и за 
повратак редовног стања, у коме тек само земља 
може напредовати. С таквим програмом прими-
ла се садашња влада управе и она се нада, да ће 
и код гарантних сила наћи предусретљивости –. 
„Излишно је, прекиде ме барон, да Вама разла-
жем назоре моје владе односно Србије, они су 
Вам познати; ми нисмо позвани, мешати се у 
Ваше унутрашње послове, нама је свака влада, 
којој Књаз своје поверење поклони, добродо-
шла; Ви своје потребе и тегобе најбоље познаје-
те, свако наше мешање у исте било би штетно и 
за Вас а и за нас; ми се само можемо радовати 
консолидирању стања и власти код Вас, јер нам 
то даје гаранције за мир, који да се одржи, лежи 
у интересу целе Европе.–“„Назори царске владе, 
одговорих, познати су мојој влади и иначе, а и 
из мојих рапорта и нарочито из мојих усмених 
објашњења, која сам пре неки дан отворено г. 
Ристићу дао; и ја представљајући потребу, да га-
рантне силе буду према садашњој србској влади 
предусретљиве, нетражим од њих неограничено 
поверење, – такво би тражење било бесциљно 
–, него молим само, да се без предопредељења 
и без да се неузму у призрењење садашње окол-
ности, које су се јако измениле, чини оцена о 
садашњој влади, која би се чинила уобште о сва-
кој новој, да се т.ј. дела њена дочекају, и да се о 
њима суд учини с призрењем на тегобе, у којима 
је нова влада земљу затекла, и из којих је извући, 
није лак посао. У интересу свог обстанка, што 
је једноветно с одржањем мира, влада садашња, 
ма да је спречила за убудуће прелазак оружа-
них чета из Србије у Босну (и осталу Турску), 
неможе спречити, то отворено признајем, пре-
лазак појединих оружаних лица преко границе, 
и нада се, да зато неће изазвати ничиј прекор“. 
– Г. Хофман увери ме, да ниједна влада није у 
стању на пут стати појединим људима, да преко 
границе кришом прелазе, да је он баш дан пре 
такву жалбу Рашид-Паше против Србије као 
неумесну одбио, и да нико неможе одговарати 
за оно, што се без његове воље догађа. Уосталом 
ће, рече, силе својим држањем настати, да влади 
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србској олакшају постигнуће задатка, да земљу 
успокоји, имајући вере у мудрост Књаза и раз-
боритост његових садашњих органа.

Барон ми уједно даде ближа обавештења о 
стању, у ком се налази пацифицирање Херце-
говине од стране дипломације. Ја Вам то јутрос 
телеграфом јавих, немогавши од умора то још 
синоћ учинити. Није ме зачудило поновлење 
спомињање и похвала одавања једнако још ко-
ректном владању Књаза Николе, који је, по мом 
уверењу, више утицао на распаљивање побуне 
но Србија, али ме је изненадило уверавање од г. 
Хофмана и амбасадора руског и француског, да 
се они надају усигурно успеху посредовања од 
стране вел[иких] сила између Порте и побуње-
ника, ма да ми је досад само позната граница 
попуштања, на која се Порта склања, а немогу 
знати захтевања појединих побуњеничких вођа. 
– То ће комисари редом на месту (у Требињу, 
Гацку, Столцу и Невесињу) потражити, и у тој 
цељи сутра се на пут из Мостара кренути. По-
што овако високе личности упразно неговоре, 
долазим на закључење, или да су им захтеви по-
буњеника познати и да су они умерени, или да 
Порта у својим концесијама даље иде, но што се 
досад мислило, или напоследку да се досад неко 
површно и принципијелно споразумљење већ 
углавило, које потребује само формалног и тач-
нијег утврђења. Врло је могуће, да је Књаз Нико-
ла у овом предходном споразумљењу од стране 
побуњеника посредовао, и да се због тих услуга 
њему и одају оне похвале од стране диплома-
ције, која му зато и прашта све, што је досад за 
распрострањење побуне учинио.

Код г. Новикова затекох г. Волеа, који се дан пре 
мене са свог одпуста вратио. Оба господина ин-
тересоваше се за све појединости последњих до-
гађаја у Србији, и ја им дадох по могућству задо-
вољавајућа обавештења. Неповољно ми бијаше, 
што са сваким од њих немогох понаособ говори-
ти одма по мом повратку овамо; млого питања 
наших има, која се немогу подједнако предста-
вити заступницима руском и француском. На-
поменух им и забуну – и трвење, које владаше 
међу београдским консулима због питања о ин-

струкцијама, и незгодне последице отуд за оз-
биљно положење, у коме се Србија нахођаше, 
и које консули отешташе својим неизмереним 
држањем и говором према нама и својим над-
мудривањем између себе. Уверих их, да су млога 
лица од значења у Србији, па чак и неки члано-
ви пређ[ашњег] Кабинета, једино из држања и 
говора већине консула дошла на закључење, да 
су гарантне силе наклоњене рату против Турске, 
и да то оне јасно на знање дају, само им непри-
личи, да то и отворено кажу. Г. Новиков осуди, 
објашњавајући г. Волеу мрачним примедбама 
ривализирање и мудричење консула у дипло-
матским питањима, такво поступање и повтори 
ми уверавања, да су вел[ике] силе једнако ис-
крено сложне, да мир у Европи одрже. Г. Воле 
нађе за добро топлим изразима, позвавши се на 
заслуге Француске за Србију, препоручити нам 
мир, додавши да је то искрен савет Француске и 
„њених пријатеља“.

На крају држим за нужно додати, да је судећи по 
упечатљењу, које су на мене учинили ови разго-
вори по видимом бар измирен с последњим до-
гађајима у Србији а Посланик руски не; У ства-
ри самој пак да и први прима догађај само као 
неповољни fait accompli. 8

Примите, Господине Министре, овом приликом 
уверење мог особитог поштовања.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 372

36.

1. септембар 1875.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о реакцијама званичника и стра-
них дипломата у Бечу на „престолну беседу“ у 
Београду 

Бр. 38, У Бечу 1. Септембра 1875.
Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова

8  Шифрован је део пасуса „ови разговори...неповољни“.
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Господине Министре,
Ваш телеграм о престолној беседи примих тек 
у Петак у јутру, и одмах га саобштих писмом 
барону Хофману и г. Новикову. Подобна саоб-
штења с мојестране незадржано се телеграфом 
достављају на знање Њег[овом] Величанству и 
гр[офу] Андрашију а тако и Императору и вла-
ди његовој у Петербург. Тако је било и с овим 
сад. Утисак, који ће учинити престолна беседа 
на дипломацију, могаше се подпуно сазнати тек 
пошто беше овде познат цео текст беседе. И зато 
тек јуче могах што о њему дознати. Да је овакав 
акт недељу дана раније на свет изашао, дипло-
мација би усклицавала од радости и задовољ-
ства; сад пак, пошто је с толико страна прибави-
ла уверења о мудром и енергичном заузимању 
србске владе за ред и мир и о подобном распо-
ложењу духова у нашој народној скупштини, 
дипломација налази у престолној беседи само 
јавно пред народом формално констатовано по-
тврђење онога, што је итако очекивала, и зато 
јој је при оцени беседе само разум без утицаја 
осећања меродаван био. При свем том беседа 
се са задовољством примила, и одаје јој се по-
хвала и за вешто прелажење преко оних точака, 
које су – по немачком телеграму – остале нејас-
не и двосмислене. Сад се с нестрпљењем очекује 
адреса скупштине и држање њене већине према 
влади, за обстанак које – бар засад – сви се при-
метно јако интересирају.

Овом приликом могао сам прибавити 
објашњења о томе, зашто је дипломација про-
менила своје мишљење о изгледима за успех 
консуларног посредовања у Херцеговини. Идеја 
посредовања поникла је без саучешћа ген[ер]
р[ала] Игњатијева, и зато јој је он, убедивши 
о свом мишљењу и своје колеге у Цариграду, 
одрицао сваку практичност и целисходност. 
Под упливом назора својих шефова и дотични 
консули су се у том смислу изражавали, но оку-
ражени настојавним препорукама бечког и пе-
тербуршког кабинета и нарочито по учињеном 
испиту ствари на лицу места, консули проме-
нише своје мишљење, и дадоше својим владама 
уверења, да ће њихов посао имати жељеног успе-
ха. Отуд вера у успех и у вишој дипломацији.

Молим, да ме неоставите без упутства и вести, 
које би интересирале овд. владу и посланике, јер 
без тих немам повода ићи им, те да што кори-
снога за нас од њих дознам.
Чест ми је, Господине Министре, и овом прили-
ком уверити Вас о мом особитом поштовању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 383

37.

2. септембар 1875.
Информација Јована Ристића, министра ино-
страних дела, Кости Цукићу о расположењу у 
Србији поводом устанка у Херцеговини и пре-
тећем нагомилавању турских трупа на граници 
према Србији

Президијално
Г. Заступнику Србије у Бечу
ПрНо1. 
2 Септембра 1875.  у Крагујевцу

Екс. истог дана Ђ.ССимић

Г. Заступниче,
Кад је садања влада 19 пр. мес. примила у своје 
руке управу државних послова, она је затекла, 
како изнутра у земљи, тако и споља, једно већ 
створено стање ствари, у оцењивање кога ја нећу 
да се овде, упуштам, јер немам намеру да проду-
жим ону, досада често употребљавану практику, 
по којој су предходници увек били критиковани 
од својих заменика.

За то ћу одмах да покушам упознати Вас укратко 
са положајем, који смо ми нашли, кад смо, по-
верењем Кнежевим позвани, примили управу 
државних послова.

На западној граници Србије, у Босни и Херце-
говини, устали су наша једнокрвна браћа, да с 
оружјем у руци протестују противу злоупо-
треба турских власти. Са свим је природно, да 
је овај устанак морао у нашем народу изазвати 
најживље симпатије према устаницима. Ми смо 
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затекли врло живо одушевљење нашег народа 
према својој борећој се браћи. Ово одушевљење 
било се почело појављивати у сасвим видљивој 
форми. У Београду виђале су се оружане гомиле 
и развијене заставе.

Затекав овакво стање и расположење духова а не 
желећи ни у колико да предрасуђујемо решењу 
Његове Светлости и Народне Скупштине, ми 
смо се ограничили на то да уклонимо све спољ-
не знаке раздражености, очекујући да у решењу, 
Кнеза и Народне скупштине, нађемо мерило за 
наш будући рад.

Наредили смо, да се строго одржава мир и поре-
дак на источној граници Србије, али, докле ово 
одржање реда и није скопчано са великим теш-
коћама на истој граници, према Бугарској, где 
устанка нема и где су неки покушаји, да се мир 
поремети, одмах и осујећени од стране наших 
власти, – дотле је далеко теже постићи исте ре-
зултате на нашој западној граници, према Босни 
и Херцеговини, где се устанак појавио на самој 
нашој граници.

Морајући да држи рачуна о расположености на-
шег народа и о живим симпатијама његовим за 
своју суседну браћу, влада Кнежева није могла 
на овој страни да наређује строге репресивне 
мере које би лако могле да произведу сасвим 
противно дејство од онога, које би се имало 
њиме постићи. Али да би се одржање реда и 
на тој страни по могућству осигурало, влада се 
нашла побуђена, да пошље тамо једнога од на-
ших виших чиновника, који ће се старати да се 
и тамо ред одржи.

У исто време наређено је да се са бегунцима, 
који би перипетијама устанка били нагоњени 
да на наше земљиште пређу, поступа подједнако 
човечно, без разлике вере и народности.

Ова наредба показала је већ у две прилике своје 
добро дејство. Седам турских трговаца из Ска-
дра и два низама, нашавши се између царске 
војске и устаника, пребегли су на нашу страну и 
ту су нашли сасвим предусретљив пријем. Низа-

ми су предани на реверс најближој турској вла-
сти, а трговци су, по њиховој жељи спроведени 
у Београд, где се налазе, очекујући да из Трста 
приме новаца, којима ће се у своју постојбину 
вратити. Тако исто једна каравана од 60 коња, 
која је носила војничку опрему у Сарајево, била 
је испред устаника принуђена да пређе на наше 
земљиште. И она је примљена с предусретљиво-
шћу и одпраћена је, по изјављеној жељи, у Нови 
Пазар.

Међутим, док се ми старамо да нашим пона-
шањем избегнемо свако хрђаво тумачење на-
ших намера и да не дамо повода неоснованим 
сумњама, дотле Турска прикупља војску на на-
шим границама. Врло је природно, Г. Заступ-
ниче, да се овим прикупљањем турске војске 
само увеличава раздраженост нашег народа и 
пробуђује у њему страховање, као да нас Турска 
мисли напасти. Влада Књажева доводи се тиме 
у алтернативу, или да, ради успокојења духова 
у Србији, и сама нареди мере за одбрану, што и 
народ сам тражи, или да навуче на себе прекор 
као да интереси народни налазе у њој слабог за-
штитника.

Из ових побуда ми смо захтевали од Порте, да 
обустави даље кретање војске према нашим гра-
ницама и да умањи број већ сакупљене војске, и 
добили смо на то од вел[иког] везира уверавање, 
да Порта никако нема намеру да на нас нападне 
и да прикупљање војске на нашим границама 
представља само једну меру смотрености према 
растећој раздражености духова у Србији. Али 
ова уверавања Вел[иког] везира, ако и могу мо-
жда успокојити владу Кнежеву односно намера 
Портиних, нису ипак у стању да сасвим расте-
рају сумње, које прикупљање турске војске на 
границама Србије пробуђује у нашем народу. 
С тога сам ја поново препоручио нашем г. За-
ступнику у Цариграду да од Порте тражи обу-
ставу ових мера на нашим границама, као акт 
мудрости и смотрености. Јер ако би се ово при-
купљање војске продужило, и ми би били при-
нуђени, ради успокојења нашег света, да прику-
пимо нашу војску на свима угроженим тачкама, 
а ви знате, Г. Заступниче, како у случајима, где 
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две војске стоје једна према другој и најнезнат-
нији догађај може бити повод да се мир пореме-
ти и изазове катастрофа, којој се последице не 
могу догледати. Од мудрости Портиних држав-
ника ми се надамо, да ће оценити тежак поло-
жај, у коме се данас налази Кнежева влада и да 
неће хтети да га још више отежавају мерама, које 
не налазе оправдања у стању ствари у Србији.
Можда је и до Вас допрео глас, који се на Порти 
разнео; као да је из Србије послато устаницима 6 
топова и 500 пушака игле њача. Ја Вас могу уве-
рити, Г. Заступниче, да је овај глас сасвим неос-
нован. Ми имамо позитивног уверења да нам не 
фали ни један једини топ, а није нам ни у колико 
познато ни да су пушке устаницима послате.
Докле ово писмо добијете, ви ћете имати у ру-
кама и беседу, којом је Његова Светлост Књаз 
отворио народну скупштину 27 пр. мес. Може 
бити да ће се појединим речима из те беседе за-
мерати од стране тамошње дипломације. Али ја 
мислим, Г. Заступниче, да се акта овакве при-
роде као што је престолна беседа, не мере по 
појединим речима, него по духу, којим дишу, а 
тај дух у престолној беседи Кнежевој извесно у 
садањим приликама није могао наћи блажег из-
раза. То ће нам, уверен сам, признати сви, који 
хоће безпристрасно да оцене прилике, у којима 
је данашња скупштина отворена, и тежак поло-
жај, у коме се влада налази према одушевљено-
сти нашег народа за његову страдајућу и борећу 
се браћу.

Овакво је, Г. Заступниче данашње стање ствари 
у Србији; и ја Вас молим да га ви тако и пред-
стављате у свима разговорима, које би прили-
ком имали са тамошњим дипломатима. А ако би 
се ово стање у ичему изменило, ја ћу Вас одмах о 
томе известити.

Његова Светлост вратила се прекјуче у Београд. 
Међутим скупштина продужава свој рад и ја 
Вам могу, не предрасуђујући ни у колико њена 
решења, казати да је сваки од скупштинара про-
никнут озбиљношћу данашњег тренутка.
Одпочињући овим моје сношаје с Вама, мени је 
мило, Г. Заступниче, да Вас могу уверити о моме 
особитом поштовању.

[Без потписа]
/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 385

38.

3. септембар 1875.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о разговорима са бароном Хоф-
маном и амбасадором Новиковим о ситуацији 
у Херцеговини, односу Србије према устанку, 
растућој напетости између Турске и Србије и о 
могућој реакцији великих сила

Бр. 39,  У Бечу 3. Септембра 1875.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова

Господине Министре,
Од дужег времена проношаше се по новинама 
глас, да ће Петар Карађорђевић ставити се на 
чело једне чете у Херцеговини, те да се борбом 
против Турака рехабилитира у Србству и за-
добије симпатије за своје претедентске намере. 
Како синоћни листови донеше вест из Београда, 
да се они гласови потврђују с тим даљим домет-
ком, да млади Карађорђевић намерава кроз Бо-
сну у Србију упасти, то, ма колико да вести не-
веровах, нађох за нужно, о томе Вас телеграфом 
известити. Г. Новиков, који ме у телеграфирању 
затече, увери ме, да је оно јутро био у министар-
ству, и да му ништа тога рода није саобштено, но 
при свем том ни он није искључавао могућност 
основаности оног гласа. Данас сам се известио 
од г. Хофмана, да ни најновије званичне вести, 
јутрошњи телеграми из Дубровника, Мостара, 
Невесиња и других места, тај случај неспомињу, 
и да ће по томе глас неснован бити; него да је из-
мишљен и да се подгрејава од партије преврат-
не, која таквим застрашавањем мисли принуди-
ти владу србску на акцију против Турске.

Синоћ подоцкан дође ми Ваш телеграм о упаду 
Турака на два места у Србију. Садржај преко-
мерно осакаћеног и зато нејасног телеграма са-
обштих одма г[оспо]ди Хофману и Новикову (г. 
Швајниц још у пољу живи). У разговору с баро-
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ном о овом предмету, изазван на то мојим оце-
нама о случају и о држању Турске према нама, 
изјави ми он, да случај сматра као природну по-
следицу трвења између две непријатељске попу-
лације, без да су дотичне владе у истом умешане. 
„Али, рече, почем о томе говоримо, иначе неби 
Вас нарочито тражио за такво саобштење, мо-
рам Вам изјавити, да се Ваши одношаји према 
Турској све јаче комплицирају тим, што влада 
ваша непрестаје оружане чете у Босну слати“. Ја 
показах моје зачуђење, да се тим гласовима ве-
рује; повторих му, како сам од Вас, Господине, 
при поласку отуд примио најпозитивнија уве-
рења, да садашња влада никако немисли узалуд-
ним трошењем људи и новаца подхрањивати 
борбу једну, која нема изгледа за успех, и како 
сам имао прилике видити и акт министра уну-
тр[ашњих] дела, којим се властима препоручује 
да прелажењу оружаних лица у Босну на пут 
стају. „Зато, рекох, биће том гласу извор неко 
неспоразумљење; можебити из преласка неко-
лико оружаних лица долази се на закључења, да 
оружане чете прелазе. Ове може влада контро-
лисати, али и појединим особама препречити 
пут, да у Босну непређу, ствар је немогућа; то 
сам предвиђао и ту немогућност контролисања 
предсказао сам му – барону – на првом састан-
ку по мом повратку из Београда. Довољно је, 
држим, да србска влада као влада неиде на руку 
побуњеницима, а што она није у стању, па и што 
се неосећа за позвану, на штету свог обстанка, 
водити за Турску строжију полицију, но што је 
ова сама води, за то је нетреба по правди криви-
ти“. – „О томе и није говор, рече барон, но о че-
тама, које се јавно, и то сад у Шабцу уместо у Бе-
ограду спремају, и од којих је једна пре неки дан, 
каошто знате, од Турака страдала“. – „Ја незнам 
о томе ништа више, но што се из новина могло 
дознати, одговорих, али ћу се ближе известити; 
међутим мислим, додадох, да се спремање чета 
небрка с образовањем логора по Србији, које је 
последње влада, каошто чујем, приморана била 
наредити услед претећег држања Порте према 
нама. Ова уместо да све своје силе употреби на 
угушење побуне, и тим уклони повод и за агита-
ције по Србији, предузима оне мере као од беде, 
а прикупља знатну силу код Ниша, које неможе 

друго опредељење бити, но да Србију нападне – 
земљу, из које је пређе неколико стотина људи у 
четама а сад неколико појединих лица побуње-
ницима у помоћ отишло“. – „Ви се, рече г. Хоф-
ман, с те стране немате нимало Порте бојати; она 
је дала свима силама тврду реч, коју је можебити 
досад и писмено потврдила, да нема никаквих 
агресивних намера против Србије и да је нишка 
војска једино одбрани намењена; о томе мора и 
г. Магазиновић бити извештен“. – „Познато ми 
је, рекох, то уверавање Портино, но она је исто 
везана за један врло важно изражени услов, т.ј. 
ако је Србија својим држањем на агресију неи-
зазове; по томе може она прелазак досадашњих 
чета и особа узети, да је онај услов наступио, и 
да она има права Србију одма напасти.“ – „То 
неће бити, одговори барон; Порта се коректно 
држи на терену трактата, она има сувише по-
штовања и зазирања од великих сила, без чијег 
саизвољења она несме тако према Србији по-
ступити. Али се Порта заиста спрема на основу 
париског уговора тражити помоћи од в[еликих] 
сила против онаквих поступака од стране Ср-
бије, и в[елике] силе неће моћи одрећи помоћ, 
која Порти по праву уговора припада. Зато по-
стаје ваше положење озбиљно и све озбиљније, 
што се в[елике] силе више у неприлику доводе, 
да одређења пар[иског] уговора на Вашу штету 
употребе“. – Ја изјавих уверење, да ствари нису 
дотле дошле, и да се сад. влади неће на терет ме-
тати, што је за време одсуства Књаза и кроз де-
сетину дана безвластија у Србији прешло у Бо-
сну неколико стотина бескућника. „Уосталом, 
рекох, треба и нашу одбрану саслушати, ја ћу о 
оним гласовима и о нашем разговору г. Ристића 
известити, и надам се, да ће се и он њима зачу-
дити као неоснованим“. – „Ја имам, рече барон, 
подпуне вере у Књаза и г. Ристића, да неће допу-
стити, те да ствари ваше дођу до оног неповољ-
ног исхода.“

Данас Вам ово телеграфирах, а сутрашњом по-
штом тек ово ћу писмо одправити моћи.

Ако и неверујем, да ће за досадашњицу силе 
дати икаквих последица портиним жалбама на 
нас, држим, да је Порта у стању, такве жалбе 
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подићи и да ће их моћи подкрепити доказима 
о подхрањивању побуне с наше стране: депози-
цијама заробљеника, отетим оружијем, извеш-
тајима власти и т.д. Али по мом мишљењу штет-
но је по нас, кад се такве жалбе узму за предмет 
дискусије између в[еликих] сила, па ма резул-
тат ове испао и без осуде наше. По пар[иском] 
уговору имају силе извидити жалбу Порте, која 
ће сигурно тражити, да оне на дипломатичном 
путу учине пресију на нас, па ако пресија оста-
не без успеха, да се реши оружана интервенција, 
коју би имала понајпре Порта или и Аустро-У-
гарска извршити. Немогу помислити, да ће икад 
до овога доћи, али, каошто споменух, довољно 
је штетно за Србију, ако се само о могућности 
тога јавно разговори поведу; већ то би било рав-
но победи Порте над нама и губитку престижа, 
који желимо нашој автономији сачувати.

Г. Хофман ми као доказ за опремање чета у Бо-
сну наведе, задржавање Стратимировића у Ша-
бцу, који о свом послу нимало тајну недржи. И 
г. Новикову је то познато; он и Влајковића при-
том спомену саветујући, да се таквих нечистих 
људи, који нас само компромитирати могу, тре-
ба чувати. Г. Новиков у доказ, како је и сад. влада 
наклона подхрањивању побуне у Босни, наведе 
речи г. Грујића, који је г. Карцову изјавио полез-
ност ове побуне за Србију с те стране, што ће 
се наша земља очистити од људи, који су свакад 
само нереду одани, јер сви такови одоше на бој-
на поља. Ја немогох достављење г. Карцова друк-
чије побијати но примедбом, да треба знати, кад 
је г. Грујић и на који начин оно, уосталом исти-
нито мишљење, изрекао, можебити узгред и без 
сваког значења – ; према чему и речи оне свакад 
други смисао имати морају. Даље рекох, да Ср-
бија има понајвише Порти захвалити, што так-
вих становника у већој маси има, они су махом 
бегунци из турских области.

Изволите, Господине Министре, и овом прили-
ком бити уверени о мом особитом поштовању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 388

39.

6. септембар 1875.
Аналитички осврт Косте Цукића Јовану Ри-
стићу, министру иностраних дела, о деликат-
ном међународном положају Србије изазваном 
устанком у Херцеговини и предлози за деловање 
према великим силама

Бр. 40,  У Бечу 6. Септембра 1875.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова

Господине Министре,
Како примих Ваш прекјучерашњи телеграм, од-
носећи се на одправљање оружаних чета из Ср-
бије у Босну,9 саобштих га г[оспо]ди Хофману 
и Новикову у свези с разговором, који с њима 
о том предмету имађах. Тако доставих јутрос г. 
Хофману и садржај Вашег синоћњег телеграма 
односно повтореног напада од стране Черкеза 
на нашу мирну источну границу. Г. Новикову, 
који ми опет сам по новости дође, учиних данас 
исто саобштење, користивши се притом одча-
сти и садржајем поштованог президијала од 2. 
тек. Но 1., који јутрос примих, и који мислим 
ових дана узети за предмет усмених објашњења 
с бар[оном] Хофманом или с грофом Андра-
шијем, ако ми могуће буде, с њим се по повратку 
његовом овамо састати.

Незнам, да ли је и уколико овд[ашња] влада услед 
даваних јој у последње доба обавештења проме-
нила своје мишљење о учествовању садашњег 
Књажевог Кабинета у подхрањивању побуне по 
Босни и Херцеговини (то је скоро немогуће из 
речи и држања бар[она] Хофмана извести), али 
сам уверен с основом, да она подпуно цени тего-
бе нашег министарства у садашњим околности-
ма и да се клони свега, што би његово положење 
још више отештало желећи му, да се у интересу 
европског мира одржи и да ојача. Несумњиво 

9 Од како је садашња влада примила послове, није до сада ни 
једна једина чета прешла Дрину. То је позитивно. Ристић.“ (Вид. 
телеграм министра иностраних дела од 4. септембра 1875. у Кра-
гујевцу, АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II)
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је, да је оцена о нама од стране Аустро-Угарске 
и њено држање према нашој земљи и влади у 
садашње доба од највећег значења несамо код 
Русије и Немачке него посредно и код целе Ев-
ропе, и ја се том њеном наклоном расположењу, 
основаном на мудрој правој државничкој оцени 
околности, утолико више радовати морам, што 
се тиме, каошто знате, нисам надао. Налазим, 
да је овај факт велики за Србију добитак у са-
дашњим приликама, које су у скоро сваком об-
зиру за нас неповољне, и да можемо наше инте-
ресе наслонивши се на њега унапредити.

Колико је г. Новикову познато, нити је Порта, 
нити су усташи ни одређени консули и из дале-
ка начисто с програмом, како ће се ова разми-
рица расправити. Силе су посредовале надајући 
се, да тим зауставе даље проливање крви, па да 
онда оне и њихове комисије траже полако и на 
миру начине, како ће Порту с побуњеницима 
измирити, и њихове међусобне одношаје за убу-
дуће уредити. Но силе су се у рачуну превари-
ле; несамо да се проливање крви није пресекло, 
него се од оног доба борба још више распалила 
па и на Босну распрострла; у Србији и Црној 
Гори створило се стање узрујано, кога се исход 
неможе предвидити; понеке четовође усташа 
нису ни приступне консулском посредовању, а 
и између осталих невлада сагласност у њиховим 
жалбама и захтевима; ништа се још незна, на 
какве се концесије према Христијанима Порта 
склања, можебити она има сакривену мисао, да 
сво посредовање као дипломатичну беспослицу 
изигра; нити су се силе споразумеле о мерама, 
којима би дејствовале на једну или другу стра-
ну, да приме наређење, које се за добро нађе да 
буде усвојено. Може зима наступити и пролеће 
доћи, а да дипломација са својим посредовањем 
у Босни и Херцеговини није ни стопу напред ко-
рачила.

По мом мишљењу посредовање србске владе с 
изгледом на успех било би дипломацији добро-
дошло, а успех би био сигуран по мери утицаја, 
који влада код побуњеника има и који би још 
задобити могла, и по мери споразумљења с Цр-
ном Гором за зајед¬ничко рађање. Ови услови за 

успех посредовања непостизавају се сад лако, но 
Србија може изгубљену важност у Христијан-
ству сад само на тај начин задобити, и зато јој 
на тој цељи треба радити. Тек тако опет ојача-
на може она у корист христијана код Европе се 
заузимати, и њено заузимање ће се утолико ра-
дије примити, што је она понајпре у стању из-
нети на среду за измирење програм услова, које 
обе стране примити могу. Незнам, је ли влада 
по пређашњој намери, да ближе споразумљење 
између Србије и Црнегоре поврати, што и пре-
дузимала, али налазим, да такав корак неби не-
само сад пред Европом био зазоран, него да би 
се као у интересу будућег спокојства учињен и 
добро примио. Обште и отворено се показује 
неверовање у Портину искреност и моћ, да хер-
цеговачкој побуни задовољавајући исход да, а 
колико се поуздање вере има у успех консулских 
комисија, види се отуд, што се по свакидашњем 
добром или хрђавом гласу отуд мења и вера у 
могућност успеха комисије. Дипломација је уле-
тила у један заплет као посредница, из ког се с 
чести неможе сад да извуче, и зато би јој добро-
дошла била мачија помоћ у томе, утолико пре 
помоћ од Србије, која се као понајпре позвана 
притом сматра. Каошто је пре шест недеља од 
стране сила с великом готовости примљено на-
стајавање Његове Светлости Књаза, да в[елике] 
силе посредују у херцеговачкој размирици, тако 
ће с још већом готовости ове примити предлоге 
Србије, да се садашњем заплету крај учини. Раз-
умно мешање Србије у расправу заплета биће за 
силе једна подпора према Порти и један основ 
за њихово заједничко дејствовање. Разуме се 
по себи, да србска влада овакву улогу примити 
неможе с изгледом на успех, пре него би своје 
положење у земљи утврдила и пре него што би 
до споразумљења на Цетињу и до утицаја код 
побуњеника дошла.

Синоћ примих из Београда овај телеграм: „За-
ступнику Србије господине Цукићу Wien: по-
шљите nachnahme најновијег система дугу с 
хиљаду леворијер с 500 метака остргуше сав 
пребор Милојевић.“ Од кога је телеграм и по 
каквој намери мени адресиран, незнам; ако по-
шиљач није имао намеру да тим владу србску 
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компромитира, показао је сасвим своје безумље.
Чест ми је, Госп. Мин[истре], и овом приликом 
изјавити Вам моје особито поштовање.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 398

40.

13. септембар 1875.
Информација Јована Ристића Кости Цукићу, 
министру иностраних дела, о даљем заоштра-
вању ситуације на граници са Турском и оружа-
ним провокацијама са турске стране

Президијално.
Г. Заступнику Србије у Бечу
Пр. Но 2.

13 Септембра 1875. у Крагујевцу

Екс. ист. дана Ђ.ССимић

Г. Заступниче,
Из мојих телеграма познато Вам је, како су у по-
следње време учестале повреде наших граница 
од стране пограничних Турака.

На нашој источној граници, у окрузима Краин-
ском, Црноречком и Књажевачком, Черкези не 
престају упадати у нашу земљу и отимати сто-
ку нашим пограничним становницима. Тако су 
у поменута три округа само до 7 ов. мес. отели 
Черкези нашим људима преко 40 комада крупне 
и 250 комада ситне стоке. При томе се догодило 
у окр[угу] Црноречком, да се једна чета од 20-
30 Черкеза, од којих је више њих било на коњи-
ма, сукобима са нашим људима и пушкарала 
с њима, при чему су три Черкеза погинула, од 
којих су двојицу остали собом у Турску однели, 
а трећи је остао у рукама наших људи. На другим 
опет местима, у окр[угу] Књажевачком, пуцали 
су Турци на наше стражаре, и на Грамади забра-
нили су сваки међусобни саобраћај. У округу 
пак Крушевачком, као што ћете видети из при-
ложеног у копији извештаја команданта бригаде 
Крушевачке, 300 Арнаута напали су 8 ов. мес. 

на нашу караулу „Раван“ и пушкарали су се с 
нашим стражарима, док није овима притекло у 
помоћ једно одељење народне војске, која гра-
ницу чува. Поред тога чује се да су у Прокупљу 
и Куршумлији апсеници из затвора пуштени, и 
наоружани у цељи да Србију узнемирују.

Подобни догађаји збивају се и на нашој западној 
граници, на Дрини. И тамо Турци не престају 
пуцати на наше стражаре или на пограничне 
становнике, који би својим послом поред Дри-
не ишли. Шта више, као што Вам је познато из 
моје депеше од 3 ов. мес. Турци су покушали да 
на једном месту, код Карауле Дубоке Јаруге више 
Прњавора у окр[угу] шабачком, пређу на нашу 
страну, при чему су одбијени од стране наших 
стражара и народне војске. А опет из моје депе-
ше од 7 ов. мес. познато Вам је како су низами, 
– дакле редовна турска војска – прешли у наша 
острва на Дрини „Брасину и Ковиљачу“, која су 
од неколико година у спору између нас и Порте, 
и која су се по узајамном договору одржавала у 
стању неутралности, па су заузели та острва и 
одатле пуцају на наше људе, који би се прибли-
жили Дрини.

Поводом ових нападања Черкеза и заузећа оспо-
рених дринских острова, ја сам препоручио на-
шем Заступнику у Цариграду, да захтева од Пор-
те евакуацију речених острова и предупређење 
черкеских упадања, и добио сам од њега 10 ов. 
мес. одговор да су од Порте издани налози ва-
лијама босанском и подунавском у смислу на-
ших захтевања. Ја сам препоручио дотичним 
начелствима да пазе и да ми јаве, ако и кад ти 
налози буду извршени, али до данас немам од 
њих никаквог одговора.

Ова насртања Турака на нашу земљу с једне стра-
не, а с друге стране прикупљање големе турске 
силе на нашим границама код Ниша и Видина, 
почињу у очима нашег света узимати карактер 
изазивања, и застрашавају наше пограничне 
становнике у толико више што имамо поузда-
но извешће из Алексинца да је главни коман-
дант нишке војске долазио пре неколико дана на 
нашу границу, прегледао бродове на Морави, и 
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дао очистити ово поље од усека, који се на њима 
налазе, дакле једном речи предузимао мере, које 
предходе преласку војске.

Застрашен оваквим појавима наш погранич-
ни народ хтео је већ почети да се сели са гра-
нице даље у унутрашњост Србије, што би, да се 
остварило, могло целу земљу узрујати.

Да би ово предупредила и да би одговорила 
општем захтевању, које тражи одсудно мере за 
одбрану, влада Књажеска била је принуђена, да 
ради успокојења нашег света, да нареди, да се у 
цељи подкрепљења наше одбране, скупи нешто 
наше војске у Алексинцу. Али и ове мере, које 
су у неколико алармирале конзулско тело у Бео-
граду, и које можда могу онеспокојити тамошњу 
дипломацију, тако се од стране нашег народа 
сматрају као недовољне према све јачој концен-
трацији турске војске код Ниша и Видина, да се 
немојте чудити, ако чујете да се оне и појачавају. 
Влада књажевска, ма да верује уверавањима 
вел[иког] везира, да Турска не мисли на Србију 
напасти, не може да не води рачуна о располо-
жењу народа у Србији.

Докле ово писмо добијете ви ћете имати у ру-
кама и цео текст адресе, коју је депутација 
скупштинска предала Његовој Светлости 10 
ов. мес. Дознавши, да се у Београду, међу тамо-
шњим заступницима страних сила, разнео глас, 
да се поред ове јавне адресе, налази још и нека 
тајна, ја сам нашао за потребно да Вас мојим да-
нашњим телеграмом известим о неоснованости 
овога гласа, који лако може наћи приступа и у 
тамошњим дипломатским круговима. Ја овде 
могу да само повторим оно, што сам Вам већ у 
телеграму казао. Било је истина потребе да се 
држи тајно саветовање, ради споразумљења из-
међу владе и скупштине о извесним питањима, 
али није било потребе за тајну адресу. Адреса, 
која је поднесена Кнезу и предана јавности, за 
владу је једини меродаван акт, а овај и ако тра-
жи коначан лек, за умирење побуњених турских 
провинција, никако не предрасуђује пут тога 
умирења, него оставља Књазу и влади да нађу 
најсходнији начин, стављајући им на располо-

жење сва средства, која буду за то потребна.

У смислу ових инштрукција изволте тамошњим 
заступницима сила, ако би било потребе, објас-
нити и значај скупштинске адресе и шиљање 
наше војске на границу.

Овом приликом морам Вам приметити да ми 
никако није познато, ко је онај Милојевић, од 
кога сте добили телеграм, који сте ми изволели 
саопштити вашим писмом Но 40.

Примите, Г. Заступниче, уверење мог одличног 
поштовања.

[Без потписа]
/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 412

41.

13. септембар 1875.
Процена Косте Цукића упућена Јовану Ристићу, 
министру иностраних дела, на могуће реакције 
Беча и великих сила на даље заоштравање из-
међу Србије и Турске

Бр. 41, У Бечу 13. Септембра 1875.

Господину Јовану Ристићу
Министру Спољних Послова

Господине Министре,
Она два пасажа из адресе скупштинске, које 
ми изволисте по телеграфу доставити, саоб-
штио сам одма написмено овд[ашњој] влади и 
заступницима свију осталих гарантних сила. 
Амбасадори Француски и енглески захвалише 
ми писмом на саобштењу; од стране генер[ала] 
Швајница дође ми лично гроф Денхоф на за-
хвалност и на разговор, јер се генерал једнако 
још у пољу бави; грофу Робиљану10, који к мени 
по новости о адреси дође, могах писмо у руке 
дати.

Утисак, који је адреса учинила на дипломацију, 
извесно је, ако и релативно цењен, добар. У стра-
10 Le comte de Robilan, гроф, дипломата.
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ху, да адреса непримора владу на акцију, или да 
јој неослаби положење, дипломација је примила 
адресу са задовољењем, које јој у другим прили-
кама неби поклонила. Сва се њена тежња своди 
сад искључиво на одржање мира, и све јој је до-
бродошло, што иоле остварење оне тежње под-
помаже. Велика је срећа за Христијане, што су 
в[елике] силе у посредовање улетиле, иначе би 
се чиниле невеште и најгрознијим мерама Пор-
те, којима би се мир повратити и осигурати мо-
гао; толико су оне све редом преузете жељом, да 
се у Европи мир одржи. И ако покушано посре-
довање остане заиста без успеха, каошто се сад 
сви почињу бојати, могу силе лако се опет скло-
нити, да оставе Порти подпуну слободу у избо-
ру средства за утишање побуне и за осигурање 
мира. Једино немадох досад прилике, с лордом 
Букененом о овој теми говорити обширније, али 
ми рече свију осталих представника в[еликих] 
сила истиче тај сагласан резултат: мир, – ма по 
коју цену. Нико неодриче своје симпатије пре-
ма патњама Христијана, нико не штеди Турску 
својим осудама, нико се ненада могућности, 
да ће се стање у Босни и Херцеговини попра-
вити, - неки отворено признају, да је ово само 
с престанком Турске могуће – , али опет свима 
је најпреча цељ одржање мира. Решење наше 
скупштине изражено у адреси саобразило се у 
главноме расположењу в[еликих] сила и нужди 
околности, но на сваки начин припада скупшти-
ни и влади србској заслуга, што су од оног рас-
положења рачун водиле. Ја бар овде на ту заслу-
гу акцентуирам и тражим јој признања на тај 
начин, да в[елике] силе у корист Христијана код 
Порте својим заузимањем подејствују, јер тек с 

успехом овога може се спокојство у Србији, као 
услов обштег мира, осигурати.

Гроф Андрашиј толико је у делегацијама посло-
вима заузет, да немам надежде, скоро га видити; 
незнам, да ће га идућег Понедељника, као на ње-
гов дан примања, моћи и сви амбасадори при-
ступна наћи.

Од овд[ашње] владе дође ми извештај, да је она 
по мојој молби по Угарској испитивала, да ли 
П[етар] Карађорђевић прави какве мутње на 
штету Србије, и да је резултат истраге показао 
оне гласове као неосноване.

Ово Заступништво нема скоро никакве своје 
библијотеке; ономад морадох са стидом то при-
знати пред г. Новиковом, кад ми у разговору о 
париском уговору потражи текст овога. Знате, 
Господине, да су збирке уговора огромна дела, 
која више стотина фор[инти] стају, и која поје-
дини неможе лако из своје собствености наба-
вити. Предлог мој за трошак око инсталације 
овог З[а]ст[упништ]ва лежи, каошто чујем, од 
лане пред скупштином нерешен.

Чест ми је, и овом приликом изјавити Вам, Го-
сподине Министре, уверење о мом особитом 
поштовању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5–II, Пов.№ 413

Приредио:
др Мирослав Перишић
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Током припрема за октобарску офанзиву на Ср-
бију 1915. године руководство над операција-
ма аустро-немачко-бугарских снага преузео 
је немачки фелдмаршал Аугуст фон Мекензен 
(August von Mackensen, 1849-1945). Мекензен 
је на северном фронту имао на располагању 
11. немачку армију генерала фон Галвица (Max 
Karl Wilhelm von Gallwitz, 1852-1937) јачине три 
корпуса и Трећу аустроугарску армију коју су 
чинила два аустријска и један немачки корпус. 
Граница зоне дејстава Треће аустроугарске и 11. 
немачке армије налазила се у висини Панчева. 

Фелдмаршал је потпуно игнорисао раније Поћо-
рекове планове о главном удару из Босне и одлу-
чио се да форсира Саву и Дунав (план који је још 
1914. године предвиђао и српски Генералштаб), 
с тим што би на источном делу фронта, у погод-

ном тренутку, 1. и 2. бугарска армија угрозиле 
позадину и бок српских бранилаца. 

Поучен поразним учинком аустроугарских 
офанзива током 1914, а високо ценећи борбене 
способности српске војске, Мекензен се трудио 
да напад започне разорним ударима најтеже 
артиљерије, чиме би пешадији олакшао фор-
сирање река. Аналаизирајући операције у Бел-
гији, Француској и Русији, Мекензен је пошао 
од претпоставке да је, у циљу безбедног фор-
сирања река, неопходно прво разорити сталне 
фортификацијске објекте дуж обала - Београд-
ску и Смедеревску тврђаву те виталну зону за 
комуникацију Дунавом – положаје на улазу у 
Ђердапску клисуру. 

Пред рат и током прве две године операција, 
немачка фирма ˮКрупˮ је на захтев Генералшта-
ба, развила тешка оруђа, тзв. ˮразбијаче тврђа-
ваˮ, и то тешке обалне мерзере SKM (schwere 
Küstenmörser):

- 28-cm SKM L/12 i.R. и 28-cm SKM L/14 i.R. 
(in Räderlafette, са лафетима на точковима);

- 30.5-cm SKM L/8 (ß, Beta-Gerät, Бета-уређај), 
масе 30 t, домета 8,2 km, масе гранате 410 kg;

- 30.5-cm SKM М.1909 (ß, Beta-Gerät 09, Бе-
та-уређај 1909), масе 45t, домета 12 km, масе 
гранате 410 kg;

- 30.5-cm-Haubitze М1913 L/17 i.R. (β, Beta-
Gerät, Бета-уређај на лафету са точковима), 
масе 24,5t, домета 12 km и масе гранате 330 
kg,

те кратке морнаричке топове KMK (kurze 
Marinekanonen):

- 42-cm КМК М1914 L/12  (γ, Gamma-Gerät, 
Гама-уређај), масе 150 t, домета 14 km, масе 

НЕПРИЈАТЕЉСКА ТЕШКА АРТИЉЕРИЈА У 
ТОКУ ОФАНЗИВЕ 1915. ГОДИНЕ

,,Дебела Берта’’ на српском фронту

Немачки ˮМ-уређајˮ – мерзер 420 мм М1913 ˮДебела 
Бертаˮ
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гранате 1160 kg, те
- 42-cm КМК М1912 L/16 i.R. (M-Gerät, 42-cm-

Mörser, Minenwerfer L/16 in Räderlafette – 
М-уређај, мерзер или минобацач на лафету 
са точковима), масе 42,6 t, домета 9,3 km, 
масе гранате 800 kg.

Још током рата, ова тешка оруђа су понела по-
пуларни назив ˮДебела Бертаˮ (Dicke Berha), и 
колоквијално се и данaс тако третирају чак и 
у стручној литератури. Истовремено, аустро-
угарски војни врх је у ˮШкодиним заводимаˮ 
у Плзењу наручио развој мобилних тешких 
опсадних мерзера калибра 305 mm - 30.5-cm 
Belagerungsmörser (Škoda 305 mm Haubitze) 
М1911, масе 24.9-26.3 t, максималног домета  12.3 
km и масе гранате 385 kg. Немци су ову тешку ар-
тиљерију први пут употребили у Белгији против 
одбрамбене линије Лијежа (Liegе) коју је чини-
ло 12 утврђења, затим, против одбране Антвер-
пенa (Antwerp: Fort Wavre-Sainte-Catherine, Fort 
Koningshooikt, Fort Waelhem, Fort Lierre, Fort 
Kessel, Fort Broechem, Fort Breendonk), Наму-
ра (Namur), Њупорта (Nieuport), Ипра (Ypres) 
и Диксмудеа (Dixmude), док су у Француској 
дејствовали против отпорних тачака Лијувил, 
Стангел, Комерси, (Fort de Liouville, fort Stengel, 
Commercy), Во (Vaux), Дуомон (Douaumont), 
форова око Мобежа (Maubeuge: Fort Leveau, 
Heronfontaine, Cerfontaine, Sarts) и Нансија 
(Fort Mannonviller, 40 км удаљен од Нансија). 
На Источном фронту, у августу 1915, уз помоћ 
тешке артиљерије заузете су руске тврђаве Но-
вогеоргијевскаја (Новогеоргиевская крепость, 
Twierdza Modlin), Осовјец (Крепость Осовец, 
Twierdza Osowiec, Festung Ossowitz) и Ковно 
(Ковенская крепость, Kauno tvirtovė, Festung 
Kowna).

У циљу спровођења офанзиве на Србију, са 
Источног фронта, из Русије, повучено је чак 13 
батерија калибра 280, 305 и 420 мм. О Мекензе-
новој предострожности говори чињеница да су 
тешка оруђа на Западном и Источном фронту 
употребљена против нових или реконструиса-
них, модернизованих утврђења, грађених по 
тадашњим фортификацијским плановима, уз 

примену обичног и армираног бетона, док су на 
обалама Дунава лежале две давно превазиђене, 
запуштене тврђаве – Смедеревска из XV, те Бе-
оградска, последњи пут озбиљније реконстру-
исана у XVIII веку. По свему судећи, Мекензен 
је првенствено рачунао на психолошки ефекат; 
већ на Западном фронту ова монструозна оруђа 
су имала разарајући ефекат једино у случаје-
вима када су из њих погађана складишта му-
ниције; но, на Французе и Белгијанце  гранате, 
чији фијук је подећао на кретање трамваја, имао 
је страховит психолошки ефекат.

Немци и Аустријанци су пред октобарску офан-
зиву у рејону Баната распоредили 11. Армију ге-
нерала Галвица (Max Karl Wilhelm von Gallwitz, 
1852-1937), коју су чинили Х резервни корпус 
генерала Коша (Robert Paul Theodor Kosch, 1856-
1942) - 101. генерала Краевела (Richard Karl 
Friedrich Bernhard von Kraewel, 1861-1943) и 103. 
пешадијска дивизија генерала Есторфа  (Ludwig 
Gustav Adolf von Estorff, 1859-1943), IV резервни 
корпус генeрала Винклера (Arnold Feodor Alois 
Maria Gustav von Winckler, 1856-1937) – 11. ба-
варска пешадијска дивизија генерала Кнојсла 
(Paul Ritter von Kneußl, 1862-1928), 105. генера-
ла Еша (Adolf von der Esch, 1861–1937) и 107. 
пешадијска дивизија генерала Мозера (Otto 
von Moser, 1860-1931), те III Корпус фон Лохо-
ва (Ewald Constantin Ferdinand Friedrich von 
Lochow, 1855-1942) - 6. дивизија генерала Ро-
дена (Richard Herhudt von Rohden, 1857–1931) 

Аустроугарски 305 мм Мерзер М1911 у екстеријеру 
Војног музеја у Београду
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те 25. резервна пешадијска дивизија генeрала 
Јароцког (Thaddäus Simon Joseph Johannes von 
Jarotzky, 1858-1938). 

Истовремено, на простору Срема стационирана 
је 3. Армија генерала Кевеша (Hermann Koevess 
von Koevesshaza, 1854-1924) коју су чинили гру-
па Сорсић (Adalbert-Béla Sorchich von Severin, 
1860-1930), 62. пешадијска дивизија генера-
ла Масфелда (Franz Kalser Edler von Maasfeld, 
1860-1942), аустроугарски VIII корпус генера-
ла Шојхенстела (Viktor Graf von Scheuchenstuel, 
1857-1938), немачки XXII резервни корпус гене-
рала Фалкенхајна (Erich von Falkenhayn, 1861-
1922), XIX корпус фелдмаршала Тролмана (Ignaz 
Freiherr Trollmann von Lovcenberg, 1860-1919), те 
засебне групе Хауштајна (Heinrich Haustein von 
Haustenau, 1860-1916) и Мразека (August Mrázek 
Edler von Wacht, 1853-1931). Према немачким 
изворима, ове снаге су располагале са око 500 
артиљеријских оруђа, којима српска одбрана ни 
по броју ни по моћи ни приближно није могла 
парирати. 

У састав 11. Армије деташирана је батерија 420 
mm КМК бр. 1 (kurze Marine KnBt 1) капетана 
Солфа (Ferdinand Eugene Solf, 1876-1928) са два 
оруђа 42-cm КМК М1914 L/12 (Gamma-Gerät, Га-
ма-уређај),  батерија 420 mm КМК бр. 2 капета-
на Бекера (Karl Heinrich Emil Becker, 1879-1940) 
са два и полубатерија 420 mm КМК бр. 4 капе-

тана Хауна (Haun) са једним оруђем 42-cm КМК 
М1914 L/l2, те 420 mm КМК бр. 6 (kurze Marine 
KnBt 6) капетана Бауера (Bauer) са оруђима 42-
cm КМК М1912 L/16 i.R. (M-Gerät, 42-cm-Mörser, 
Minenwerfer L/16 in Räderlafette – М-уређај, мер-
зер или минобацач на лафету са точковима), 
затим, полубатерија 305 mm SKM бр.6 капетана 
Буха (Buch) са једним оруђем 30,5-cm-Haubitze 
М1913 L/l 7 i.R. (Beta-Gerät, Бета-уређај на ла-
фету са точковима), те полубатерија 280 mm 
SKM бр.8 капетана Шефера (Schäfer) са једним 
оруђем 28-cm SKM L/14 i.R. (са лафетима на точ-
ковима).

Код 3. Армије, у саставу XIX корпуса, налази-
ла се аустроугарска 305 мм батерија бр. 20, код 
XXII. резервног корпуса – 305 мм батерија бр. 
17, те код VIII корпуса – 305 мм батерије бр, 1, 
5, 11, 12, 14 и 15, све са по две опсадне хауби-
це-мерзера 30.5-cm Belagerungsmörser (Škoda 
305 mm Haubitze) М1911.

У зони према Београду непријатељ је, на просто-
рији Борча-Овча-Панчево (у близини Панчева) 
поставио једну батерију од два аустријска мер-
зера 305 мм Шкода М1911. На просторији Зе-
мун-Сурчин и Батајница-Бановци распоређене 
су 4 батерије од по два мерзера 305 мм (Бежа-
нијска Коса), између Батајнице и Старих Бано-
ваца - полубатерија 305 mm SKM бр.6 капетана 
Буха са једним оруђем 305 mm М1913 L/l 7 i.R. 
(Бета-уређај на лафету са точковима, аустроу-
гарска посада), а код ‘’Балкош-салаша’’ (између 
Батајнице и Добановаца) – полубатерија по-
лубатерија 420 mm КМК бр. 4 капетана Хауна 
са једним оруђем 42-cm КМК М1914 L/l2. Ово 
оруђе имало је могућност транспорта само по-
моћу железничких шина. Истој групи придодата 
је 420 мм КМК батерија бр. 6. капетана Бауера од 
два мерзера М1912 L/l6 i.R. који су у току ноћи 
између 6. и 7. октобра постављени код Земуна. 

Артиљеријска припрема за прелаз река запо-
чета је 22. септембра/5 октобра у 13:00 часова. 
Ватра тешких оруђа 305 и 420 mm углавном је 
била усмерена на руску батерију №.10. Но, након 
само 19 хитаца, мерзер ˮГамаˮ Четврте полуба-

Полубатерија 305 mm SKM бр.6 капетана Буха 
са једним оруђем 305 mm М1913 L/l 7 i.R између 
Батајнице и Старих Бановаца, октобар 1915.
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терије код Балкош-салаша је, услед истрошено-
сти цеви, постао неупотребљив. Без обзира на 
то, током истог дана уништена су сва оруђа ру-
ских батерија №.10 и №.11, при чему је погину-
ло 80% артиљераца. Једна граната калибра 420 
мм је у 13:30 часова пала на простор Београдске 
тврђаве али није експлодирала. Након рата, она 
је састављена и до отварања зграде Војног музеја 
била је изложена испред цркве Ружице. Након 
отварања музеја, 20. априла 1937, пренета је на 
плато испред тадашње музејске зграде (данас 
Завод за заштиту споменика), где је стајала све 
до отварања нове поставке музеја у бившем Вој-
но-географском институту, 20. октобра 1961. 
Коначно, изложена је у склопу ентеријера као је-
дан од ретких споменика страдања престонице 
у октобру 1915. 

КМК батерија бр. 1 капетана Солфа са два ˮ Гамаˮ 
уређаја 420 мм (kz. Mar.Kn.Bt.1, 42-cm Gamma-
Great) и полубатерија 280 mm SKM бр. 8. са јед-
ним тешким обалним мерзером ˮБетаˮ на лафе-
ту са точковима капетана Шефера  постављене 
су према Смедеревској тврђави. Опет поучени 
искуством стеченим на Источном фронту, када 
су код тврђаве Осовјец два тешка ˮуређајаˮ 
изгубљена услед дејства руских оруђа далеко 
мањег калибра, Немци су у овој зони поставили 
једну макету ˮГама уређајаˮ која би привлачила 
ватру српске артиљерије. Занимљиво је да је на 
српске трупе код Смедерева већи психолошки 
учинак имало дејство минобацача калибра 280 

мм, док су их гранате 305 и 420 мм чиниле рела-
тивно равнодушним.

Батерија бр. 2. са два оруђа 420 мм ˮГамаˮ ин-
сталирана је у зони операција 103. пруске пeша-
дијске дивизије, код Банатске Паланке. Радило се 
о батерији којом је командовао капетан Карл Бе-
кер.  Један од разлога за употребу тешких оруђа 
на овом делу фронта био је тај што су Немци 
знали да се на њему, уз српску артиљерију, на-
лазе и батерије руског Одреда за заштиту Гвоз-
дених врата.  Бекер је, иначе, био један од најпо-
знатијих немачких балистичара и све време је у 
сатаву немачке Артиљеријске комисије сарађи-
вао са концерном ˮКрупˮ на развоју хаубица 420 
мм, те на изради балистичких таблица гађања за 
њих. Након рата је докторирао на балистици и 
радио као професор на берлинском универзи-
тету. Када је Хитлер дошао на власт, враћен је у 
војску и стекао је чин генерала. Но, када је уви-
део да нацистичка Немачка срља у нови светски 
рат –Бекер је извршио самоубиство. 

Немачка 11. Армија је, после дводневне артиље-
ријске припреме, 7. октобра отпочела форси-
рање Дунава код Рама, Базјаша, Костолца и 
Смедерева. Капетан Бекер је 7. октобра, од 6:25 
до 6:40 часова, дејствовао по положају једне за-
стареле српске батерије система Де Банж (De 
Bange), постављене на брду Горица, те по са-
мом граду Рам. Укупно је испалио само 5 гра-
ната: према сопственој изјави, првим хицем је 
уништио српску батерију а гранате које су пале 
на Рам изазвале су огроман психолошки ефекат 
на становништво. 

Током читавог рата Немци су успели да оформе 
само 11 КМК батерија; при томе, укупно је про-
изведено 12 мерзера типа ˮМˮ и 10 типа ˮГамаˮ. 
Након рата није сачувано ни једно оруђе тако 
да је разумљиво колику вредност представља 
граната у Војном музеју. Ништа ређи није ни 
аустријски мерзер Шкода М1911 калибра 305 
мм, који је изложен у екстеријеру Војног музеја. 
Истина, ово оруђе је претрпело извесне модер-
низацје 1930. године али тиме није изгубило на 
историјској вредности.

Немачки Гама-уређај – мерзер 305 мм.
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Интересантно је да су Аустријанци мерзере 305 
мм користили у пропагандне сврхе, како би де-
монстрирали своју надмоћ. Тако је током рата 
објављена фотографија мерзера М1911 у деј-
ству са поптисом: „У зору 7. августа (1914) ка-
петан Рибесам из заклона у кукурузном пољу 
крај Земуна испаљује први артиљеријски хи-
тац против Београда” (30.5-cm-Mörserbatterie 
Hauptmann Riebesam feuert in einen Kukuruzfelde 

bei Semlin am 4. Avgust /1914/ abends die ersten 
Mörserschüss des Krieges auf Belgrad ab.). Но, 
мерзери 305 мм нису коришћени у борбама 
око Београда 1914 године а капетан Рудолф 
Рибесам (Rudolf Riebesam) је био официр ба-
таљона бр. 1 тврђавске артиљерије у Тренту 
(Festungsartillerie-Bataillon Nr.1, Trient), који је 
био опремљен опсадним оруђима калибра 120 
мм. Сличан пример наводи и немачки капетан 
Карл Бекер: „У зиму 1914-1915 године у дворцу 
Шенбрун изложен је сет цртежа који приказују 
аустријске војнике који припремају хаубице 
(305 мм). У лето 1915 године Аустријанци су од 
ове цртеже штампали у виду колорисаних раз-
гледница са потписом ‘Наше хаубице са мотор-
ном вучом у Белгији” (… in the winter of 1914-15 
a set of drawings placed in the Schönbrunn palace, 
representing the work of the Austrian mortars. In 
the spring of 1915, these were reproduced in colors, 
and issued in a very fine portfolio form, under the 
title ‘Our Motor-drawn Mortars in Belgium).1

 Бранко Богдановић

1 Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата 
и Словенаца, Књ. 9, 1915. година.: Други период: Аустро-немачка 
офанзива до ступања Бугарске у акцију, Београд, 1926, 6, 40, 50; 
Österreich-ungarische Kriegsberichte, Heft 7: Die Eroberung von 
Belgrad 1915, Wien, 1917, 19;  The Field Artillery Journal, No.3, Vol. 
XII, May-June 1922, The 42-cm. Mortar: Fact And Fancy, Lecture by 
Captain Becker, German Army, 229; Д. Миленковић, „Шумадијска 
дивизија I позива 1915“, I, 76-78; Lukáš Visingr, Německé obléhací 
dělostřelectvo: „Tlustá Berta“ a její příbuzní.

Макета „Дебеле Берте” на положајима код Смедерева, 
октобар 1915 године
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Три године и 292 милиона рубаља

Историја музеја почиње у време последњег ру-
ског императора Николаја II. Када је 1911. обе-
лежавана 200-годишњица Царског села, летње 
резиденције царске породице, Николај II је до-
био драгоцен поклон: колекцију гравира, слика, 
икона и карата које су приказивале војну исто-
рију Русије од најстаријих времена. Ове драго-
цености руском императору је подарила Јелена 
Третјакова, удовица Сергеја Третјакова, брата 
оснивача познате Третјаковске галерије у Мо-
скви. Император је био одушевљен поклоном и 
наредио је да се сагради посебна зграда за „Рат-
ни архив Русије“, односно музеј војничке славе 
Русије. Изградњу ове својеврсне „палате ратова“ 
финансирала је Јелена Третјакова.

Од првих дана учешћа Русије у Првом светском 
рату у архив су пристизали трофеји са фронта 
који су касније постали основа колекције музеја. 
Зато је архив преименован у музеј Великог рата. 
Царева Палата ратова је завршена почетком 
1917. али су музеј већ 1918. затворили бољшеви-
ци. „Тешко је замислити како се осећала Јелена 
Третјакова која је драгоцену колекцију сакупља-
ла скоро целог живота и потрошила велики део 
свог иметка на изградњу музеја који је радио 
само годину дана“, каже Јелена Таратинова, ди-
ректор музеја-резервата „Царско село“. „Нико 
не зна шта се са Јеленом Третјаковом догодило 
након затварања музеја. Једноставно је нестала.“

Здање Палате ратова је враћено музеју „Царско 
село“ тек 2010. Одмах је одлучено да се зграда 
реновира и да у њој поново буде отворен музеј 
Великог рата. Обнова музеја је трајала три годи-
не и коштала 292 милиона рубаља. Новац је обе-
збеђен из федералног буџета.

Ретке заставе

У центру музејске експозиције је модел фран-
цуског ловачког авиона типа „Њепор-17“ који 
се активно користио у тадашњим борбеним деј-
ствима. Макета авиона је причвршћена за свод 
музеја на коме се још могу видети избледеле 
фреске, откривене током рестаурације испод 
слојева малтера.

Богату колекцију музеја чине војне униформе, 
фотографије, оружје, различити предмети из 
ратне свакодневице и разноврсни документи. 
„Униформе и одећа су најинтересантнији део 
експозиције сваког музеја, каже старији научни 
сарадник Државног музеја-резервата „Царско 
село“ Алексеј Рогатњев. „Посетиоци музеја их 
са посебном пажњом разгледају јер су то тро-
димензионални предмети различитих боја, а не 
само слике у две димензије. Униформе најбоље 
дочаравају атмосферу тог времена и ратну сва-
кодневицу.“

У једној од музејских сала у стакленој витрини 
су изложене парадне униформе и мундири чла-
нова царске породице. Свако од њих је водио 
пук (око 4000 људи).

У музеју се чува изузетно драгоцен и редак ек-

ПРВИ МУЗЕЈ ВЕлИКОГ РАТА
У Царском селу, у близини Санкт Петербурга, отворен је музеј „Русија у Великом рату“. То је први 
руски музеј чија је поставка у потпуности посвећена Првом светском рату.
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спонат: црно-жуто-бела застава царске Русије. 
Будући да је за поседовање ове заставе све до 
краја Другог светског рата била прописана каз-
на стрељањем, данас су заставе са царским гр-
бом из времена Великог рата права реткост.

На мањем екрану који се налази на зиду сале 
може се прочитати преписка 
Николаја II и Вилхелма II: ту 
су телеграми послати непо-
средно пред почетак сукоба, у 
којима руски император моли 
немачког кајзера да спречи 
рат који је на помолу. Николај 
II се потписује као Ники, како 
би Вилхелма подсетио на њи-
хово пријатељство. За сада су 
телеграми доступни само на 
руском језику, као и све оста-
ле историјске информације 
које посетиоци музеја могу 
прочитати на великим мони-
торима. Планирано је да се у 
наредних шест месеци појави 
и верзија на енглеском језику.

Тигањ штити од метака

Међу експонатима је и обичан 
гвоздени тигањ какве су пи-
лоти стављали испод седишта 
да би се заштитили од метака. 
На сачуваним фотографија-
ма могу се видети пси и коњи 
са гас маскама. Изложене су 
и гас маске које је управо за 
време Првог светског рата 
конструисао руски научник 
Николај Зелински.

У музеју се чува оригинални 
„Ford T Touer“ из времена Пр-
вог светског рата и аутомобил 
из ексклузивне серије „ Ford Model T“ који је 
америчка фабрика „Ford Motor Company“ про-
изводила од 1908. до 1927. До данас је сачувано 

мало оваквих аутомобила јер су се релативно 
брзо кварили.

Почетком 20. века у руској војсци се први пут 
појављују ауто-јединице. Када је почео Први 
светски рат било је 5 ауто-јединица, 6 специјал-
них штабних ауто-јединица за потребе војног 

ресора, као и једна ауто-једи-
ница за обуку.

На фронту су биле ангажова-
не две ауто-јединице и мото-
циклистичко одељење. Исти 
број мотомеханизованих је-
диница налазио се и у резер-
ви. Руска војска је користила 
теретна, санитетска и штабна 
возила произведена у „Ford 
Motor Company“.

До новембра 1917. у руској 
војсци је било већ 22 ауто-је-
динице и скоро 10.000 ауто-
мобила. На основу карактери-
стика аутомобила изложеног 
у музеју можемо претпоста-
вити да је произведен између 
1908. и 1914.

У Палати рата постоји и гале-
рија портрета витезова Орде-
на светог Георгија Победонос-
ца. Ово одликовање могли су 
да добију не само племићи, 
него и обични војници за ис-
казану храброст. У време Пр-
вог светског рата појавио се 
термин „масовни хероизам“. 
Због великог броја носилаца 
Ордена светог Георгија у сва-
ком пуку се гласало чији ће се 
портрет наћи у галерији. То-
ком Првог светског рата Геор-
гијевски крст (награду за рат-

не заслуге и исказану храброст за ниже чинове) 
добило је милион и по људи.

Ирина Кружилина
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У Андрићграду је боравио директор Културног 
центра „Кућа за читаоце“ из Мадрида Цезар Ан-
тонио Молина заједно са књижевном критичар-
ком Мерцедес Монмани.

Руководство Андрићграда прошетало је са го-
стима из Мадрида главном Улицом Младе Бо-
сне, а потом су посјетили књижару „Или-или“ 
и споменик Иви Андрићу на Тргу Николе Тесле.

Након што су се задржали поред споменика Пе-
тру Другом Петровићу Његошу на истоименом 

тргу у Андрићграду, обишли су и цркву Светог 
кнеза Лазара.

Монманијева је Библиотеци Андрићевог инсти-
тута поклонила књигу „По границама Европе“, 
за коју је пролог написао писац Клаудио Магрис.
Цезар Антонио Молина рекао је новинарима да 
је одушевљен Андрићградом, те посебно иста-
као значај и улогу Факултета лијепих умјетно-
сти.

„Након читања Андрићевих романа, који од-

ПРИЧАЋЕ ШПАНЦИМА
Гости из Мадрида одушевљени Андрићградом

Фото: Срна
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лично објашњавају заједнички живот на овим 
просторима кроз културу, религију, расу и суко-
бе који симболизују саму Европу, одлучили смо 
да посјетимо Андрићград“, рекао је Молина.

Он је навео да је ово врста ходочашћа за све који 
су прочитали неку Андрићеву књигу, истичући 
да је Андрић интелектуалац који је симболизо-
вао све вриједности на којима се заснива ЕУ.

Молина је истакао да је идеја Емира Кустурице 
да направи град културе вриједна сваког пошто-

вања и да је цијели комплекс изузетно модеран, 
али и важан, посебно због студената који долазе 
из цијелог свијета.

„Кустурица је изузетан човјек. Упознали смо се 
у Мадриду, гдје је Кустурица постигао велики 
успјех у Центру лијепих умјетности“, каже Мо-
лина.

Он је најавио да ће по повратку у Мадрид пи-
сати о Андрићграду у најпознатијим шпанским 
магазинима и дневним листовима.



40

АНДРИЋГРАД: 

ХЕРБАРИЈУМ КАПлАРА ИЗ ВЕлИКОГ РАТА 
КУСТУРИЦИ НА ДАР

Фото: С. Гарић

Хербаријум који је Милутин Ристић, један од 
1.300 српских каплара, направио током Великог 
рата берући биљке на Кајмакчалану и осталим 
ратним поприштима, његове кћерке желе да по-
клоне прослављеном српском режисеру Емиру 
Кустурици и „Андрићевом институту“.

Једна од четири Ристићеве кћери Божана Јовић 
93 каже да је то заједничка жеља јер цијене Ку-
стурицу и његов однос према српском народу.

„То нам је жеља јер ценимо Кустурицу и његов 
рад, његов однос према српском народу и увере-

не смо да ће он разумети вредност тог поклона“, 
каже Јовићева за „Политику“.

Она је нагласила да је велики дио вриједне хер-
баријумске збирке њен отац завјештао Војном 
музеју шездесетих година прошлог вијека, гдје 
сада не знају шта је са њим.

Управо стога жеља ње и њених сестара је да 
остатак збирке, која има изузетну емотивну и 
историјску вриједност, заврши у рукама човјека 
који ће умјети да је цијени – Кустурице.
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На Византијском тргу у Андрићграду одржана је 
завршна манифестација првог конкурса „Пјес-
ме Андрићграду“ у организацији Књижевног 
фонда „Свети Сава“ из Источног Сарајева.

Организатор манифестације Божидар Шкобић 
рекао је да је на конкурс стигло више од 170 пје-
сама, а у књигу – зборник „Пјесме Андрићграду“ 
уврштено је 50 пјесама.

„На конкурсу је награђено осам пјесника, иако 
је било много добрих пјесама“, рекао је Шкобић 
и додао да је велика част што је Андрићград стао 
уз пјеснике и да се, уз финансијску помоћ, обја-

ви Зборник.

Шкобић је навео да је прво мјесто освојила Јас-
мина Јанковић из Београда, друго мјесто Љиља-
на Фијат из Новог Сада и треће мјесто Момчило 
Бакрач из Врбаса.

„Ово је добар почетак једне лијепе традиције, 
јер су на конкурсу учествовали пјесници из 
више од девет земаља“, додао је Шкобић.

Предсједник Књижевног фонда „Свети Сава“ 
Недељко Жугић рекао је да је на манифестацији 
пјеснику из Рудог Радомиру Јагодићу додијеље-

АНДРИЋГРАД: Одржана манифестација

ПЈЕСМЕ АНДРИЋГРАДУ
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на Повеља Књижевног фонда „Свети Сава“ за 
благодарна дјела подарена српском народу.

„Овакву Повељу до сада смо додијелили Дари 
Секулић, Емиру Кустурици, Добрици Ерићу и 
данас Радомиру Јагодићу“, додао је Жугић.

Пјесник Радомир Јагодић изразио је захвалност 
за додијељену Повељу и истакао да ће наставити 
да ради за добробит српског народа, као што је и 
сам назив Повеље која му је додијељена.

Другонаграђени пјесник Љиљана Фијат из Но-
вог Сада рекла је да је изузетна част била писати 
о Андрићграду, а да је ово уједно прилика да по-
сјети градове у Српској.

„Сама чињеница да постоји могућност да овде 
дођем била је инспиративна за мене, а Андрић-
градом и ћупријом сам одушевљена“, рекла је 
Фијатова.
Менаџер Андрићграда Ђорђије Шипчић рекао 
је Срни да је ово једна у низу манифестација по-
свећених Иви Андрићи и његовом лику и дјелу.

„Драго нам је да се овакве манифестације обиље-
жавају у Андрићграду и надамо се да ће оваква 
пјесничка дружења постати традиционална“, 
додао је Шипчић.

На овом пјесничком сусрету своје пјесме реци-
товали су бројни учесници Конкурса, а органи-
затори су најуспјешнијим додијелили награде и 
признања.

Фото: Срна
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