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БроАндрићград, ј 21септембар 2015.

У овом броју Историјских свезака Редакција објављује списак интернираних свеш-
теника Српске православне цркве у логоре у Бугарској и Аустроугарској, са уводним 
текстом о значају новоистражених докумената у Архиву Српске православне цркве

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА 
ЦРКВА У ПРВОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ

Нова сазнања

Вешање свештеника Петра Лазаревића, пароха из Козлука код Зворника, у кругу 
касарне у Тузли 11/24. августа 1914. године
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 Архив Српске православне цркве јесте најм-
лађа установа културе у Српској православној 
цркви.1 Настао је практично после потписивања 
Протокола о сарадњи чији су потписници били 
Свeти Архијерејски Синод Српске православне 
цркве, Министарство културе и информисања 
Владе Републике Србије и Архив Србије 14. 
децембра 2007. године. Протокол који су пот-
писали директор Архива Србије др Мирослав 
Перишић, министар културе Војислав Брајовић 
и митрополит црногорско-приморски Амфи-
лохије Радовић (као заменик тада оболелог па-
тријарха српског господина Павла) је предвиђао 
да архивску грађу црквеног порекла, која је 
1989/1990. године изнета из зграде Патријар-
шије Српске и смештена на галеријски простор 
Цркве Св. Марка у Београду коначно треба за-
штитити, обрадити и ставити на коришћење и 
располагање истраживачима.2 После 2007. годи-
не радило се на развијању инфраструктуре црк-
веног Архива, обезбеђивању новог прихватног 

1  За време патријарха Варнаве Росића (1930-1937) ударени су те-
мељи многим институцијама културе у нашој помесној Цркви, 
или су већ постојеће установе усавршиле и унапредиле свој рад. 
Један практично програмски текст др Радована Казимировића, 
објављен 1930. године говори о „Новим задацима Патријаршије“, 
заправо о оснивању Патријаршијске библиотеке, Штампарије, 
Живописне школе, Музичке школе и Црквеног музеја. Сем цркве-
не музичке академије све установе и данас постоје и имају добру 
традицију рада. Али, ни тада нико није размишљао о архиву. (Р. 
Казимировић, Нови задаци наше Патријаршије, „Весник – не-
дељно црквено-политички лист“, 31. август 1930, стр. 1). Било је 
спорадичних формирања архивских фондова, у виду легата који 
су остали иза великих људи, свештеника и професора богословља 
који су делали и стварали у нашој средини, али се то није орга-
низовано чувало под кровом централне црквене архивске ин-
ституције. Патријарх Гаврило Дожић је подигао наменску зграду 
у Сремским Карловцима за Библиотеку Српске Патријаршије, са 
друге стране црквени архив је радио под сводовима Патријаршије, 
спонатно и просторно се ширећи, али организоване архивистичке 
делатности није било.
2  Радован Пилиповић, Архив Српске Православне Цркве – ка поче-
цима црквене архивистике, Београд 2013, стр. 6.

депоа, покушају раскрчавања и идентификације 
архивске грађе која је нестручно остављена да 
пропада на хорској галерији другог по величини 
православног храма у Београду, Св. евангелисте 
и апостола Марка. О неким резултатима на са-
свим новом пољу црквене архивистике јавност 
је била обавештавана.3 
 Први резултати истраживања поменуте ар-
хивске грађе нашли су своје место у издањима 
објављеним поводом стогодишњице почетка 
Првог светског рата и напада Аустроугарске на 
Краљевину Србију. Архивисти у Архиву српске 
православне цркве су у несређеној архивској 
грађи у цркви Св. Марка у Београду пронашли 
документа са класификационим ознакама и 
хронолошким одредницама из ратних година 
1914. и 1915.4 То је био довољан знак да се снага 
усмери на обраду ових докумената, а званични 
захтеви за истраживање исте буду прослеђени 
вишим црквеним инстанцама, којима ће бити 
удовољено, односно црквена архивска грађа ће 
историчарима коначно бити стављена на увид.5 
 Архив Српске православне цркве иако је цен-
трално тело које се бави заштитом и сређивањем 
архивске грађе на читавом простору јурисдик-
3  И. Мићевић, Историја међу голубовима, Вечерње новости, 23. 
новембар 2007; Исти, Историја заборављена на звонику, Вечерње 
новости, 25. август 2011; Александар Апостоловски, Звоник крије 
највеће тајне СПЦ, Политика, 24. фебруар 2013; Исти, Тајни списи 
истеривача духова СПЦ, Политика, 24. фебруар 2014.
4  Управа Архива Српске православне цркве је у години обележа-
вања стогодишњице Првог светског рата објавила књигу Српска 
православна црква у Првом светском рату – одабрана докумен-
та, Београд 2014, а поједини документи црквене провинијенције 
објављени су у зборнику архивске грађе о Колубарској бици чији 
су приређивачи: Слађана Бојковић, Милоје Пршић и Радован Пи-
липовић, Извештаји о великом злочину 2 (Документи о аустроу-
гарским зверствима уочи и после Колубарске битке), Београд 2014, 
стр. 105-113.
5  Најсвеобухватнији је свакако заједнички рад Радмиле Радић и 
Момчила Исића, Српска Црква у Великом рату 1914-1918, Београд 
– Гацко 2014.
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ције СПЦ, што се тиче Првог светског рата, није 
рекогносцирао документацију из поменутог пе-
риода у свим епархијама. Спољна служба је ис-
траживала делимично на простору Републике 
Хрватске (Епархија далматинска) и Босне и Хер-
цеговине (данашње епархије Бихаћко-петровач-
ка и Зворничко-тузланска), што се преточило у 
поједине објављене историографске радове.6 
 Архивско наслеђе у које улази документа-
ција централних тела и органа црквене управе 
Православне цркве у Краљевини Србији веома 
је важно сведочанство о токовима националне 
историје у годинама Првог светског рата. Пра-
вославна црква Краљевине Србије делила је 
све ратне напоре нације. Канцеларијско срце 
црквене управе и администрације – Београдска 
конзисторија (Духовни суд) премештено је из 
Београда, по одлуци Св. Архијерејског Сабора 
6. августа 1914. године, најпре у Крагујевац, а 
касније у Параћин. И архивска грађа Духовног 
суда из Београда се такође селила о чему имамо 
сигурних сведочанстава: 
 „Услед ратних прилика у земљи где су сва 
погранична места била у опасности због напа-
да непријатеља преко Саве и Дунава, а нарочи-
то Београд, који је био први на удару, овај је суд 
морао један део своје архиве и благајну Духов-
ног суда и Арх. Сабора, као и драгоцености из 
Митрополије пренети у Крушевац на чување, по 
наређењу Господина митрополита... При овом 
пресељавању судске архиве и благајне суд је мо-
рао учинити извесне материјалне издатке за ку-
повину сандука, плаћање кола за шиљање истих, 
као и плаћање чиновника који је са благајнама, 
архивом и драгоценостима и ишао у Крушевац, 
Крагујевац, Ниш и Параћин“. 7

6 Радован Пилиповић, Милош Матијевић, Митрополија Звор-
ничко-тузланска уочи и за вријеме Првог свјетског рата, Београд 
– Тузла 2014. У овом каталогу дат је попис од 110 архивистичких 
експоната, на првом месту архивских докумената, од којих се на 
живот ова Епархије, која је била поприште и у зони ратних опера-
ција, односи 14 докумената. Ту су свакако она документа из кан-
целарије митрополита зворничко-тузланског Илариона Радонића. 
Види и: Р. Пилиповић, Прекаја – парохија у Босанској Крајини 
(1878-2008), Бања Лука – Босански Петровац 2009, стр. 73-82, на 
основу јединог архивског фонда који је сачуван целовито на про-
стору Босанске Крајине, а то је Српско-православно парохијско 
звање Прекаја, Роре и Преодац (1881-1918).
7 Архив Српске православне цркве, Varia (1915), Духовни суд 
Главној контроли о пресељењу црквене архиве у унутрашњост Ср-

 Не треба подсећати колико је архивска грађа 
српског црквеног порекла веома мало коришће-
на у науци, а разлози за њено (не)коришћење, 
довољно су познати нашој како стручној, тако и 
широј јавности. Ова документација која се овде 
објављује баца додатно светло на ратне прилике 
у Србији 1914. и 1915. године. Из мирних месе-
ци 1914. године, дакле у првој половини годи-
не, пронађена архивска сведочанства показују 
педантно регистратурско пословање у Београд-
ској конзисторији, тј. Духовном суду Архиепи-
скопије и митрополије Београдске. 
 Архивисти Архива Српске православне црк-
ве су у расутој грађи идентификовали и рекон-
струисали предмете који имају следеће класифи-
кационе ознаке (од Ф I до Ф VIII), односно оне 
са којима је рађено до јула 1914. године. Међу 
архивским књигама постоји и један Регистар 
који се односи на године 1914. и 1915.8 Предме-
ти из ратних месеци 1914. године и предмети 
који су се решавали у 1915-ој, све док се краљ, 
краљевска влада и целокупна државна управа, 
са војском нису повукли из окупиране Србије, 
немају класификациону ознаку, него само да-
тум, што је и разумљиво због брзине канцела-
ријског посла и тада присутне ратне психозе. 
 У архивској документацији из фонда Конзи-
сторије за време Првог светског рата има значај-
не грађе, која може попунити наше сазнање из 
српске националне историје поменутог перио-
да. То историјско сазнање се проширује не само 
одређеним детаљима, него и значајним широко 
повученим линијама. Пред очима историчара се 
појављује судбина свештенства, затим избегли-
ца, материјална страна живота из ратног доба. 
Све је на једном месту у поменутом архивском 
фонду и могуће је сагледати, осмотрити, али и 
извући одређене закључке. Архијерејска власт 
се, као и увек, обраћала потчињенима преко на-
редби, расписа или окружница. Досадашње из-
давање архивске грађе црквене провенијенције 
није могло да рачуна са документима и архива-
лијама из ратног периода (после 1914. године), 
бије, 15. фебруар 1915. године.
8  Радован Пилиповић, „Духовни суд митрополије београдске 
1836-1915. године (прелиминарна историјска белешка, класифика-
циони план и методолошко упутство)“, Гласник Удружења архив-
ских радника Републике Српске, бр. 5 (2013), стр. 58.
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јер таква грађа није сачувана.9 Митрополит 
Димитрије је, између осталог, издао значајне 
окружнице које се тичу проблема црквеног жи-
вота у ратним приликама. Овде се наричито 
истичу окружнице митрополита Димитрија да 
се може радити за време заповедних празника 
док траје рат10 и о забрани да се инвалидима 
наплаћују црквено-административне таксе.11 
Такође, за литургичаре је занимљива и важна 
преписка везана за освештавање водице у при-
ликама епидемије и зараза.12 
 У грађи постоје спискови интернираних и 
избеглих свештеника; подаци о материјалној 
помоћи која је током рата пружана свештенству, 
а посебно избеглом и њиховим породицама, 
као и другим избеглицама. Постоје извештаји 
свештеника и настојатеља манастира о крађама 
црквених ствари и уништавању црквене архиве 
1914. године од стране непријатеља. Тако, парох 
из Шопића Харитон А. Поповић пише својим 
претпостављенима 17. јуна 1915. године: 
 „Парохиске књиге, архиву свештеничку и 
црквену непријатељски војници, спаљивали и 
цепали па онда бацали у барама и по путевима, 
те остатак ових књига, при одступању неприја-
тељске војске, сељаци су покупили и предали 
општини Чибутковачкој; а нешто има и књига 
код цркве. За сређивање архиве и протокола 
треба да се уложи много труда и време проба-
ви; јер ниједне књиге нема у целости, а такво је 
стање с рачунима и архивом.“13 
 Личне људске судбине у вртлогу рата имају 
посебан тон и осенченост. Тако врбички парох, 
Божидар Јокановић, крајем децембра 1914, све-
дочи о приликама у Шумадији: 

9 У значајној едицији Архива Епархије браничевске која покрива 
период од 1836. до 1941. године, последњи том је за нас овом при-
ликом битан, а то су: Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије 
браничевске 1931-1941, приредили Мирослав Лазић и Зоран Ран-
ковић, Пожаревац 2013. Аутори и издавачи грађе у овом зборнику 
нису публиковали грађу из Првог светског рата, јер је нису сусре-
тали.
10 Архив СПЦ, Varia (1915), АЕБр. 238, 13. фебруар 1915.
11 Архив СПЦ, Varia (1915), АЕБр. 128, 26. јануар 1915.
12 Архив СПЦ, Varia (1915), Намесник посавски бр. 22, 23. фебру-
ар 1915. АЕБр. 196, 10. фебруар 1915.
13 Архив СПЦ, Varia (1915), Парох шопићки Харитон А. Поповић 
начелнику среза колубараког о страдању архиве и црквеног ин-
вентара, 17. јуна 1915. године.

 „Ваше Високопреосвештенство, Од 11. но-
вембра текуће године до 6. овог месеца опевао 
сам више до 400 лица у три овд. војне болнице 
и двема парохијама које опслужијем и у којима 
је било тада настањено око 30-40.000 избеглих 
породица из округа где су вођене ратне опе-
рације. Дакле, за 24 дана из дана у дан опевао 
сам свакога дана више од 10 лица по становима 
и гробљима, осим крштења и других свеште-
но-радњи и богослужења у празничним данима 
у цркви. Многе нужне свештено-радње вршио 
сам 17 дана и у буковичкој парохији, колико сам 
могао доспети, јер је надлежни парох био напу-
стио парохију, када је непријатељска војска била 
на неколико километара пред Аранђеловцем.“14 
 На који начин је свештенство разумева-
ло своју друштвену улогу у ратним времени-
ма најбоље се види из једног пасуса годишњег 
извшештаја Николе Божића, окружног проте 
београдског: 
 „Свештенство је у овим тешким данима било 
на висини свог позива. Делило је са паством и 
добро и зло и очински се старало да ублажи јад 
и чемер, и да утеши ожалошћене, а помогне бед-
не и невољне. Српски свештеник родољубљем 
својим посведочио је, да је достојан следбеник 
оних великих предака својих који су узимали 
видна учешћа у ослобођењу и стварању Србије. 
Не гледајући на све патње које подноси са по-
родицама својим са несређеношћу свога стања 
и борбе за насушни хљеб, умео је да се узвиси 
и да се сав заложи за паству своју и да јој свуда 
добрим примером предходи“.15 
 Треба поменути да се у архивским материја-
лима сачувала и грађа која је настала у раду 
Српске цркве о црквеном животу и делатности 
војних свештеника на Крфу и на Солунском 
фронту.16 Занимљива је кореспонденција свеш-
теника и свештеномонаха који се лече по ино-
странству са својим црквеним властима. Многи 
су тражили новчану помоћ: 
 „Услед болести ја се данас налазим у Францу-
14 Архив СПЦ, Varia (1914), Молба Божидара Јокановића митро-
политу Димитрију за одсуство, 14. децембра 1914. године.
15 Архив СПЦ, Varia (1914), Молба Божидара Јокановића митро-
политу Димитрију за одсуство, 14. децембра 1914. године.
16 Архив СПЦ, Varia (1914), Молба Божидара Јокановића митро-
политу Димитрију за одсуство, 14. децембра 1914. године.
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ској на лечењу где сам дошао из Солуна, где сам 
био војни свештеник, у I пољ. болници Тимочке 
дивизије. Овде ме третирају као свештеника и у 
друштву сам официра, али ја се сам себе стидим. 
Ја представљам овде свештеника српске цркве 
или бар треба да га представљам, но са чиме? 
Сва су се надлештва постарала за своје чинов-
нике, па чак и приватне установе помажу се, 
само смо ми из монашког реда остављени сами 
себи“!?17 
 Положај избеглих свештеника који су били 
размештени по Француској, чини се, да је био 
најосетљивији. Свештеник Светислав Жујо-
вић писао је митрополиту Димитрију: „У име 
свештеника, који живимо злом судбом својом 
у јужној Француској, слободан сам замолити 
Ваше Високопресовештенство, да учини корак 
код Владе Његовог Величанства Краља нашег 
да нас запосли било на какав посао или ако то 
није вољна а оно да нам да новчаних средстава 
као додатак биру било у виду дневница било као 
позајмицу на наша имања у Србији. Да је ово 
могуће Владе Њ. Величанства сведочи то што је 
издата наредба од исте владе Народној банци, 
да се чине позајмице трговцима свим из Србије 
„који су богато живели у Србији“.18 
 Црквене власти су биле упознате са лошим 
стањем свештеника у интернацији. Михаило 
Поповић, председник Београдског духовног 
суда на основу дописница направио је детаљан 
извештај митрополиту Димитрију:
 „Михаило архимандрит боговађски у карти 
вели: “Оголео сам. Молим пошаљите ми хаљине 
и рубља“;
 Радован Петковић свештеник вел-орашки 
пише: „Потребно ми је одело и веш, јер немам 
шта више да носим“;
 Богољуб Јовичић свештеник лочићки пише: 
„Братски да ти се исповедим, толико сам остао 
без одела, да ме срамота од самога себе, а камоли 
од друштва“;
 Велимир Савић протојереј врањски у карти 
вели: „Учините да не постанем очајник“;

17 Архив СПЦ, Varia (1914), Молба Божидара Јокановића митро-
политу Димитрију за одсуство, 14. децембра 1914. године.
18 Архив СПЦ, Varia (1914), Молба Божидара Јокановића митро-
политу Димитрију за одсуство, 14. децембра 1914. године.

 Милан Радонић свештеник бељински пише: 
„Пошаљите што од одела, јер ове две године све 
издерасмо“;
 Сима Буквић протојереј округа штипског, са 
још 8 свештеника у карти вели: „Остали смо по-
тпуно без одела“;
 „Михаило Милићевић, Гаврило Милошевић, 
свештеници чланови Духовног суда, пишу ми и 
моле, да им се од одела пошаље што ма и половно 
било“.19 И тако даље. Знало се о страдању свеш-
теника и о непријатељским репресалијама. Тако 
Витомир Видаковић, парох из Пожеге пише о 
смрти клисурског свештеника Вељка Танкосића: 
„Мој таст Вељко Танкосић, свештеник Клисур-
ски, у ср. ариљском, окр. ужичком обешен је – 
убијен у Ужицу са више угледних сељака.

19 Архив СПЦ, Varia (1914), Молба Божидара Јокановића митро-
политу Димитрију за одсуство, 14. децембра 1914. године.

Духовни суд Епархије београдске извештава митрополи-
та Димитрија да сe свештеници, померени са својих па-
рохија услед ратних дејстава, враћају на своју дужност, 
3. јануар 1915.
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 Моја жена и ташта пишу ми из Пожеге да је 
он умро. Међутим, Миливоје Марковић, нају-
гледнији ужички грађанин, који је инерниран у 
Маџарској у једном писму упућеном свом сину 
медицинару у Швајцарској вели: И мене су хте-
ли послати на Доварје (то је ужичко гробље), као 
што су послали попа Вељка Танкосића и више 
угледних сељака“! 20

 Сада већ објављени материјали, од којих су 
најважнији спискови свих свештеника и свеш-
теномонаха који су убијени уз демонстрирање 
оне бруталности од стране бугарског, аустро-у-
гарског и немачког окупатора, а која би била 
неспојива са европским хришћанским одгојем 
могу бити допуњени и проверени документар-
ним изворима првог реда.21 
 Неки пронађени спискови избеглих, војних 

20 Архив СПЦ, Varia (1914), Молба Божидара Јокановића митро-
политу Димитрију за одсуство, 14. децембра 1914. године.
21 Архив СПЦ, Varia (1914), Молба Божидара Јокановића митро-
политу Димитрију за одсуство, 14. децембра 1914. године.

и интернираних свештеника на звонику цркве 
Св. апостола и евангелисте Марка додатно гово-
ре о вишедеценијској занемарености и небризи 
за архивско наслеђе. У децембру 1920. године 
патријархов секретар ђакон Братислав Марин-
ковић тражи упутство од патријарха Димитрија 
шта да ради са таквим списковима које је нашао 
„у старој архиви“? Добио је одговор да се они 
имају чувати у „Архиви Патријаршије“.22 
 Обнова архивске делатности у Српској Пра-
вославној Цркви, покренута 2007. године, ин-
тензивирана 2012. године, требало би да одгово-
ри том завету и заповести патријарха Димитрија 
Павловића, човека који је делио са својим на-
родом Албанску голготу 1915-1916. и Васкрс 
Србије 1917-1918. године, да се прворазредна 
архивска документа чувају у Патријаршијском 
Архиву. 

22 Архив СПЦ, Varia (1914), Молба Божидара Јокановића митро-
политу Димитрију за одсуство, 14. децембра 1914. године.

Вешање свештеника Петра Лазаревића, пароха из Козлука код Зворника, у кругу касарне у Тузли 11/24. августа 1914. 
године
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Закључак

 Први светски рат се надовезао на балкан-
ске ратове. И тада се свештенство, парохијско, 
али и монашко, у највећој мери одазвало и ста-
вило у ратни распоред, прихвативши напоре и 
укључивши се у подухват читаве нације. Борба 
са неколико пута јачим непријатељем исцрпљи-
вала је људске и материјалне ресурсе Краљеви-
не Србије. Архијерејске власти и свештеници 
поставили су се у службу одбрамбене државне 
политике. Црква је морално потпомагала борбу, 
проповедајући и говорећи, понајвише кроз при-
мере својих духовних делатника и пастира да је 
заштита нападнуте отаџбине света дужност која 
се поклапа са Божијом вољом. Наравно, и која је 
у складу са настојањима и тежњама претходних 
генерација. Гнев непријатељских аустроугар-
ских и бугарских агресора нарочито је био усме-
рен на Српску православну цркву. 

 Институција Српске цркве је практично 
била творац и одржавалац српског национал-
ног идентитета. Обрачун са Србима могао је да 
буде потпун само ако се потре духовна основа 
српског националног идентитета. То су пока-
зале и почетне репресалије, спровођене према 
свештеницима који нису били у саставу војних 
формација. На почетку рата, првих месеци 1914. 
године убијен је у Требињу свештеник Видак Па-
режанин, у Тузли Петар Лазаревић, затим 1916. 
године у Ужицу Вељко Танкосић... Разарање хра-
мова у зони ратних дејстава било је страшно и 
праћено зверствима према цивилном станов-
ништву: Шабац, Лозница, Обреновац, Смедере-
во и друга места. Сачувана архивска грађа која 
се налази у Архиву Српске православне цркве у 
Београду представља документарни извор пр-
вог реда о свим тим питањима. 

МA Радован Пилиповић
Архив Српске православне цркве 
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Именовање Драгомира Милосављевића, пароха из Пре-
вешта за војног свештеника, 1. јул 1915.

Питање митрополита Димитрија Духовном Суду о 
освештавању водице у приликама епидемије и зараза, 10 
фебруар 1915.

Извештај да је Српски добровољачки корпус био на 
молитви за победу „српског и руског оружја“ у Српском 
подворју у Москви, 2. септембар 1917.

Министарство просвете и црквених послова моли ми-
трополита Димитрија да се унапреди настава веро-
науке на Крфу постављањем неког од свештеника за 
катихету, 7. новембар 1917.
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ПРИЛОЗИ

Интернирани свештеници 
у Бугарској 

Ваша Светости,

Част ми је известити Вашу Светост да сам међу старом архивом нашао списак 
интернираних наших свештеника у Бугарској у току последњег рата и молим за 

наређење где ће се овај списак чувати. 
Љуби Вам св. архијерејску десницу

ђакон Брат. Маринковић
в. д. секретара

Његовој Светости Патријарху Српском
Господину Димитрију

На полеђини: 

Патријаршија 
Српске Православне Цркве
П. Бр. 315
11/24. децембра 1920.
у Београду

Чувати у Архиви Патријаршије
Патријарх Српски и 

Архиепископ Београдски 
Димитрије
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Списак интернираних свештеника у Бугарској
у Ески-Џумаји

 Тек. број име и презиме занимање     место службовања
1. Војислав Катић свешт.  професор Богословије у Призрену     
2. Михаило Недић прота  из Пирота
3. Танасије Урошевић //  из Прокупља 
4. Јосиф Спасић //  из Приштине
5. Атанасије Поповић //  Крива Паланка
6. Петар Лазић //  секретар конзисторије у Призрену
7. Динул Поповић свешт.     из Србова – Брза Паланка
8. Димитрије Грујић //    из Угровице – Брза Паланка 
9. Јаков Вукотић //           Мајдан-Пека
10. Алимпије Ђорђевић калуђер            из Вратне
11. Панта Поп-Ристић свешт.       из Сиге – Жагубица
12. Драгутин Марковић //  Мишљеновац – Кучево
13. Коста Илић //  Миљевић – Голубац
14. Владислав Стевановић  свешт.  Породин – Жабаре
15. Андра Степановић       //  Вел. Лаоле – Петровац
16. Исаија Богдановић     игуман  Витовница
17. Драгољуб Поповић     свешт.  Бучје – Књажевац
18. Јован Цветковић //  Подгорац – Бољевац
19. Димитрије Тодоровић //  Гложане – Свилајнац
20. Сава Миловановић //  Дубница
21. Живојин Миловановић //  Стењевац – Ресава
22. Димитрије Леринчанац    //  Плажане – Деспотовац
23. † Агатангел Хиландарац  монах  умро
24. Периша Ерић свешт.  Ћуприја
25. Таса Ђорђевић свешт.  Извор – Ниш
26. Атанасије М. Поповић студент теолог  Алексинац
27. Милан А. Јовановић свешт.                      Корман
28. Драгомир Јаковљевић //  Сталаћ – Крушевац 
29. Риста Поповић //  Моклиште – Пирот
30. Видан Ћирић //                     Клусура – Пирот
31. Иларион Јовановић //                      Дивљан – Пирот
32. Сава Камперелић свешт.                      Прокупље
33. Василије Протић //                      Дубово – Прокупље
34. Лукијан Ђорђевић јером.  манастир Вета – Пирот
35. Иван Христић свешт.                    Луче – Куршумлија
36. Гавра Поповић //                       Бунуша – Лесковац
37. Трајко Поповић //                       Бошњаци – Лебане
38. Љуба А. Поповић //                       Гор. Жапско – Врања
39. Стојко Поповић //                         Ристовац – Врања
40. Васа Т. Поповић //                             Лебане
41. Стојиљко Цветковић //                       Гојница - Сурдулица
42. Стојан Николић //  Кијево
43. Христифор Поповић //  Власотинце
44. Јован Ратковић //                       Добровиште – Власотинце
45. Арса Ф. Поповић //                            Гор. Јабуковац
46. Аранђел Стојановић //                          Ораовица – Лесковац
47. Јевта Тодоровић //  Лесковац
48. Марко Чунковић //  Скопље
49. Петар Милић //  Скопље
50. Апостол Поповић //  Приштина
51. Петар Поповић свешт.  Приштина
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52. Јордан Т. Поповић //  Куманово
53. Сима Серафимовић //  Куманово
54. Јован Поповић //  Куманово
55. Василије Д. Поповић //  Орахово – Жеглигово - Куманово
56. Радоје Тодоровић //  Рачинце      //        //
57. Манасије Трајковић //  Стојковац – Крива Паланка
58. Алекса Пешић //  Радовница  //
59. Радојко Величковић //  Црвени Град // 
60. Младен Поповић //  Козији До  //
61. Стојица Поповић //  // //
62. Аксентије Поповић //  // //
63. Стојиљко Стокић //  // //
64. Василије Поповић //  Доња Лешница 
65. Никола Радојковић //  Прешево
66. Младен Диитријевић //  Берово – Брегалница
67. Трпко Петовић //  Вратница – Тетово
68. Нилола Симоновић //  Сиричина – Тетово
69. Јован Петровић //  Небрезово – Тетово
70. Панта Аћић //  Прилеп
71. Трпко Трајковић //  Миково – Прилеп 
72. Марко Илић //  Градешница – Прилеп
73. Трајко Јовановић //  // //
74. Тодор Стојевић //  // //
75. Најдан Димитријевић //  // // 
76. Васиљ Поп- Димитријевић //  Маловиште – Прилеп 
77. Милан Поп-Георгијевић свешт.  Струга
78. Ђорђе Станковић //  Ђевђелија
79. Димитрије Стојановић //  //
80. Атанас Поповић //  Куманово
81. Аврам Љешевић //  Пожаревац
82. Иван Атанацковић //  // 
83. Атанасије Илић ђакон  //
84. Милосав Марковић свешт.  Пољана – Пожаревац
85. Милан Бранковић //  // 
86. Андра Божић //  Вуковац – Жагубица
87. Петар Радивојевић //  // 
88. Стојан Атанасијевић //  Скопље
89. Љуба Ф. Поповић //  Свилајнац
90. Богдан Ђуричић //  // враћен
91. Чедомир Миленковић //  Чубра – Неготин
92. Милан Поповић //  Брусник – Неготин
93. Петар Шундић //  Јасеница  // 
94. Јанићије Поповић //  Губеревац – Лесковац
95. Јанићије Калуђеровић //  Куманово
96. Михаило Тасић //  Турековац
97. Ђорђе Камперелић //  Лесковац
98. Петар Никодијевић //  Соко-Бања
99. Михаило Х. Поповић //  //
100. Живан Јовановић //  Соко-Бања
101. Александар Новаковић //  Власотинце
102. Светислав Рачић //  Салаш
103. Младен Милијевић свешт.  Трњане – Неготин
104. Милан Вељковић //  Глоговица //
105. Глигорије Стојановић //  Мрђеновац – Шабац
106. Милан Вучковић //  Манојлица – Ниш
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107. Риста Поповић //  Габровац
108. Јанићије Живковић //  Винарце – Лесковац
109. Петар Ж. Поповић //  Речка – Неготин
110. Живојин Станковић //  Мокрања  //
111. Стојан Мијатовић //  Лучка – Салаш
112. Душан Станковић //  Копривница //
113. Димитрије Стаменковић //  Гор. Вртогош – Врања
114. Михаило Стевановић //  Гумериште – Врања
115. Атанас Поповић //  Крива Паланка
116. Милан Кнежевић //  Горњани – Доњи Милановац
117. Филип Гавриловић //  Дофце – Гостивар
118. Филип Поповић //  Сретково
119. Захарија Јанчевић //  Пожаране – Гостивар
120. Михаило Угриновић //  Маврово  //
121. Ставра Спирић //  Никифорово  //
122. Лазар Максимовић //  Зубовче  //
123. Богоје Угриновић //  Таимиште //
124. Марко Поповић //  Галати  //
125. Милан Поповић //  Вратина //
126. Риста Деловић //  Папратиште – Велес
127. Стојан Анђелковић //  Богомиле //
128. † Трифун Радивојевић //  Призрен 
129. Милош Карић свешт.  Штубик – Неготин
130. Јован Коцић //  Житорађе – Прокупље
131. Никола Казимировић //  Јабуковац
132. Арсеније Богдановић //  Тресонче – Дебар
133. Момир Тодоровић //  Горска  //
134. Јован Тешић //  Кожељ  //
135. Тодор Јордановић //  Кожње – Скопље
136. Никола Поп-Петровић //  Скопље
137. Атанас Софудос //  Кочани
138. Стеван Димитријевић прота, ректор Богосл.   у Призрену
139. Манојло Чемерикић свешт.  Призрен
140. Петар Поповић //  Ресан
141. Милун Стојадиновић //  Лесковац
142. Петар Милошаковић //  Мосна – Крајина
143. Божидар Пандуровић //  Медвеђа – Свилајнац
144. Крста Т. Поповић //  Вел. Крчимир – Ниш
145. Василије Поповић //  Личје //
146. Атанасије Д. Поповић //  Вел. Боњинце
147. Алекса Поповић //  // // 
148. Ђура Вељковић //  Љуберађа
149. Вуле Милојевић прота  Дервен – Сврљиг
150. Сава Савић свешт.  Вел. Градиште
151. Стеван Пајевић //  Зелениково
152. Момир Ковачевић //  Блаце
153. Захарија Константиновић //  Ж. Поток
154. Богосав Поповић //  Куршумлија
155. Стојан Стошић свешт.  Куршумлија
156. Анђелко Војиновишћ //  Д. Речица – Прокупље
157. Стојан Поповић //  Петровац  //
158. Борис Атанасковић јерођакон, чин. дух. суда  Београд
159. † Живко Ивановић прота   Пожаревац 
160. Стеван Поповић свешт.  Александрово
161. Арса Ф. Поповић //  Буштрање
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162. Младен Поповић //  Врање
163. Стеван Поповић //  Косанчић – Лебане
164. Јевтимије Поповић //  Печењевци
165. † Милутин Јеленић //  Д. Милановац, умро
166. Добривоје Лучић //  Турија
167. Милан Ђорђевић //  Шапине – Пожаревац
168. Димитрије Миленовић //  Леновац
169. Живан Средојевић //  Божевац
170. Михаило Ђурић //  Мелница – Петровац
171. Антоније Стаменковић //  Мачкатица – Врања
172. Милен М. Јаћић //  Нересница
173. Јован М. Николић-Протић //  Смољинац –Пожаревац
174. Јован М. Поповић //  Црна Трава
175. † Аврам Миловановић прота  Алексинац, умро
176. † Андра Љубичић //  В. Градиште, умро

Бачковски манастир
(пошта Станимака)

1. епископ Доситеј Ниш
2.  Милутин Коцић,  ђакон  //

Софија

1. † Митрополит Нићифор  -  рашкопризренски  умро
2. Епископ Сергије Шабац 

(Архив СПЦ, Varia 1920)

Интернирани свештеници у Аустро-Угарској
Нежидер - Nezsider

 
Тек. број име и презиме занимање     место службовања

177.  Лукијан Бирчанин  јеромон.   Слепчевић № 8302 gr. III. b
178.  Љубомир А. Поповић  свешт.   Лозница 689 VI враћен
179.  Милан Бранковић  //   Врчин 690 III враћен
180.  Аћим Секулић  //   Бели Поток 691 6
181.  Живота Обрадовић  //   Вранић 692 III
182.  Александар Лазаревић  //   Ритопек 693 III ослобођен
183.  Софроније Р. Петровић  //   Баре (краг.) 694 III
184.  Богдан Лукић  //   Бресница 695 III враћен
185.  Милан Радоњић  //   Бељина 697 III
186.  Светозар Радовановић  //  Лесковац (беогр.) 698 III
187.  Бошко Миловановић  //   Јовање 699 III
188.  Иван Јанковић  //   Миличиница 700 III
189.  Павле Големовић  //   Годалица 701 III b 4
190.  Аврам Миљковић  //   Стопања 709 III
191.  Радослав Марјановић  //   Ђураково – Курјака 830 III
192.  Сретен Ивановић  //   Лозница 706 6
193. Лазар Турубатовић //   Бела Река 916 III
194.  Јосиф Ракић //                       Крушевица (топл.) 919 III b 6 ослобођен
195. Јован В. Госпић  //   Пријепоље 622 III
196.  Данило Шиљак  //                      Поблаће (пријеп.) 620 III b 6/a ослобођен
197.  Нићифор Цвијетић  //   Сјеница 696 III
198.  Душан Балшић  //   // 703 III
199.  Милојко Алексић  //   Рајетић (раш.) 912 III
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200.  Михаило Ј. Јевђевић  //                          Прибој (пријеп.) 623 III ослобођен
201.  Прокопије Петровић  свешт.   Кузмичево № 917 gr. III b
202.  Илија Прлић  //   Вучитрн 918 III b 6/a
203.  Неофит Симић  //   Гуча 1203
204.  Радован Петковић  свешт.   Вел. Орашје № 1096 III b 6/a
205.  Михаило Радуловић  //   Моравци (рудн.) 708 II b X
206.  Драгољуб Вујковић  //   Голобок 1097 III 6/а
207.  Петар А. Петровић  //   Голубац 598 II 13
208.  Велимир Савић  прота   Врање 8295
209.  Дамаскин  јером.   Благовешт. 705 III 6
210.  Мирон Стефановић  монах   Драча 915 III
211.  Михаило Новаковић  јеромон.   Раковица 8305 III
212.  Кипријан Пирић  //   Копорин умро
213.  Сава Р. Тодоровић  //   Каленић 8300 III Kumst.
214.  Владимир Виторовић  свештеник   Чачак 8296 III b X ослобођен
215.  Илија Павловић  //   Крагујевац 1098 III
216.  Урош Оцокољић  //   Каона (чач) 1025 III
217.  Чеда Нукилић – Никић  //   Јаребице (подг.) 709 6
218.  Никон Лазаревић  игуман   Каленић 8264 III b 8
219.  Владимир Пешић  свешт.   Марковац 1090 II
220.  Драгомир Б. Стојановић  //   Вел. Плана 1087 III
221.  Алекса М. Петровић  //  Шабац 595 I
222.  Милета И. Поповић  //   Јагњило 1118 I враћен
223.  Саватије Божић  //   Краљево 605 II b XIII ослобођен
224.  Mихаило Поповић  прота   Смедерево умро 10 XII 1914
225.  Светозар Поповић  свешт.   Лозовик ослобођен
226.  Чедомир Вићентијевић  //   Бранковина 600 III
227.  Маринко Јанковић  свештен.   Прахово (краг.) № 664 gr III b
228.  Љубомир Костић  //   Уб 995 III
229.  Коста Поповић  //   Нови Пазар 1213 III
230.  Чеда Баћанин  //   // // 11094 III
231.  Василије Марић  //   Сјеница 996 III
232.  Јосиф Ћирић  јеромонах   8299 III
233.  Драгослав Ђурић  свештен.   1005 III
234.  Никола Серафимовић  //   Трнава (чач.) 1202 III
235.  Војислав Марковић  //   Рача (краг.) 1029 6
236.  Милош Ранковић  //   Бељак (студ.) 1221 III
237.  Богдарн Максимовић  //   Градац (раш.) 1211 III
238.  Душан Милићевић  //   1223 III
239.  Исаило Маџеравић  //   Краљево 1210 III
240.  Бора Милосављевић  јеромон.   8304 6
241.  Милутин Поповић  свештеник   Бргуле 1191 III
242.  Војин Поповић  //   Наупара 1178 III
243.  Јован Ајдачић  //   Ивањица 1206 III
244.  Никола Д. Илић  //   Страгри умро
245.  Самуило Ђ. Стефановић  //   Никољака (новп.) 914 III
246.  Чедомир Ђорђевић  //   Топола 993 III
247.  Тома Бурковић  //   Железник (беогр.) 1010 III
248.  Владимир Протић  //   Нови Пазар 1207 III
249.  Владимир Пурић  //   Радојевић (пријеп.) 997 III
250.  Петар Магазиновић  //   Враново 1088
251.  Живота Величковић  //   Нови Аџибеговац 1089
252.  Зарија Бојковић  //   Дабинац (власот.) 1052
253.  Коста Ставановић  свештеник   Параћин № 1243 gr III b ослобођен
254.  Игњат Миливојевић  //   Митровица 1132 III 6/а враћен
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255.  Вукајло Божовић  //   Колашин 1140 II ослобођен
256.  Светозар Петровић  //   Бранковина 1218 III
257.  Стојан Милошевић  //   Пирот 5097 III
258.  Глигорије Мартић  //   Рашка 1180 III
259.  Живојин Алексић  //   Чачак 702
260.  Милан Павловић  //   Глибовац 1219 III
261.  Лазар Миловановић  //   Крњево 1095 III ослобођен
262.  Живко Грујић  //   Кос. Митровица 1138
263.  Божидар Јовановић  прота   Београд 1120 1
264.  Антоније Пурић  свешт.   1244 III
265.  Велимир Марковић  //   Београд 1257 I
266.  Војислав Михаиловић  ђакон   Крагујевац 1103 III
267.  Драгољуб Глишић  свешт.   Белушић 1204 III
268.  Данило М. Јовановић  //   Свилеува 1002 III ослобођен
269.  Ђорђе Јовановић  //                     Мојсиње 1249 III премештен у Болдогасон
270.  Јелисеј Јовановић  јеромон.   Милешево 1165 III
271.  Јордан Божовић  свешт.   Придворица 931 II
272.  Љубомир Митровић  //   Београд 1256 I
273.  Милан Петровић  //   Наталинци 1247 ослобођен
274.  Милоје Илић  //   Грбице 1025 III
275.  Мина Јовановић  јеромон.   8298 III b 6
276.  Миладин Зарић  свешт.   Сеча – Река 1252 III
277.  Радомир Кречковић  //   606 III
278.  Стеван Миличић  //   Врдиле 1209 III ослобођен
279.  Теофило Кукурековић  свештеник   № 1003 gr III b
280.  Теодосије Јоргић  јеромонах  1196 III
281.  Чедомир Чакаревић  свештеник   704 I b 3 ослобођен
282.  Милоје Плавшић  //   1144
283.  Илија Пурић  //   1046 III ослобођен
284.  Митрофан А. Илић  јеромонах   Жича 913 III
285.  Арсеније Ћендић  свештеник   Горачић 1204
286.  Зарије Протић  //   Осечина 686
287.  Коста Бунарџић  //   Врдила (жич.) 1280
288.  Данило Живгаревић  јеромон.   943 III
289.  Божидар Попвић  свешт.   Гроцка 1255 III b 4
290.  Богољуб Аћимовић  //   Градац (жич.) 710 I
291.  Чедомир Мајсторовић  //   Самаиле 1201 III умро 3. III. 1918
292.  Стојица – Стојан Вељковић  //   1217 III
293.  Љуба Никетић  ђакон   Крушевац 1279 III
294.  Илија Поповић  прота   Мионица 1276
295.  Теофило Стефановић  игуман   1270 III
296.  Сергије Пантић                          ђак.   Мон. школе     адреса преко јером. Саве Тодоровића
297.  Сергије Јокић  јеромон.   1291
298.  Рафаило Марковић  архимандрит   1177 III
299.  Коста Поповић  прота   Љубинић 1030 умро
300.  Митар Трифковић  ђакон   1224
301.  Стеван Стевановић  свешт.   из Добре 1298 III ослобођен
302.  Давид Парлић  //   1136
303.  Љубодраг А. Јовановић    В. Шиљеговац

У Ашаху – Aschach
 

Тек. број име и презиме занимање     место службовања
1. Паун Протић  свешт.   Каменица № 19010 gr 4 b 46
2.  Сима Буквић  прота   Штип 19328 V 7
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3.  Владимир Ђурковић  свешт.   Лапово 19004 IV 46
4.  Милан Трипковић  //   Крчмаре 19007 IV 46 ослобођен
5.  Никола Јовић  //   Бајевац 19002 IV 46
6.  Живојин Ристић  ђакон   Јагодина 19334 IV 56
7.  Богољуб Јовичић  свешт.   Лоћика 12996 V 7 враћен
8. Младен Вукићевић  //   Јагодина 19348 IV 46
9.  Милош Јеротић  //   Ваљево 19009 IV 46 враћен
10. Владимир Марковић  //   Опачић – Драгово 19326 V 46
11. Спасоје Р. Протић  //   Г. Буковица 19003 V 7 ослобођен
12. Јован Поповић  //   Радљево 19005 V 7 враћен и умро
13. Петар Петковић  свештеник   Звездан № 19325 gr V b 7
14. Станко Ивановић  прота   Ваљево 19006 V 7
15. Стеван Поповић  свешт.   Драчић 19001 V 7 ослобођен
16. Јован Д. Поповић  //                     Макрешане (круш.) 14565 V 7 ослобођен
17. Михаило Јанковић  архимандр.   Боговађа 19485 V 7 ослобођен
18. Вукола – Никола Јевђевић  свешт.   Прибој 13173 V 7 враћен
19. Доситеј Павловић  јеромон.   12887 IV 46
20. Димитрије Спасић  свешт.   Белољин 14551 IV 46
21. Милан Р. Илић  //   Владимирци 19011 IV 46
22. Михаило Вићентијевић  //   Ваљево 19008 IV 7 ослобођен
23. Севастијан Путник  јеромон.   Љубостиња 19013 IV 46
24. Мирон Митровић  //   Боговађа 19482 V 7 враћен
25. Мелентије Мешовић //   Бања 13172 V 7 ослобођен
26. Јован Кара – Матијевић  прота   Нова Варош 13174 V 7 враћен17.

У Болдогасону Boldogassonу (Hongrie)
 

Тек. број име и презиме занимање     место службовања
1.  Фотије Јосифовић  јеромон.   № 27086 gr b 18
2.  Јанићије  //   Рајиновац 27071 65
3.  Гаврило Милошевић  свешт.   Београд 40191 IV 65
4.  Прокопије Вековић  протосинђ.   Беране 30760 враћен
5.  Настас Радовић  свешт.   Трнавци (Жупа) 41125 IV 65 враћен
6.  Станојло Ковачевић  //   Брђане (Љубић) 40900 IV 65
7.  Обрад Поповић  прота   Скопље 31922 IV 65
8.  Ђурђе Јовановић  свешт.   Мојсиње 41199 65
9.  Радисав Ружичић  //   Београд 42070

У Хајнрихгрину (Heinrichsgrün; Bömen, bei Graslitz)
 

Тек. број име и презиме занимање     место службовања
1. Љуба Никетић  ђакон         Крушевац № 1033 gr B.H.b премештен у Нежидер
2.  Илија Поповић  прота                Мионица 188 19 X премештен у Нежидер
3.  Тихомир Радовановић  ђакон                     Крагујевац 1016 Lager A. Notbaracke I
4.  Љубодраг А. Јовановић  свешт.                    Вел. Шиљегов. премештен у Нежидер
5.  Милан Д. Миљковић  //   Ђунис 1032 B. пуштен
6.  Сергије Јокић  јеромон   4626 III 19 премешт. у Нежидер

У Араду – Arad
 

Тек. број име и презиме занимање     место службовања
1. Харитон Поповић                              свешт.       Шопић Ptarres in Mil. Starfanstadt im Arad/4. Ungarn
2.  Никола Прокопић  //   // //
                      † ослобођен 20 [год. осуде?] и премештен у Цеглед код интернираних
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У Карлштајну – Karlstein (Nider Osterreich)
 

Тек. број име и презиме занимање     место службовања
1.  Захарије Чејовић  свешт.   ослобођен
2. Јован Жугић  //   ослобођен
3.  Коста Љешевић  //   ослобођен
4.  Милан Михаиловић  //  ослобођен
5.  Мирчета Галовић  //   ослобођен

У Цегледу – Czegled (Ungarn, Hussar Kaserne)
 

Тек. број име и презиме занимање     место службовања
1.  Михаило Милићевић  свешт.   члан духов. суда из Београда
2.  Драгомир Ј. Илић  свештеник   из Бегаљице
3.  Павле Стојеновић  //   // Шапца
4.  Драгић Михајловић  //   // //
5.  Љуба Л. Поповић  //   // Катуна
6.  Сергије Поповић  //   // Варварина
7.  Бранко С. Поповић  //   // Ћићевца
8.  Михаило Јаковљевић  //   // Крагујевца
9.  Манијло Крстић  //   // Вел. Пчелица ослобођен
10.  Душан Херкаловић  //   // Пирота

Извори и литература

Архивски фондови

Архив Српске Православне Цркве (Београд)
Фонд Varia (1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1920)
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ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА 1914/1915.
Слике страдања и поруке хуманости

Реке избеглих и прогнаних, реке рањених, реке 
болесних, сливале су се ка Ваљеву, у исто време 
и страшној и блиставој капији наде и искушења. 
Стотине и хиљаде мртвих напуниле су сеоска и 
градска гробља и није било довољно ни запрега 
којима би одвезли покојнике. По селима жене са 
нејаком децом и старима тешком муком копале су 
раке по њивама око кућа, виноградима и воћња-
цима и у њих сахрањивале своје најмилије. И са-
свим непознате, никад виђене. Та мала, породич-
на гробља од којих ниједно није старије од 1914. 
године, и данас, својом бројношћу непогрешиво 
одређују линију до које је тада стигла аустроугар-
ска војска и бежећи од ње, избегли народ.

 У то страшно време за српски народ, било је 
тешко за Србе изван Србије, а још теже за народ 
у њој. Велики круг патње и наде центар је имао у 
овом граду. Народ са обе стране Дрине и Саве и 
већег дела Западне Србије, највећи део српске и 
аустроугарске војске, рањени, болесни, заробље-
ни... скоро сви су у неком времену били у овом 
граду. У времену смрти, наду у живот је једино 
и непрекидно чувала Ваљевска болница. У њој 
и око ње се непрекидно жртвовала сва снага, 
знање и нежност у напору да се савладају ране 
и болести. Како се невоља повећавала тако је и 
расла ова болница окупљајући око себе домаће 
и стране лекаре, сестре, обичне, мале и велике 
људе, жене, мештане и придошле, како је она рас-
ла просторно обухватајући сав град, тако је расла 
и нада и свест у људима да се мора помоћи сва-
ком унесрећеном. При том испољена хуманост, 

надрасла је и стварне, велике резултате у спа-
шавању људских живота, надрасла је све верске 
и политичке ограде, сваку себичност. Било је то 
време достојно античких хероја, доба части и не-
себичног пожртвовања када се живот жртвовао 
да би се другом помогло. Ваљевска болница је 
била тада, не само највећа болница у Србији већ 
и место највеће националне и појединачне драме 
сваког човека. 

 Ваљево није било планирано да постане вели-
ки болнички центар а ни место где ће се сместити 
Врховна команда српске војске јер се сматрало да 
ће се на правцу према Дрини и Сави водити само 
мање борбе. Велики ратни сукоби и насиље над 
становништвом непријатељских војника који су 
са највећом снагом напали управо из тог правца, 
довели су до вишемесечне националне трагедије 
која је центар имала у овом граду. Скоро свако-
дневно су десетине хиљада избеглих и рањених 
српских и аустроугарских војника и заробље-
ника, носили свако своју личну драму, и били 
истовремено и учесници општег националног 
страдања и њеног ускрснућа.

 Град је већ имао доста искуства што се тиче 
организације и лечења рањеника јер су за време 
балканских ратова у Ваљеву збрињавани рање-
ници који су до његових болница са Косова и из 
Македоније превожени возовима. И пре ових ра-
това, у Ваљеву су постојале две болнице: Окруж-
на болница за грађанство и стална Дринска војна 
болница за војна лица. Војна болница се налази-

У организацији Архива Србије и Међуопштинског историјског архива Ваљево, а под покровитељ-
ством председника Републике Србије господина Томислава Николића, у Ваљеву ће 30. и 31. октобра 
2015. године бити обележена стогодишњица Ваљевске болнице – симбола страдања и хуманости у 
Првом светско рату. У ваљевском архиву ће 30. октобра бити отворена изложбена поставка Стра-
дање и хуманост. Ваљевска болница 1914/1915, а 31. октобра ће, такође у Ваљеву бити одржана 
Међународна научна конференција под истим називом. Редакција Историјских свезака у овом и 
следећем броју објављује делове текста из каталога изложбе о Ваљевској болници, аутора Велибора 
Видића. Каталог ће бити објављен у октобру ове године.
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ла у Поп Лукиној улици где се у савремено доба 
налази управа шумског газдинства „Борања“ 
и ваљевска „Ерозија“ и у свом саставу је имала 
више помоћних објеката у припадајућем дво-
ришту. Ваљевска Окружна болница се налазила 
у истој улици, у данашњој згради Историјског 
архива и делу зграда који припада војној амбу-
ланти. У плановима које је правило санитетско 
одељење почетком 1914. године, у Ваљеву се, у 
случају рата, могло сместити 2.210 болничких 
кревета с тим да се за потребе болница искори-
сте остале зграде јавних установа.1 Почетак рата 
је довео до измене ових планова. Прво зато што 
се рачунало са далеко мањим бројем рањеника, 
јер се није очекивао главни напад преко Дрине и 
друго, што се морало да одустане од неких пла-
нова за оснивање резервних болница. Тако је на 
пример зграда Основног суда а раније Окружног 
начелства, првобитно била планирана за болни-
цу, претворена у седиште Врховне команде која се 
преселила у Ваљево. Тиме је планирани смештај-
ни простор умањен за 500 кревета. Огроман број 
рањеника који је почео да пристиже после вели-
ких крвавих сукоба од Љубовије до Обреновца. а 
нарочито у области планине Цера, сваког дана је 
пристизао у Ваљево. Имајући велико искуство из 
Балканских ратова, српски санитет је поставио 
бројне пољске болнице у близини непосредног 
ратног дешавања, како би хирурзи могли одмах 
да укажу потребну помоћ. На тај начин, због брзе 
и делотворне помоћи, спашени су многи животи, 
нарочито ако се узме у обзир да су сви рањеници 
морали додатно да пређу пут од око 80 километа-
ра до Ваљева. Од тренутка рањавања до потпуног 
збрињавања у Ваљеву обично је било потребно 
три дана.

 По указаној помоћи у близини ратишта2, 
бројне колоне запрежних возила натоварених са 
тешким и лакшим рањеницима кретале су се ка 
Ваљеву. На свим путевима који су ишли према 

1  Војни архив, фонд Војске Краљевине Србије, 3А, к.124/1/1
2  Прву помоћ на ратишту су пружали болничари, а затим су рање-
ници преко завојишта у близини стизали до пољских болница које 
су имале хирурге. По указаној помоћи, рањеници су превожени до 
болничких центара. За време Церске битке највећа српска болница 
се налазила код цркве у селу Криваја а нешто мања у Текеришу, док 
се аустроугарска налазила у старој циглани села Милине на Церу.

граду, од Лознице, Шапца и Уба ишле су колоне 
воловских и коњских запрега а највећа, скоро 
непрекидна, од Доњег Црниљева, преко Коцеље-
ве и Голе Главе. На том путу патње и наде рање-
ници су најчешће били препуштени сами себи и 
својим мукама. Пратиоци кола нису могли пуно 
да им помогну, осим у најосновнијим потребама, 
а медицинско особље које је сачекивало или по-
времено пратило понеку групу у транспорту није 
имало могућности нити услова да им олакша 
патње. Једина нада је било Ваљево са својим бол-
ницама и лекарима. За време Церске битке било 
је нешто преко 11.000 рањених, лакше и мање по-
вреде нису евидентиране тако да се може рећи да 
су скоро сви рањени са непознатим бројем болес-
них стигли у ваљевске болнице.

 Да би збринуле све рањене и болесне, у 
Ваљеву су основане резервне болнице: прва у 
касарни 17. пука (касарна код „Јадра“), друга 
у Артиљеријској касарни (данас Медицинска 
школа), трећа у касарни Петог Пука, (порушеној 
крајем Другог светског рата), четврта у згради 
Гимназије. Нешто касније основана је у септем-
бру пета резервна болница у згради данашњег 
Вишег суда и шеста у зградама Дринског диви-
зијског магацина (у простору гарнизона до Љу-
бостиње). Како су у складишта Дринске дивизије 
увек довожени и најтежи рањеници од којих су 
многи били на ивици живота, као и лакши који 
су по извршеном првом прегледу и указаној по-
моћи упућивани у остале болнице или на воз 
за евакуацију, видело са да је ту била потребна 
стална лекарска екипа. Тако је и овај, у почетку 
тријажни центар претворен у резервну болни-
цу. Број рањеника је у граду сваког дана растао. 
Било их је прво две па пет а ускоро и седам 
хиљада, без обзира на свакодневно упућивање 
санитетским возом из града према унутрашњо-
сти. По повећању ратних дејстава у септембру, 
стање је постајало сваким даном све теже. За 
потребе смештаја рањених и болесних влада 
је одобрила да се могу одузимати прво кафане, 
хотели и школе а потом магацини и све остале 
одговарајуће зграде. Првобитни планови који-
ма је предвиђано да се поједине врсте рањених и 
болесних смештају у одвојене резервне болнице 
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морали су бити делимично промењени. У почет-
ку су најтежи рањеници издвајани и смештани 
у Окружну болницу и околне зграде које су њој 
најближе, нешто лакши у сталну Дринску војну 
болницу а остали по распореду који би добија-
ли. Трећа резервна болница у касарни Петог пука 
је била припремљена да прима болесне војнике 
а остале резервне болнице војнике са мањим по-
вредама. По указаној помоћи, највећи део рање-
ника је упућиван даље у унутрашњост малим са-
нитетским возовима, према Крагујевцу, Нишу и 
осталим центрима са војним болницама, где је по 
плану било припремљено скоро 50.000 болнич-
ких места. 

 У свим болницама у Србији је недостајало ле-
кара и осталог медицинског особља, лекова, са-
нитетске опреме и може се рећи свега, што је тре-
бало рањеним и болесним. Још на почетку рата 
у познатом реферату, Лазар Генчић је писао да 
је „српски санитет и за нормалне прилике веома 
слаб, за рат је он сасвим недовољан. Нема приме-
ра у војној историји да је овако велика војска... 
пошла у рат са овако малим бројем лекара“. Са-
нитетског материјала није било довољно и због 
тога што су аустроугарске власти пред рат зау-
ставиле и присвојиле један, плаћен и преко њене 
територије упућен контигент таквог материјала. 
Заплењено складиште турског санитета у Кума-
нову 1912. године, брзо се трошило. У Ваљеву је 
после доласка првих рањеника скоро свега по-
нестајало па су тамо остали болнички центри 
упућивали своје резерве. Оно што је највише 
недостајало били су лекари којих је ионако било 
премало: у први мах је на располагању војсци 
било 409 а касније је мобилисан и преостали 61 
лекар.3 Временом, доласком лекара добровољаца 
из иностранства то стање се донекле поправило.4 
У Ваљеву их је било у почетку 26 али је у болни-
цама радило само 10 јер су остали радили при 
администрацији Врховне команде. Српска влада 
и национални Црвени крст су још раније упути-
ли позив за помоћ у медицинском особљу и са-

3  А. Недок, Српски војни санитет у Првом светском рату, Бео-
град, 1914. стр.50.
4  Већ 31. октобра 1914. године је, по записима министра војног 
Стефановића, било 595 лекара и 233 медицинара.

нитетском материјалу Међународном Црвеном 
крсту али је већа организована помоћ почела да 
стиже у другој половини септембра једино из Ру-
сије и Грчке.5 Пре те помоћи стигли су појединци 
одазивајући се позиву. Један од првих је био Ари-
ус ван Тинховен који је са медицинском сестром 
Де Хроте био распоређен у Ваљевску окружну 
болницу још пре пристизања првих рањеника. 
Био је веома искусан ратни хирург који је и Бал-
канске ратове провео као лекар у српској служ-
би. За њим је стигло неколико интерниста лекара 
добровољаца из Швајцарске који су распоређени 
у другу резервну болницу у Артиљеријској касар-
ни. Дужност су примили већ 3. септембра 1914. 
Била је то група састављена од различитих наци-
оналности којој су се придружиле и две Рускиње 
лекарке. Једној од њих је сачувано име – докторка 
Сошинска. Међу њима је био и касније познати 
швајцарски политичар Морис Жанере (Maurice 
Jeanneret) који се са Србима повукао 1915. године 
и преко Италије вратио за Швајцарску.6 Нешто 
касније дошло је још неколико добровољаца из 
исте земље. Било је и таквих, нарочито из Русије, 
који се нису пријавили српским властима у ино-
странству нити по доласку у земљу. Једностав-
но су дошли, пријавили се у ратне јединице или 
отишли у неку болницу да раде па о многима не 
постоји никаква евиденција. Тек накнадно из ме-
моара сазнајемо о некима од њих, као о храброј 
болничарки Дарји Коробкиној7 из Петрограда 
која је стигла још у августу и доктору Барбарош-
кину који је радио у болници у Алексинцу. Многа 
имена добровољаца који су дошли у Ваљево још 
увек су нам непозната.

 Још од првих дана рата највећи терет у струч-
ном и организационом облику је пао на Окружну 
болницу и њене лекаре, Селимира Ђорђевића и 
Ван Тинховена. Они су непрекидно прегледали 
рањенике у пријемном, тријажном центру, ука-
зивали неопходну помоћ а затим су их распо-

5  Позиву српског Црвеног крста поред Русије и Грчке, одазвали су 
се Француска, Италија, Холандија, Јапан, Румунија, Швајцарска, 
Турска, Аргентина, Чиле, Велика Британија и САД.
6  Како су међу собом говорили углавном на француском стекао се 
погрешан утисак да се радило о француској мисији.
7  На положају је спасила животе многима а свој је дала 2. октобра 
1914. на Гучеву.
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ређивали по осталим болницама. Оне најтеже, 
са најтежим повредама, доктор Тинховен је из-
двајао како би их лично оперисао. Нажалост, на 
хируршком оделењу у болници било је само 60 
болничких места али је тај број стално повећа-
ван због великог прилива тешких рањеника. Јед-
не ноћи их је стигло чак 800 рањених одједном. 
У хируршком одељењу су радили тада само др. 
Тинховен, сестра Де Хроте, три Српкиње и два 
студента, од којих је само један био студент меди-
цине.8 Крајем августа стигао је из Холандије оста-
ли део искусне медицинске екипе др. Тинховена, 
две сестре и два болничара. Доктор Селимир 
Ђорђевић је не само био лекар у својој болници 
већ и у свим другим, био је управник Окружне 
болнице али и свих резервних болница у граду. У 
сваком тренутку је знао где кога мора да пошаље 
од лекара, сестара, где је шта потребно од опреме 
и лекова до хране и осталих потреба.

 Ваљевска Окружна болница је била центар 
свих догађања, ако би неко рекао да иде у болни-
цу, знало се која је то болница иако их је у граду 
било још седам. Лекари ове болнице су примали 
рањене и болесне у тријажном центру, указивали 
им прву помоћ и распоређивали даље по болни-
цама. Ту су стизали захтеви и молбе и одатле су 
давани распореди лекарима, особљу, Одбору за 
дочек и помоћ рањеницима. Та болница је била 
и остала једино место за мештане и придошле 
где су могли да очекују лекарску помоћ, једина 
која није била посвећена само војницима. Имала 
је најбољу опрему па чак и рендген апарат који 
је допремљен одмах из Ниша јер је био потре-
бан за проналажење заосталих делова муниције 
по телу.9 Доктор Селимир Ђорђевић је неумор-
но ишао од једне до друге болнице, одазивао се 
позивима да прегледа и лечи у мору придошлих, 
рањене, болесне и уморне. Био је лекар са вели-
ким стручним и организационим способностима 
и светао пример осталом медицинском особљу. 
Несебично се прихватио свих обавеза и био чо-
8  Веома кратко, крајем августа и почетком септембра у болници 
је помагао заробљени Чех из Прага, Хајнрих Пруска, асистент по-
родиљства.
9  Како се његова испорука догодила непосредно иза доласка др. 
Тинховена и како је он њиме руковао, раширила се нетачна вест 
да га је он и купио.

век који је све знао и којег су сви знали. Његов 
лик су запамтили скоро сви рањени и болесни, 
у великом напору организације лечења и осталог 
збрињавања, био је основна и најважнија особа. 
По пристизању руске мисије 27. септембра, део 
његових брига је преузео др. Аврам Винавер који 
је постао управник пете резервне болнице у згра-
ди данашњег Вишег суда где је та мисија радила. 
На челу те мисије је био др. Сичев. Доктор Тома 
Леко је постављен за управника новоосноване, 
шесте болнице у складишту Дринске дивизије 
а нешто касније др. Александар Савић је почео 
да обавља дужност управника четврте болнице 
у Ваљевској гимназији. После битке на Церу, др. 
Јован Стричевић, који се предао Србима, преузео 
је дужност управника друге резервне болнице. 
Хируршки захвати су обављани и у Дринској вој-
ној болници где је радио др. Јордан Стајић, који је 
био један од првих школованих српских хирурга, 
и др. Љубиша Вуловић. Управник те болнице је 
био др. Павле Војтех а касније др. Љуба Стоја-
новић. Пожртвована и преко својих могућности 
била је млада лекарка, због залагања и стручно-
сти одликована у Балканским ратовима, Ваљев-
ка, Драгиња Бабић. Као већ искусан ратни лекар, 
јер је већ била управник резервне војне болнице 
у Ваљеву у претходним ратовима, знала је много 
о ратним повредама и начинима збрињавања. Рат 
је Драгињу затекао на месту општинског лекара 
па се свакодневно налазила при Окружној бол-
ници где је неуморно лечила суграђане, придо-
шле, болесне и рањене. Њена брига за суграђане 
и болесне није се заустављала само на пружању 
медицинске помоћи, бринула је и све њихове бри-
ге. Забележено је да је за време епидемије тифуса, 
вративши се у свој град на сопствени захтев,10 не 
само лечила већ и хранила, доносила огрев и ло-
жила ватру својим пацијентима.

 Огроман пријем рањеника није могао оста-
вити без акције грађане Ваљева, нарочито ако се 
узме у обзир њихово патриотско расположење. 
Самоиницијативно су основали „Одбор за до-
чек и помоћ рањеницима“ на чијем челу је био 

10  М. Радојчић, Бабићи из Ваљева, Гласник МИАВ, бр. 40. Ваље-
во, 2010, стр. 31. По повлачењу из Ваљева пред Колубарску битку, 
била је распоређена на место управника болнице у Пироту.
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Милан Матић са члановима ужег одбора Ристом 
Топаловићем, Костом Марковићем, Милутином 
Дојчиновићем, Миланом Зарићем и Димитријем 
Милићем. Захваљујући иницијативи овог одбо-
ра, који је окупио велики број грађана, организо-
вано је снабдевање рањеника и болесних. И дању 
и ноћу су дежурали на раскрсницама, обилазили 
болнице испраћали санитетске возове за евакуа-
цију и нудили рањене и болесне са свиме што су 
имали. Грађани су доносили одбору а они су даље 
делили чај, бурек, печење, шећер, хлеб, сланину, 
воће, тегле слатког од шљива, дуван, флаше ра-
кије и коњака... Организовано је и прикупљање 
новчаних прилога којима су помагане и бројне 
избегле породице. У одбор су приступиле сасвим 
анонимне и ћерке и жене најугледнијих грађана. 
Од неких су сачувана само имена: Радојка, Љу-
бица, Надежда, Војка, Јела, Мара, Коса Кораћ, З. 
Зарић, Д. Ђуранић, госпођица Перка Араповић, 
ћерке господина Бирчанина, В. Поповића, Саве 
Николића, Б. Цветојевића. Са њима су биле и ћер-
ке Живојина Мишића. Све су оне, поред послова 
у дочеку и испраћају рањених и болесних, биле 
ангажоване због недостатка болничког особља 
у раду у болницама. Већина од њих је већ имала 
завршене болничке курсеве или су се на брзи-
ну обучавале па су превијале и неговале рањене 
и болесне али помагале и при операцијама. На 
иницијативу Одбора, градске власти су одузеле 
све фијакере од приватних лица како би се рање-
ни и болесни могли превозити од тријажног цен-
тра до болница и од болница до железничке ста-
нице. Како је потреба за превозним средствима, 
због евакуације рањених на санитетски воз, била 
све већа убрзо су одузета сва расположива кола 
без запрега. Одбор је успео да подигне код желез-
ничке станице павиљон од дасака у коме се не-
прекидно кувао чај, супа и остала храна. Одбор 
се побринуо да се сви рањеници приликом еваку-
ације послуже а за те потребе је набавио чај и све 
што је било потребно. Такође су набавили дуван 
у сандуцима и пакетићима, делили га рањеним 
приликом евакуације и по болницама недељом и 
понедељком. 

 За време Церске битке тешки задатак збриња-
вања рањеника је једва обављен, лакши рањени-

ци су опорављани и враћани на фронт, тежи су 
или остали у Ваљеву или су евакуисани малим 
санитетским возовима према Младеновцу а по-
том даље ка Крагујевцу или Нишу. У почетку је 
постојао само један воз са преуређеним вагонима 
у које су могли да се сместе тешки рањеници и не-
колико вагона за лакше рањенике. Воз је путовао 
од четири до шест сати и могао је да превезе око 
400 рањеника. У пратњи сваког воза је био један 
лекар, дванаест болничара и један подофицир. 
Погоршањем стања на ратишту после преласка 
српске војске преко Саве и поновног преласка ау-
строугарске војске преко Дрине, број рањеника 
се вишеструко повећао. Непрекидне крваве бор-
бе на Гучеву, Борањи и нарочито на Мачковом ка-
мену сваког дана су односиле застрашујући број 
живота и и увећавале вишеструко број рањених. 
Тада су ангажована још два воза али су и они 
били недовољни. О броју и именима рањеника 
није се могла водити евиденција, како је ко сти-
зао на ред за преглед тако је и збрињаван. Упући-
вани су у болнице или на воз где је превоз је био 
организован а лакше рањени су морали сами да 
нађу пут до одредишта.
 
 Рањеници су свакодневно све више и више 
пристизали, било их је прво до две, пет а потом 
седам и више хиљада. Ваљево је тада постао град 
који се сасвим посветио збрињавању рањених и 
болесних, болнице и припадајуће зграде су не-
прекидно расле, увећавале се, тако да се сав град 
претворио у огромну, јединствену болницу. Ле-
кари и болничари, којих је било премало, ишли 
су од једне до друге резервне и сталне болнице, 
од свратишта до магацина и кућа и указивали 
помоћ. Све болничка места су била попуњена, 
болесне и рањене су стављали по ходницима, 
неусловним просторијама а затим су за потребе 
болница искоришћене кафане „Јадар“, „Грозд“, 
код „Топаловића“, „Благојевића“, „Браће Грозда-
новић“, „Браће Марковић“, „Русија“, „Београд“, 
„Балкан“, „Петроград“, „Посавина“, хотели, „Се-
кулић“, „Таково“ и „Гранд“, Основна школа... 
Сваки делић простора је био заузет. Начелник 
српског санитета Лазар Генчић је о томе овако 
писао: „Многобројни рањеници лежали су на па-
тосима и то само негде на сламњачама, иначе само 
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на слами или сену са или без икаквог покривача. 
Лако рањени су целог дана били закрчили ваљев-
ске улице и прикупљали су се око завојишта 
ради превијања а у подне и увече око казана ради 
исхране, а тешко рањени чекали са очајањем ред 
да буду прегледани, превијени, боље смештени и 
евакуисани у позадину“.11 Девојке и жене Ваљева 
су преузеле огроман део посла. Како су трагедија 
и потпуни слом санитета висили у ваздуху свако-
дневно, само су појединачна херојска дела давала 
извесну наду. Више је појединачно пожртвовање 
и потпуна, несебична преданост лекара и осталог 
особља помогла да се спасу бројни животи и из-
бегне потпуни слом него што је то учинила др-
жавна организација. Девојке и жене су збрињава-
ле рањенике, помагале при операцијама, правиле 
гипсане завоје чак и за веома компликоване пре-
ломе. По нестајању санитетског материјала извр-
шена је реквизиција по ваљевским апотекама у 
власништву Тадића и Прикелмајера. У реферату 
од 13. септембра Генчић наводи да већ има близу 
40.000 рањеника у Србији, да је потпуно изостала 
помоћ страних друштава црвеног крста и стра-
них лекара и да поједини пукови немају ниједног 
лекара. Стога је тражио да се са стране хитно до-
веду лекари и обезбеди санитетски материјал. 

 Схватајући сву трагедију српског народа и 
потребе за њеним превазилажењем, отпочеле су 
бројне активности у пријатељским земљама како 
би се указала потребна помоћ. Руски Црвени крст, 
Словенска и Руска добротворна друштва, Кола 
милосрдних сестара и бројна друга удружења и 
појединци, (од којих су се изузетно ангажова-
ле жене бившег и тадашњех руског посланика у 
Србији, госпођа Хартвиг и кнегиња Трубецки), 
прикупили су огромну помоћ и опремили више 
хируршких и епидемиолошких болница. Мисија 
Петроградског словенског друштва је опремила 
хируршку болницу која је стигла у Ваљево и већ 
27. септембра, одмах по доласку почела да ради у 
згради суда. Руска мисија, како су је звали, била 
је изванредно опремљена и потпуно финансира-
на од Петроградског друштва. Била је састављена 
од 30 особа а у саставу је имала 3 лекара, 8 ме-
дицинских сестара, 4 медицинска техничара и 
11  Војни архив фонд војске Краљевине Србије, 3А-124/1/4

2 неговатељице. Имала је свој рендген кабинет 
и малу, покретну цркву.12 У згради суда где је 
смештена, поставила је 100 болничких кревета 
и пошто је главни лекар, Н. И. Сичев био веома 
искусан хирург, знатан део најтежих рањеника је 
упућиван њему да их збрине и то углавном оних, 
којима је била потребна хитна операција. Мисија 
је приступила послу у веома драматичном пери-
оду после крвавих борби на Гучеву и Мачковом 
Камену када је у Ваљеву бивало у више наврата 
од 8 хиљада до 10 хиљада рањеника. Њена помоћ 
коју је пружала све до повлачења српске војске и 
пада Ваљева била је драгоцена. Искусни Сичев 
је успео да евакуише преосталих 75 болесника 
и да сачува сву опрему и људство. Рад је болни-
ца привремено наставила у Зајечару а касније је 
премештена у Крагујевац одакле се са народом 
и војском повукла преко Албаније. Пре доласка 
Руске мисије познато је да се у Ваљеву налазило 
још око 10. септембра неколико руских лекара и 
да су помагали при лечењу али није познато куда 
су даље били упућени. Највероватније је да су 
били распоређени при пољским болницама или 
превијалиштима у близини ратних положаја.

 Једна од најзначајних организација за помоћ 
српском народу, која је започела своју актив-
ност у том времену, тачније 23. септембра 1914, 
био је Српски потпорни фонд (The Serbian Relief 
fund). Овај фонд је у свом седмогодишњем раду 
прикупио озбиљну помоћ у новцу, санитетском 
материјалу опремао хируршке а потом и епиде-
миолошке болнице, помагао избегле, народ у оку-
пираној земљи а потом нашао снаге да учествује 
у обнављању разорене земље по ослобођењу.13 
Сва помоћ која је долазила из САД и Канаде, до-
лазила је преко организација у којима је највећу 
улогу имао Михаило Пупин српски већ тада по-
знати научник. Србија вероватно није имала ни-
када особу, тако предану раду и идеји и са толико 
утицаја, које је ширила истину о Србима. Преко 
Српско-Америчког комитета Црвеног крста чији 
12  Г. И. Шевцова, Руска добротворна помоћ Србији у ратовима 
1912-1917. Београд, 2010. стр. 129
13  На иницијативу Мабел Грујић, Дарије Прат, леди Пеџет, Ели-
забете и Ани Христић основано је удружење које је имало подрш-
ку најутицајнијег дела српске и британске јавности. Од фебруара 
1915. радило је под покровитељством британске краљице.
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је био председник заједно са Јеленом Лозанић по-
кретао је бројне акције и успевао да ангажује раз-
не хуманитарне организације и појединце. Део 
те прикупљене помоћи стизао је и до Ваљева и 
његових болница. 

 Заједно са бројним рањеницама и већ придо-
шлим избеглима из Босне и Срема, у Ваљеву су 
биле и избеглице које су дошле из ратом захваће-
ног подручја, Шапца. Лознице и села између Дри-
не и Саве. Са собом су донели страшне, скоро 
невероватне приче о злочинима које је починила 
аустроугарска војска. Сведоци су причали о жи-
вим запаљеним по затвореним кућама, везаним 
за стогове сена и сламе, убијаним и сахрањива-
ним одмах ту где су изгубили живот. „Сељанке 
долазе да обиђу своје мртве мученике сахрањене 
свуда по воћњацима“ сведочи Рајс о оном што је 
видео и што ће ти исти гробови после заувек о 
томе сведочити.14 О бројним убиствима деце и 
жена, одвођењу у ропство, ломљењу вратова за-
робљеним војницима, силовањима… Преживели 
су тврдили, што се касније и видело по саставу је-
диница које су починиле најгоре могуће злочине, 
да су их углавном починили Хрвати и Мађари. 
Двојност Аустроугарске монархије се огледала и 
у посебним јединицама са територија аустријских 
и мађарских земаља, па се тако видело да једини-
це „аустријских Немаца“ скоро уопште нису уче-
ствовале у злочинима. 

 Општинске власти су водиле рачуна да се и 
најмањи могући простор искористи за њихов 
смештај и да их снабде са храном и оделом. Окол-
на села су такође била препуна. Понуђену могућ-
ност да се евакуишу даље у позадину мало ко је 
искоришћавао, надајући се да ће рат престати и 
да ће се што пре вратити на огњишта која им од 
Ваљева нису била далеко. Већ дуже време су се 
водиле упорне рововске борбе са великим обо-
страним жртвама, цео септембар и октобар. Тада 
је једна од највећих драма већ и онако измученог 
народа, вероватно и највећа током целог рата по-
чела да прелази у скоро потпуно уништење ста-
новништва. Време смрти је почело тако што је 6. 

14  А. Рајс, Шта сам видео и преживео у великим данима, Београд, 
1925, стр. 57.

новембра, под страшном артиљеријском паљбом 
разнета већина српских преосталих одбрамбе-
них положаја. Српска војска уморна, десеткова-
на, без довољно муниције кренула је у повлачење. 
Испред ње, са њом, измешани са војним колона-
ма, кренуо је скоро сав преостали народ из Аз-
буковице, Подриња, Мачве, Посавине, Тамнаве и 
Подгорине ка Ваљеву. Жене које су једине биле 
радно способне товариле су на кола старе, децу, 
најнеопходније што су имали и кретале у неиз-
весност. Дуге колоне су примећивали и аустриј-
ски аероплани који су извештавали да те колоне 
стоје или једва миле код Каменице, Коцељеве, 
Уба и на прилазима Ваљеву, углавном на успо-
нима и мостовима. Очајни војници су напушта-
ли привремено јединице пролазећи у близини 
својих кућа, како би некако помогли најмилији-
ма. Тиме су ризиковали смртну казну и додатно 
слабили могућности одбране. Жене су на кола че-
сто товариле ситну стоку, или су је терале испред 
себе знајући да ништа неће наћи када се буду 
враћале и да би од нечега могли да живе у збегу. 
Знало се да су у првом преласку непријатеља по-
стојале и посебне јединице које су организовано 
пљачкале сточни фонд и осталу имовину и пре-
теривали је преко Дрине. Страх од сигурне и бол-
не смрти био је јачи од наде да ће бити поштеђе-
ни. Знало се за страшна мучења којима су били 
изложени сународници, о вађењу очију, убијању 
деце и свему оном што је и свет касније сазнао 
из извештаја Арчибалда Рајса и записа бројних 
странаца. Непрекидно, дању и ноћу, журно су се 
кретале јединим могућим путем, ка Ваљеву, коло-
не нејаке деце, жена и старих, гладни, исцрпљени 
и препуштени сами себи. Залихе хлеба и брашна 
које су носили биле су недовољне, у својим тор-
бама и колима скоро да ничег више није било. 
Журило се ка граду који је и сам једва састављао 
крај са крајем и био на ивици беде; велика скла-
дишта брашна у Прахову где је превожено лађама 
из Русије, била су предалеко а у околини се тешко 
могло било шта купити па ни брашно.

 Др. Тинховен, који је водио дневник наводи: 
„А после ужаса с почетка рата народ се у смртном 
страху дао у бег. Поподне видимо како пристижу 
те чемерне поворке, на хиљаде и хиљаде њих са 
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женама и децом, са болеснима, сакатима, пеши-
це, исцрпљени, са понешто спашених ствари на 
грбачи, у колима са покућством... Изгладнели су, 
жедни, а хране скоро да више нема за те бескрајне 
збегове... Избеглице се у бескрајном низу вуку ули-
цама, из очаја седају, падају да више не устану“. 15

 Бројни гробови око кућа, по воћњацима, на 
путевима и свим могућим местима, који су већ 
обележавали Подриње и Мачву, у крајевима који 
су претрпели ратне страхоте, ширили су се путе-
вима којима се кретао избегли народ. Често није 
било никога ко би могао нити имао чиме да одве-
зе покојнике на гробље, што се касније догађало 
свуда у време епидемије тифуса. Нејаке жене су са 
старима копале плитке, привремене раке које су 
се касније претварале у стална гробља. Сада их је 
већ било на сваком кораку и у Ваљеву и око њега. 
Очигледно потрешен др. Тинховен, гледајући не-
срећу око себе каже: “Изгладнели мученици кре-
тали су се даноноћно и падали од исцрпљености. 
Колико је само деце умрло на овој голготи? Роди-
тељи би ископали малу раку и крстом од гранчи-
ца означили гроб свог љубимчета. Видео сам на 
стотине и стотине таквих, једноставних крстова 
од гранчица...“ 16

 Фронт се није могао више држати, војска се 
повлачила ка Ваљеву, али ни њега није могла оз-
биљније да брани. Врховна команда и Влада су 
на заједничкој седници 8. новембра одлучили да 
наставе борбу одбијајући предлоге за капитула-
цију који су изгледали као једино прихватљиво 
решење. Само појединачни, очајнички отпори 
бранилаца омогућили су да се повлачење не пре-
твори у потпуну катастрофу. На несрећу избе-
глог народа отпочеле су кише, путеви су поста-
ли расквашени а жене и деца бежећи ка Ваљеву 
и даље од њега у слабој и мокрој обући и одећи 
последњом снагом су покушавали да дођу до спа-
са. Многи од њих, деца, стари, болесни застали су 
и заувек остали на неком пропланку поред пута. 
Ваљево је било капија наде и спаса за све избегле, 
за све рањене и болесне, за све који су се повлачи-
ли. Град је постао тада оно што ће бити непрекид-

15  Тинховен, н.д, 53.
16  Исто, стр. 85.

но више месеци касније, не само место страдања 
него и место наде. Већ од раније је то био град 
болница, свака улица је била болничка авенија 
са скоро свим припадајућим зградама, механама, 
хотелима, кућама, магацинима, школама, све је 
било у служби лечења, али се тада Ваљево пре-
творило у нешто много више него што је обавеза 
предвиђала. Пожртвовање грађана и медицин-
ског особља у све већој и већој несрећи нису утр-
нули и претворили се у себичност и страх, већ су 
синули у најлепшој светлости. Солидарност и ху-
маност су се извили изнад свакодневне несреће и 
постали највиша вредност скоро сваког човека. 
Медицинско особље, сестре, лекари, обичан на-
род, скоро да никог више није било ко није био 
спреман да да свој живот како би спасао туђи. 
Или да му бар продужи наду. У данима који су 
донели још већа искушења та ватра племенито-
сти и пожртвовања није никад утихнула, на ме-
сто палих, долазили су други; помоћи и спасити 
био је једини циљ.

 Бројне колибе око Ваљева у којима су били 
претходни избегли, добијали су непрекидно нове 
становнике. Снабдевање храном је скоро пот-
пуно престало јер су сви магацини били праз-
ни, а опет делили су се последњи залогаји. Град 
је растао непрекидно, у њега се улазило у дугим, 
непрекидним колонама, застајало, остајало или 
продужавало даље после одмора у истим таквим 
колонама или препуним возовима. После одлу-
ке Врховне команде и Владе о наставку рата, до-
шло је до евакуације Ваљева и његових болница. 
Новопридошли рањеници више нису примани у 
болнице већ су одмах усмеравани на воз за еваку-
ацију. Узнемирено и уплашено становништво је 
спремало своје, углавном млађе чланове породи-
ца и слало их у унутрашњост. Исељавање служ-
би и саме Врховне команде је било отежано због 
великог броја људи који се кретао истим прав-
цем и војске и коморе која се повлачила. Поред 
путева кретале су се по још две, три паралелне 
колоне невољника на колима, али је на мостови-
ма и успонима морало све да стане. Војска је за-
устављала и на крају сасвим прекинула кретање 
избеглог становништва док мостове не пређу ко-
мора и остале јединице и тиме преостали народ 
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довела до очаја. Идући колима, пешице, са децом 
у наручју, стоком коју су многи терали, сав тај 
народ је стао. Димитрије Туцовић је у својим по-
следњим дневничким белешкама записао:
 „Најтеже је у ноћи било гледати грдне поворке 
и збегове народа што бежи... Комора зауставља 
њихове возове да би се она извукла. Војска про-
миче мимо њих, и они чекају у ноћи на друму и 
крај друмова, по шумарцима и гудурама, јаучу и 
пате се. Мртва деца леже покрај пута; напуштена 
и бачена од матера које не знају шта ће са њима; 
она су скапала од студи и угинула у блату. Друга 
лутају по народу и цвиле за загубљеном мајком. 
Све се то слило у слике које ни најтврђе срце не 
може да поднесе. А глас жена: „Ви одосте а нас 
остависте“ – убија вољу за животом“. 

 Потпуно заустављене колоне избеглог народа, 
било на путу или на мостовима, стигле су аустро-
угарске снаге које су, такође, зауставиле њихов 
повратак ка углавном спаљеним огњиштима. 
Били су сметња за пролазак њихових јединица. И 
тамо где су се враћали није било хране. Огромна 
аустроугарска војска се већим делом снабдевала 
пљачком од чега је највише било изражено одузи-
мање стоке. Већ помињани Чех Ванчура и о томе 
извештава: „Зачас се раније прашњав пут пре-
творио у блатњаве дубине без дна, време је хлад-
но и на моменте ветар баца читаве потоке кише 
у очи. По том времену креће се бесконачни број 
породица, већином прилично обдарених децом. 
Жене босе или у лошим опанцима, свака испред 
својих кола вуче волове, а ако је неко старији из 
породице, позади тера стоку... Како ти људи, тако 
и њихова запрега дуго нису јели и тако уз највећи 
напор настављају напред. Деца напола гола 
стискају се једно уз друго на колима, тресу се од 
зиме и глади и непрестано плачу. Сами од себе, 
желећи да се загреју и да нешто добију од наших 
војника, силазе с кола и боси претражују блато... 
Сав хлеб смо већ поделили, а стално само чује-
мо ‘молим леба’ од тих малих човечуљака“. Нико 
никада неће моћи да преброји све те тужне дечје 
жртве, бројне помрле на страшном путу, избегле 
из Босне и Срема што су заједно са народом из-
међу Дрине и Саве, бекством узалудно тражили 
спас. Поразни бројеви који показују мањак ста-

новништва по окрузима 1916. у односу на 1910. го-
дину, не рачунају природни прираст становништва 
нити пострадале који су избегли у Србију.

 У великој журби, само неколико сати пре 
уласка непријатеља у Ваљево, под топовским на-
сумичним гранатама евакуисани су последњи 
рањеници и болесници а остали су само на смрт 
рањени и болесни, неколико лекара и болнича-
ра и мали број несахрањених лешева. Ваљевска 
Окружна болница је евакуисана за Чачак а потом 
за Ниш, одакле је болничко особље заједно са Ру-
ском мисијом из Ваљева премештено у Зајечар. 
Болесни и рањени су остали у нишким болница-
ма тако да се касније у Ваљево вратила само меди-
цинска екипа са опремом. Дринска стална војна 
болница је евакуисана у Крушевац где је смеште-
на у зграде мушке и женске гимназије и у кафа-
нама „Цар Лазар“ и „Таково“. Када је доктор Сон-
дермајер био у посети овој болници у Крушевцу 
9. јануара 1915. затекао је болесне од тифуса лека-
ре Милана Стајића и Љубу Стојановића. Тада је 
имала 141. болесног и 124. рањеног војника који 
су били без кревета са свега 15 мадраца. Рубља је 
имала довољно, добро снабдевену апотеку али са 
мало завојног материјала. Поред поменутих ле-
кара из Ваљева су у овој болници били још увек 
и са њом се касније вратили у Ваљево још и Све-
тислав и Наталија Николајевић. Заробљеници 
Срби, Јован Поповић и Гаврило Барак такође су 
били тамо као и три медицинара од којих су два 
била Аустроугари.17 Болесни и рањени Дринске 
војне болнице се, као и рањени Окружне болни-
це, нису вратили у Ваљево као што су то учиниле 
медицинске екипе. Бригу о њима су преузели ле-
кари у Нишу и Крушевцу.

 Непријатељску војску су у Ваљеву сачекали 
и предали јој болнице само са тешко рањеним и 
болесним војницима који нису могли да издрже 
евакуацију: др. Милован Башевић, др. Аврам Ви-
навер, руска докторка Сошинска и неколико бол-
ничара. 

(наставак у следећем броју)
                     

Велибор Видић

17  Архив САНУ, Дневничке белешке др. Сондермајера, 14559-I-2
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ПРОСЛАВА ИЛИ ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
СТОГОДИШЊИЦЕ

  Био би сигурно неким аспектима узнемирен 
и забринут велики историчар кога смо у предве-
черје ових годишњица изгубили – Андреј Ми-
тровић, писац најтемељнијих студија о немачкој 
и аустроугарској политици према Балкану и 
Србији почетком XX века. Био је одличан по-
знавалац немачке, аустријске и српске грађе и 
литературе, историчар који је размењивао живу 
реч са Имануелом Гајсом и другим немачким и 
аустријским историчарима, високо цењен у тим 
круговима. О политичким трендовима се и сам 
изјашњавао, добро их наслућујући.2 Данас би 
својом одмереном речју сигурно био критичар 
професионалног посртања и његове социјалне 
промоције. На његове ставове о утицају полити-
ке на питања узрока Првог светског рата и при-
лагођавања историчара, вољно или невољно, да 
учествују у тим подухватима, подсетио је нови-
нар Политике Драган Вукотић. Андреј Митро-
вић је својевремено у недељнику Време рекао да 
политичари стварају климу или постављају ди-
ректне захтеве, то јест забране (или предности) 
за одређена тумачења. Изнео је примере када 
су се историчари по упутама својих влада „до-
говарали”, a потом је један, савестан и осебујан, 
Фриц Фишер то нарушио новим истраживањи-
ма и професионалном етиком. Поручио је тада: 
„Једна држава, једно друштво, не губи престиж 
признавањем историјске истине о себи”.3 

1  Милорад Екмечић, „Да ли прослава, обележавање, или обнова 
ратне атмосфере Сарајевског атентата и Првог светског рата 
1914-1918?”, Печат, бр. 295 и 296/2013, стр. 25-35, стр. 23-31.
2   Андреј Митровић, „Немачки издвојен корак”, Борба, 15 јули 1991 
(наведено код: Cedomir Strbac, Africki zapisi 1988-1992, Beograd, 
2013, str.366).
3  Д. В., „Професор Андреј Митровић о „прекомпоновању” исто-

 Владимир Дедијер, писац светски познате 
књиге Сарајево 1914, проглашене 1984. године 
од Њујорк Тајмса (New York Times) књигом го-
дине, пред крај живота слутио је нове турбулен-
ције у свету, па и жртвовање историјских истина 
о карактеру Првог светског рата. У белешкама 
публицисте Слободана Кљакића из маја 1989. 
године остало је забележено: „Велике силе ће 
немилосрдно настојати да задовоље своје импе-
ријалне апетите и да остваре доминацију... Мали 
народи и државе тражиће своје место под сун-
цем, а велики ће од њих тражити да се одрекну 
свог моралног блага, пре свега борбе за прав-
ду и истину. Све ће то подржавати историчари 
упрегнути у кола дневне политике, којима при-
тиче већа или мања синекура из касе моћника. 
Критична историографија биће на великим ис-
кушењима, мораће да води тешку борбу против 
историјског ревизионизма”.4 

 Кљакић бележи да је Дедијер тврдио да ће 
бити обновљене конструкције империјалне по-
литике и „науке” да су Србија и Срби одговор-
ни за Први светски рат. Када је Кљакић, помало 
наивно, изразио чуђење како ће то бити могуће 
кад је он у својој књизи то одавно разрешио, а 
књига је добила престижна признања, добио је 
одговор човека великог искуства:

 „То су рекли озбиљни историчари, морални 
и одговорни пред истином. Политику великих 
сила те две ствари не интересују. Оне би да буду 

рије”, Политика, 11. новембар 2013.
4  Сл. Кљакић, „Ревизија прошлости у режији великих сила”, Поли-
тика, 9. јун 2013, стр. 10 и 11.

Историчар који je cвoje капитално дело посветио историји стварања заједничке државе јужних 
Словена, политичкој, културној и социјалној историји, ослободилачкој борби и утицају великих 
сила на Балкану, осматрајући трендове обележавања стогодишњице који нас већ дуже време за-
пљускују, поставља питање: Да ли прослава, обележавање, или обнова ратне атмосфере Сарајев-
ског атентата и Првог светског рата 1914-1918?1 
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невине у историји. За њих су увек кривци мали 
народи и државе које се боре за правду, слободу 
и једнакост. Моћни дуго памте и осветнички су 
расположени.”5 

 У српској јавности било је током 2013. и по-
четком 2014. године различитих коментара по-
водом промовисања једног броја књига која су 
добиле оцену „ревизионистичке”, више у поли-
тичком, него стручном смислу. Усудили би се 
да устврдимо да је реаговање пре произашло из 
њихове нападне промоције у појединим среди-
нама него што су оне некакав изузетак у стручној 
средини. Било је и раније књига које би затала-
сале струку својим радикалним хипотезама, али 
ретко су оне постајале ствар глобалних медија. 
Данас пратимо да о таквим књигама говоре по-
литичари, додељују ауторима одликовања. Ар-
гументи са страница књига постају преко ноћи 
дневнополитички аргументи. У српској средини 
јавила се бојазан да је посреди нека друга наме-
ра, тим пре што се баш у тим књигама о којима 
смо писали у претходним поглављима на један 
стручно сумњив начин сва сложена прошлост 
узрока Првог светског рата преваљује на Србију 
и њен наводно „малигни национализам”. Њена 
целокупна историја XIX и XX века почела се ту-
мачити у складу са политичким оценама карак-
тера ратова на тлу Југославије 1991- 1999. године.

 Уз Србију се издваја Русија. „Руска мобили-
зација је злочин који је покренуо рат”, јер, ето, 
то је могао остати локални сукоб Аустроугар-
ске и Србије. Русија је крива што тог „парију” 
1914. године није пустила низ воду. На једној 
страни се инсистира да више ниједан народ по-
сле сто година не би требало да буде оптерећен 
осећањем кривице, сви су једнако патили, сви 
једнако страдали, а онда се волшебно упире пр-
стом на две државе, две нације које су у овом 
тренутку ван Европске уније или тачније ван 
тзв. Међународне заједнице. Да ли је то најава 
„нове политичке коректности” за нови период 
Хладног рата?

 С нелагодом се питамо да ли оваквим „мето-
5  Исто.

дом” не идемо до релативизације оцена о Другом 
светском рату. Па сви смо једнако криви. Сви 
смо једнако патили, немачки и јапански градови 
су немилице рушени, једнако као Лондон, Ро-
тердам, Ковентри, Варшава, Београд. Па Фран-
цуска, Велика Британија и Италија препустиле 
су 1938. Немачкој судбину Чехословачке, слич-
но као што је Русија пристала 1909. на анексију 
Босне и Херцеговине и приморала Србију да се 
формално сагласи. Зашто нису тако наставиле 
1939? Лакше ће се доказати да су Француска и 
Велика Британија наговестиле рат Немачкој, а не 
обрнуто. Нису пустиле низ воду Пољску и тиме 
сачувале европски мир. Сетимо се „аргумента” 
да је Русија починила злочин против мира јер 
није пустила Србију низ воду. Версајски мир је 
био „неправедан”, посебно у члану 231. Версај-
ски мир је створио неприродне државе, као што 
су Југославија и Чехословачка. To смо слушали у 
јесен 1991. године.

 Забринутост је изазвана и уношењем појма 
„тероризам” у оцену о деловању омладинских 
организација на тлу Аустро-угарске, са директ-
ном асоцијацијом на Ал-Каиду, моћан сим-бол 
данашњице, свеобјашњавајући појам за терор, 
суровост и експортовање џихадиста. Одрицао 
се у многим од тих књига, или коментара на њих, 
оправдани карактер супротстављања колонија-
лизму и империјализму оног времена. Довољно 
је подсетити како су се у једном тренутку зата-
ласали духови на питању да ли је Гаврило Прин-
цип био терориста иди херој, симбол борбе за 
слободу. У неким реаговањима, са претензијама 
да се представе као рационална и без страсти, он 
је био идеалиста који је прескупо коштао српски 
народ и целу Европу. Писац Владимир Кецмано-
вић је на ово иронично реаговао текстом „Ако је 
Принцип био скуп, колико је коштао Обилић?”. 
Владимир Пиштало, писац, опомиње истим по-
водом на речи Иве Андрића да су се слободарске 
идеје у Босни развијале упркос, а не захваљујући 
аустријској окупацији. „Да је Гаврило Принцип, 
уместо да пуца, пожелео да клекне пред Франца 
Фердинанда и да му уручи краснописну ‘пред-
ставку’ о положају ... босанских кметова, он би 
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се обрео у Кафкиној причи ‘Пред законом’.”6 Да 
ли је потребна дигресија – тентатор и саучесни-
ци били су суђени за „велеиздају”, а не за теро-
ризам. Поглед на оптужницу то јасно показује.

 Забринутост је била провоцирана брзином и 
масовношћу реаговања на објављивање писма 
гувернера Босне и Херцеговине генерала Оскара 
Поћорека министру Билинском, 28. маја 1913, у 
коме се сугерише да не би требало пропустити 
прилику да се среде рачуни са Србијом. Неко-
лико београдских историчара (Мирослав Пери-
шић, Мирослав Јовановић) подсетило је на ово 
писмо и ускоро изазвало лавину реаговања у до-
маћим, али првенствено у медијима Аустрије и 
Немачке. Писмо као да је покварило неке друге 
трендове, мада је само једно од десетина слич-
них докумената које указују да је у једном кру-
гу људи рат био жељен и да су га пропагирали 
као најкорисније решење. Историчар који нас је 
прерано напустио, Мирослав Јовановић, пово-
дом тога је изјавио: „Сведоци смо појаве књига 
које крајње релативизују досадашња тумачења 
Првог светског рата, стављајући у центар тих 
нових тумачења Србију, а иза ње Русију, као 
главне узрочнике његовог избијања. Али овак-
ви документи те ревизионисте демантују. Из 
три разлога Аустроугарска је хтела рат против 
Србије: да поврати свој нарушени статус велике 
силе, да себе докаже као савезника Немачкој, те 
да реши питање јужнословенских народа у тој 
монархији за шта је Србију доживљавала као ре-
метилачки фактор.”7 

 Већина немачких и аустријских медија, или 
њихови саговорници, трудили су се да истакну 
како сам документ није релевантан и да не до-
казује бог зна шта. Минхенски Зидојче цајтунг 
је оценио да је тиме, изгледа, пропао покушај 
Београда да се растерети приписане кривице (А 
ко га је оптеретио? – прим. М. Б.), док дневник 
Велт пише да су предлози као Поћореков „мало 
6  Полемика о Гаврилу Принципу, Политика, 15. септембар 2013, стр. 
15; В. Пиштало, „Принцип и Процес”, Политика, 25. јануар 2014, стр. 
3; Две трећине грађана Принципа сматра херојем (Анкета „Нина-
медије” за Политику), Политика, 15. септембар 2013, стр. 15.
7 Поћорекова најава рата годину дана пре извршења Сарајевског 
атентата, Политика, 6. и 7. јануар 2014.

значили”. Велт износи други „аргумент” – да Ау-
стрија средином 1914. уопште није била спрем-
на за рат, пошто су пропали покушаји решавања 
„Јулске кризе”. Немачки таблоид Билд је означио 
објављивање као покушај Србије да „докаже” 
невиност за Први светски рат, и сугерише да је 
Принцип (продужена српска рука, а не аустроу-
гарски држављанин), пуцњима покренуо Први 
светски рат, а да данас Београд жели да се ос-
лободи сваке саодговорности. Оштро пише и 
Тагесшпигл, показујући да је писмо у садашњем 
тренутку подршка оним снагама у Србији које 
критикују „неправедно и безразложно прогла-
шавање Србије a приори кривцем за Први свет-
ски рат”. Аустријски Клајне цајтунг, поводом 
објављивања писма и изјава директора Архива 
Србије Мирослава Перишића, пише да „Србија 
на тај начин жели да покаже своју невиност у 
Првом светском рату, те да се и даље заноси у 
старом националистичком размишљању”. Клај-
не цајтунг сматра да се Србија, што се више 
приближава дан обедежавања стоте годишњи-
це атентата, све више бори за своју улогу жртве 
немачко-аустријске агресије на почетку Првог 
светског рата. Листови помињу оцене и најаве 
познатог режисера Емира Кустурице, иниција-
тора оснивања Андрићевог института, у нега-
тивном тону, желећи да га представе лаиком.8 

 Немачки Тагесшпигл, поводом српских реаго-
вања на Кларкову књигу која је добро примљена 
у Немачкој, износи „да је проблем са Србијом 
око прихватања историјске истине у томе што 
је на свим странама у Европи постигнута дис-
танца од традиционалних националних исто-
ријских прича, док у Србији овај процес тек 
предстоји”. И у специјалном броју посвећеном 
Првом светском рату недељника Шпигл Србија 
је добила истакнуто место. Шпигл констатује да 
је баш уочи стогодишњице сазрело време да се 
преиспита „Фишерова теза” о немачкој одго-
ворности, па се у том светлу набрајају истори-
чари који наглашавају недостатке Русије (Шон 
Мекмикин), Француске (Штефан Шмит), али и 
свих великих сила (Кристофер Кларк). Српски 

8 „Nemački i austrijski mediji o ulozi Srba u Velikom ratu: Srbija 
‘dokazuje’ nevinost’”, Novosti (Frankfurt), 13. januar 2014.



30

званичници се у тексту означавају као сиве еми-
ненције Сарајевског атентата.9 

 Евидентно је да у једном делу Европе постоје 
трендови да се измени култура сећања на Први 
светски рат, избришу разлике између победника 
и побеђених. У уводнику француског месечника 
Историја (L’Histoire) поводом обележавања Дана 
примирја 2013. године стоји порука: „Не долази 
у обзир да се слави победа над Немцима, нити 
да се истиче жртва оних који су умрли за отаџ-
бину”. Управо је Француска иницирала и плани-
рала комеморативне свечаности 2014. године, 
које почињу у Сарајеву 28. јуна културним ма-
нифестацијама, а наставиће се војном парадом у 
Паризу 14. јула, у којој ће учествовати 72 земље 
учеснице Првог рата, без обзира на то којој стра-
ни су припадале. Обележавање ће се завршити 
11. септембра, отварањем меморијалног центра 
на северу земље, за 600.000 француских и војни-
ка других нација који су ту погинули.10 

 Франсоа Митеран је немачком канцелару 
Колу, 22. септембра 1984, рекао да нема разлике 
између француског и немачког војника зато што 
је њихов заједнички циљ био да се најбрже врате 
кућама. Садашњи председник Франсоа Оланд 
не жели да заостане.11 Да ли је то била спољаш-
ност или уверење знаће будући историчари. Ове 
данашње може да подсети на активности фран-
цуског министра Аристида Бријана и немачког 
колеге Штреземана из двадесетих година.

 Та политика помирења и пружене руке огледа 
се и у темељима концепције музеја „Перон” на 
северу Француске, који је основан 1992. године. 
Намера је била да се историја Великог рата при-
каже другачије, а не као след битака. Тенденција 
је да се покаже да је мање важно бити победник 
или поражени, већ је далеко важније показати 

9  Драган Вукотић, „Неодољива привлачност нове истине”, Поли-
тика, 15. јануар 2014 (између осталог према: 1914 Die Ulnheimliche 
Aktualitat des Ersten Weltkriegs, Der Spiegel - Serie uber Europeas Ur-
Kastrophe).
10  Ана Оташевић, „Сви су жртве, хероји се не помињу. Политика 
на Вердену, попришту велике битке Првог светског рата”, Поли-
тика, 17 и 18. новембар 2013.
11  Исто.

како се радило о масовној погибији. На тај начин 
се исказује да су и победници и поражени има-
ли много више заједничког. Као ехо тог тренда 
данас се ђацима у Француској у немачко-фран-
цуском заједничком уџбенику из историје, који 
није доминантан, „Први рат представља кроз 
његове апсурде, брутализацију маса, слике жи-
вота у позадини, женама у рату, животу војника 
у рововима, утицају на живот деце. Акценат је 
на цивилима”, наводи историчар Алексис Труд 
(Alexis Troude) са Универзитета у Версају.12 

 У музеју „Перон” налази се Међународни 
центар за историјска истраживања посвећен 
Првом светском рату, који окупља француске, 
америчке, немачке, британске, руске, белгијске, 
ирске, израелске и италијанске историчаре. На 
његовом челу је доајен Жан Жак Бекер, а међу 
потпредседницима његова ћерка Анет Бекер, са 
Паришког универзитета, Џеј Винтер (Jay Winter) 
са Јела (Yale University), где предаје историју Пр-
вог светског рата, Герд Крумајх (Cerd Krumeich) 
редовни професор у пензији Универзитета у Ди-
зелдорфу.

 Велика Британија је припремила најсвеобух-
ватнију церемонију. Држава је одвојила чак 55 
милиона фунти како би се широм земље одржа-
ле церемоније, реновирали музеји, организова-
ле ђачке екскурзије, сакупила и дигитализовала 
нова архивска грађа.13 Савремена политика сва-
како има своје место у комеморативним програ-
мима, па се тако наводи да присећање на зајед-
ничко страдање делова некадашње Империје не 
иде у прилог шкотском референдуму о независ-
ности, заказаном такође за следећу годину.

 За разлику од британских 55 милиона фунти 
које је влада наменила за активности током обе-
лежавања стогодишњице, Гардиан 2. марта 2014. 
упозорава да је немачка влада одвојила свега 
четири милиона евра за све активности. Фран-

12  Исто.
13  О. Манојловић, (наведено према: “Centenary News provides an 
overview of European First World War Centenary plans so far” http://
www.cen-tenarynews.com/article?id=1026, објављено 4. августа 2013 
(приступљено 25. новембра 2013).
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цуска је одвојила 60 милиона евра, Аустралија 
је одвојила 50 милиона евра, а Нови Зеланд је 
обећао 10 милиона. Лист истиче да су то сред-
ства која треба да помогну да се обележи да је у 
једном времену страдало 37 милиона људи – по-
гинулих или рањених. У Бундестагу је поводом 
једног посланичког питања откривено да Ангела 
Меркел неће учествовати на заједничким коме-
морацијама и да ће само два министра, Штајн-
мајер (иностраних послова) и Mac (Heiko Маас), 
министар правде, бити представници Немачке. 
Први ће крајем априла учествовати на дебати у 
Француској, а други ће учествовати на манифе-
стацијама у пограничном француско-немачком 
региону. Посланик Севин Дагделен критиковала 
је политику која није ништа предвидела за обе-
лежавање рата на Источном фронту: „Необично 
је да немачка влада организује догађаје у Бенину 
и Боливији, те подржава манифестације у Јуж-
ној Африци и западној Африци, али за Источ-
ну Европу има у плану врло мало”. Дегделен је 
рекла за Гардијан да је чудно да „милиони жр-
тава Првог светског рата у Пољској, Белорусији, 
Украјини и Русији се не појављују као довољно 
значајна чињеница за немачку владу. To је скан-
дал”. Критичари међу историчарима такође опо-
мињу да је Источни фронт неоправдано запо-
стављен. Они који су подигли глас сматрају да 
би Немачка требало да учини више од онога што 
је понудила.14 

 Велика средства која се у свету одвајају утро-
шиће се на подупирање документарне продук-
ције, серија, филмова и слично. Биће објављени 
томови докумената и зборници радова. Део сред-
става биће одвојен за пригодне изложбе и пу-
товања. Средства ће бити коришћена за обнову 
спомен-обележја и уређење војничких гробаља.

 Са заједничким (европским) сећањем не иде 
лако, упркос израженим жељама неких полити-
чара и неких историчара. Неке од иницијатива 
из 2012. и 2013. године су у пролеће 2014. годи-
не „прикочене”. Према најавама из медија, неће 
се одржати заједничка европска комеморација 

14  Philip Oltermann, “Germany’s low-key plans for first world war 
centenary criti-sised”, Guardian, Sunday 2 March 2014.

поводом годишњице Првог светског рата. По-
водом тога анкетирани су историчари. Џон Хо-
умс (John Homes), са Колеџа Тринити у Даблину, 
изјавио је да се показало да је национални кон-
текст увек важнији за сећање на рат. „То сећање 
је јаче и континуирано код победничких нација, 
посебно у Француској и Великој Британији. V 
Немачкој је обрнут случај.” Анета Бекер истиче 
да постоје разлике у сећању на рат унутар саме 
нације, као на пример у Француској. Тамо није 
све исто у сваком од региона. Герд Крумах сма-
тра да је сећање живо у Британији, Француској, 
Аустралији, Новом Зеланду и Канади. Истори-
чари подсећају да треба водити рачуна и о ма-
лим земљама као што је Мађарска (драстично 
смањена после рата) или Пољској.15 

 Проблем се отворио и на Балкану. Иниција-
тива Историјског института у Сарајеву да са још 
неколико других институција направи мулти-
дисциплинарни скуп у коме би била обухваће-
на контроверзна историја, на неким странама, а 
пре свега у Београду, виђен је као извесна ин-
струментализација са политичким предзнаком. 
Бити декор подизању споменика Францу Фер-
динанду, суделовати на радним скуповима и слу-
шати „нову” историју која наступа последњих 
година, у којој се повод за рат прометнуо у уз-
рок рата, а улога Србије одредила као круцијал-
на за кланицу која је наступила у августу 1914, 
стављао је историчаре и њихове институције у 
дилему. Општа релативизација великог корпуса 
знања које су сабирали историчари из времена 
Југославије (па и Сарајева), знања које је дало 
прилично уверљиву слику контекста присуства 
Аустроугарске на простору Босне и Херцегови-
не, њене окупације и анексије, свих устанака и 
побуна, потом злочина који су почињени над 
властитим поданицима 1914, релативизација 
оквира из кога је потекао Гаврило Принцип и 
омладински покрет (југословенског предзнака), 
нису се чинили као добра препорука за атмос-
феру у којој би се дебатовало. Колеге из Бањалу-
ке су се такође негативно одредиле према ини-
цијативи, што је представљало додатни фактор. 

15  Има ли Европа заједничко сећање на Први светски рат? Vesti В 
92, subota 1. 3. 2014, Izvor: BETA.
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Сумњу је изазвало и повлачење или резервисан 
став најављених учесника и суорганизатора из 
Европе (нпр. Француске, односно институција у 
Бриселу које је требало да дају финансијску под-
ршку). Одбијање института из Београда да буду 
присутни као суорганизатори је, извесно, разо-
чарало организаторе из Сарајева. Ствар је дошла 
и у медије и била расправљана некад са жаром, 
а некад уз нетачне чињенице. И то се свело, уме-
сто аргументоване дебате, на дневну политику.16 
Како год, историчари из Београда могли су да 
оду ако су видели свој стручни интерес да уче-
ствују, тако углавном и путују свих ових година 
по свету. Биће присутни на више међународних 
конференција о Првом светском рату, поред по-
менуте у Сарајеву, на неколико конференција у 
Београду, потом у Бањалуци и Загребу. Биће као 
појединци учесници на конференцијама у Евро-
пи и шире.

 Можемо да се питамо да ли се заборавило 
ко су били генерали Филиповић, Варешанин, 
Поћорек, Саркотић или сам надвојвода Франц 
Фердинанд? Како су стигли у Босну? Упркос не-
давним и данашњим поделама у којима је и сам 
учествовао, академик Мухамед Филиповић из 
Сарајева је крајем 2013, гостујући на електрон-
ским и у штампаним медијима више пута поно-
вио поводом релативизовања личности Гаврила 
Принципа и његовог дела: „Гаврило Принцип 
био је борац за слободу своје земље и против 
њене окупације, чији је симбол био аустроугар-
ски престолонаследник Франц Фердинанд”. Та-
кође, осврнуо се на атмосферу у Сарајеву и уст-
врдио „да не разуме потребе одређених снага из 
БиХ да аболирају своје окупаторе” и нагласио да 
се „атентат не може упоредити са тероризмом”. 
Развијајући своју мисао рекао је „да не мисли 
да државе које су иницирале да се на Видовдан 
2014. године низом манифестација у Сарајеву 
обележи 100 година од Првог светског рата желе 
добро, ни БиХ, ни народима који у њој живе. 
Мислим да они желе да оперу свој образ и своје 
руке, јер су они такође саучесници и произвођа-

16  Miroslav Edvin Habek, „Husnija Kamberovic: Sarajevski atentat i 
danas služi za raspirivanje razmirica”, Novosti, br. 739,17. 2. 2014.

чи Првог светског рата”. 17

 Ипак, не би смео да се стекне утисак да је 
све усмерено у једном правцу: ревизија по сва-
ку цену, у име помирења. Тиме би свакако била 
избрисана велика цивилизацијска тековина 
накупљеног знања. Ако постоје извесни, пре-
познатљиви политички трендови за ревизијом 
историјске свести, укључујући „наметнути 
осећај кривице” код неких, то свако обележава 
време у коме живимо. Али, обележје времена 
су и велики историјски пројекти објављивања 
историјске грађе, отварање научне дискусије и 
сабирање постојећих знања на легитиман науч-
ни начин на веб-сајтовима. Српски историчари 
и поједине институције су такође укључене. По-
менимо вредан пројекат, који у оквиру међуна-
родне сарадње спроводи Народна библиотека 
Србије – сајт <www.velikirat.nb.rs>. У плану је 
одржавање бројних научних конференција то-
ком 2014. године, на којима ће се расправљати 
контроверзе и различити аспекти Првог свет-
ског рата и његовог наслеђа.

 Управо један од поменутих историчара који 
су укључени у рад музеја и центра „Перон”, Герд 
Крумајх, рекао је у интервјуу за паришки днев-
ник Монд да је „крај хладног рата омогућио Бер-
лину да поново постане политички чинилац 
који се рачуна, чему одговара повећано интере-
совање за процес одлучивања”. Немачки исто-
ричар подвлачи да нема „нових извора” који би 
водили значајним помацима у тумачењу одго-
ворности за рат, већ су у питању различите ин-
терпретације.18 Док пишемо ове редове, имамо 
у виду најаву да ће 14. марта 2014. Крумах има-
ти сусрет уживо са аустралијским историчарем 
Кристофером Кларком, после уводне речи не-
мачког министра Франка Валтера Штајнмајера 
(Frank-Walter Steinmeier) на трибини Немачког 
историјског музеја. Етаблирани немачки исто-
ричар ће моћи директно да упути критике које 
17 „Гаврило Принцип је био борац против окупатора”, Политика, 
4. децембар 2013; У истом духу Филиповић је говорио на округлом 
столу Федералне ТВ из Сарајева, у емисији у којој су учествовала 
двојица организатора скупа и др Слободан Шоја, бивши амбаса-
дор БиХ у Паризу.
18  А. Оташевић, Политика, 15. март 2014.
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је јавно давао поводом Кларкове и других књи-
га и затражи објашњења. Разговор ће модери-
рати новинар FAZ-a Петер Стурм.19 

 Директор бечког Државног архива Волфганг 
Мадертанер је у више наврата за аустријске и 
светске медије последњих месеци, поводом све 
присутнијих полемика око одговорности за рат, 
изјављивао да је „Аустрија у обавези да као сук-
цесор монархије Хабзбурга јасно и разумљиво 
призна кривицу”. Тим поводом је у интервјуу за 
београдску Политику изложио, по њему, више 
непомерљивих чињеница: „Беч је тражио при-
лику да сачува престиж и поврати кредибили-
тет велесиле, тако што ће започети ограничени, 
регионални сукоб и, и наравно, изићи као по-
бедник из тог ‘малог’ рата [...] У том контексту 
је Италија дуго времена била приоритетни циљ 
за генерала Фон Хецендорфа и његове следбе-
нике [...] Да би се потом окренуо Србији. Кад 
је у ратни календар Хабзбуршке монархије уне-
сен нови приоритетни циљ – успостављање 
контроле над целим Балканом, то јест преузи-
мање турских територија – Србија се обрела на 
путу као препрека [...] Питање је наравно да ли 
би генералу Фон Хецендорфу пошло за руком 
да у том тренутку оствари зацртани циљ да до 
атентата није дошло (...) Али, атентат је изведен 
и монархија је добила повод за рат који је желе-
ла и тражила. [...] Останимо при чињеницама 
које су важиле до 2010. године – Аустроугарска 
и Немачка су криве за рат.”20 

 У анкети Би-Би-Сија (BBC) „Ко је крив за 
Први светски рат?” одговарали су еминентни 
историчари, њих десет. Међу њима били су 
Макс Хејстингс, Ричард Џеј Еванс (Sir Richard). 
Evans), Хедер Џонс (Heather /ones), Џон Рол 
(John Rohl), Гер-хард Хиршфелд (Gerhard 
Hirschfeld), Аника Момбауер, Шон Мекми-
кин, Катриона Пенел (Catriona Pennell), Гари 
Биефилд (Cary Sheffield) и Дејвид Стивенсон 

19  http://www.auswaertiges-amt.de/EN/
Aussenpolitik/Cedenkjahr2014/Veranstal-tungsreihej 
914-2014/140314Julikrise-1914.html

20  Милош Казимировић, „Хабзбург је хтео и добио рат”, Полити-
ка, 15. јануар 2014, стр. 1 и 4.

(David Stevenson). Већина историчара је остала 
привржена ранијим ставовима о доминантној 
немачкој одговорности, уз Аустроугарску, која 
је одавно желела обрачун са Србијом.21 

 Макс Хејстингс је поновио своје више пута 
изречене ставове да га нису „уверили аргумен-
ти против Србије”, те да не верује да је Русија 
желела европски рат 1914, јер су руски лидери 
знали да би били у много јачој позицији за две 
године, када окончају програм наоружавања. 
Слично суди Џон Рол, који означава Немачку 
и Аустроугарску и подвлачи да Први светски 
рат „није избио случајно нити зато што је за-
казала дипломатија”, већ као „резултат завере 
влада империјалистичких земаља Немачке и 
Аустро-Угарске, које су се надале да ће Брита-
нија остати изван сукоба”. Аника Момбауер је 
поновила „да рат није био случајна незгода”. 
„Обе владе (немачка и аустроугарска - прим. 
М. Б.) су знале да је скоро извесно да ће Русија 
доћи да помогне Србији и да ће то претворити 
локални сукоб у европски, али били су спрем-
ни да преузму тај ризик.” У групи историчара 
за које нема сумње у примарну одговорност 
Немачке и Аустроугарске су и професори Гари 
Шефилд и Дејвис Стивенсон. Стивенсон тако 
понавља утврђено мишљење да је Немачка 
главни кривац и сноси највећи део одговор-
ности „подршком Аустро-Угарској да нападне 
Србију, иако је знала да ће сукоб ескалирати 
[...] Без Немачке подршке Аустро-Угарска не би 
деловала тако драстично”. Др Катриона Пенел 
такође криви Немачку и Аустро-угарску. „Ул-
тиматум Србији од 23 јула био је формулисан 
тако да је било практично немогуће прихвати-
ти га.”

 Хедер Џонс сматра Аустроугарску, Немачку 
и Русију главним кривцима „чији су ратоборни 
политички и војни лидери изазвали Први свет-
ски рат”. По њој је атентат, какви су тада били 
уобичајени у Европи, био само изговор за рат 
да освоје и униште Србију.

21  Би-Би-Си: Ко је крив за Први светски рат? ТАНЈУГ, Из Лондо-
на, среда 12. фебруар 2014; World War One: 10 interpretations of who 
started WW1, BBC News Magazine, 12 February 2014.
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 V овој анкети је и Шон Мекмикин био неш-
то флексибилнији у односу на тврдње у својим 
књигама о доминантној руској одговорности. Ту 
је ближи Кларковом миииљењу да је одговорна 
„шесторка” у саставу Аустроугарска, Немачка, 
Русија, Француска, Британија и Србија. Он ве-
рује да су и Немачка и Аустроугарска покушале 
да локализују балкански сукоб, али да су Русија 
и Француска учиниле да тај конфликт прерасте 
у европски рат, а Британија у светски. Слично 
становиште изнео је немачки историчар са Уни-
верзитета у Штутгарду Герхард Хиршфелд. Ре-
дослед почиње са Аустро-угарском, а наставља 
са Немачком и Русијом. Србија је на крају.

 Једини експлицитан у тврдњи да је Србија 
главни кривац био је Ричард Џеј Еванс: „Ср-
бија је сносила највећу одговорност за избијање 
Првог светског рата. Српски национализам и 
експанзионизам били су најдубље реметилач-
ке силе, а српска подршка терористима ‘Црне 

руке’ била је крајње неодговорна. Аустро-Угар-
ска сноси мало мању одговорност због паничне 
и претеране реакције на убиство наследника ха-
бзбуршког трона”.

 После свега изложеног и прочитаног, може-
мо да закључимо да данас паралелно постоје 
тежње да се, на једној страни, дограђује на по-
стојеће и признате темеље науке о Првом свет-
ском рату, а на другој, да смо сведоци помодног, 
које свесно или несвесно води протагонисте да 
оживљавају некадашње политичке расправе 
под параваном „научног”, сада у новим околно-
стима, када у неким срединама постоји жеља да 
се докину „последњи трагови неправедног Вер-
саја” или да се напишу „компромисне верзије” 
које не би производиле лоша осећања унутар 
нове Европе. За Исток то не важи.
                    

Др Миле Бјелајац 
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70.
6. мај 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о разговору са бароном Хофманом 
о резултатима завршене конференције у Бер-
лину; о искљученој могућности интервенције 
трију великих сила (Аустроугарска, Немачка и 
Русија) у Босни; о приморавању Порте на рефор-
ме; о намерама трију великих сила да се ситуа-
ција у Босни врати у стање status quo ante

Бр. 51 У Бечу 6. Маја 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Јуче се вратише и гр[оф] Андрашиј и г. Новиков 
из Берлина и бар[он] Хофман из Б[уда]пеште, а 
већ данас опет одпутоваше господа Андрашиј и 
Хофман у Б[уда]пешту, где се и Његово Величан-
ство од јуче находи, а г. Новиков у Феславу на од-
мор бар на неколико дана.
 Кроз неко време находиће се заједничко ми-
нистарство спољних послова у Б[уда]пешти 
због тамо сазваних делегација – обе половине 
царства, а и због утврђења нове погодбе о из-
равњењу између Аустрије и Угарске, те ће се и 
извршење закључења, учињених на берлинском 
састанку, уколико то у задатак Аустро-Угарске 
спада, из Буда-Пеште наређивати.
 С г. Новиковом, који са састанка с гр[офом] 
Андрашијем непосредно оде у Феславу, немогох 
се састати, но имађах среће од бар[она] Хофмана 
примљен бити на четврт сата разговора пред ње-
гов полазак за Б[уда]пешту.
 Из мога синоћњег телеграма изволили сте 
сазнати у главноме резултат мог разговора држа-

ног с бар[оном] Хофманом о раду берлинске кон-
ференције. На моју молбу, да ме о закључењима 
конференције, ако је и уколико је то дозвољено, 
обавести, барон ми рече, да су закључења, док на 
њих неби и остале три велесиле свој пристанак 
изјавиле, управо још тајна; али да ми међутим у 
поверењу може саобштити, да су реформе гр[о-
фа] Андрашија, пр[ошле] зиме усвејене, и сад 
као једини базис при преговорима служиле, и да 
су само модалитети њиховог извршења на кон-
ференцијама претресани и углављени; (– о тима 
имадох чест писати Вам под 24. пр. Nо 46); но од 
ових модалитета искључена је страна оружана 
интервенција, додаде г. Хофман, а тако и сваког 
рода присаједињење (Réunion) беше употребље-
ни израз, а не Annexion – могуће је, да је онај из-
раз нов дипломатични terminus technique, и да 
означава саједињење једне области – или дела ње-
ног – с другом под истим сузереном, за разлику 
од анексије, која означава присаједињење каквог 
земљишта са посве страном независном држа-
вом). На моју примедбу, да о племенитости и ко-
ристи реформа у грофовом пројекту изложених 
нема сумње, али је обшта поузданост код свију, 
који Турску познају, слаба у лакост и могућност 
њиховог удејствовања, г. Хофман одговори, да 
заиста догађаји последњег доба у Турској такве 
оцене увелико правдају, но да силе имају чврстог 
поуздања, да се помоћу новог, дужег, примирја, 
и пошто се усташима одузме подпора Црнегоре, 
а и пошто црногорске војводе и друге вође уста-
нак напусте – може и мора утишање побуне по-
стићи. Силама је задатак, да се у Турској status 
quo поврати и с поправком стања тамошњег жи-
тељства и даље одржи. Силе ће у овом задатку 
успети, јер је побуна у последње доба искључиво 
подхрањивањем са стране одржавана била.

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

Документи 
(Део 6)
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 У мом президијалном извештају Но 46 споме-
нута потреба усменог споразумљења сврх неких 
точака, о којима се путем преписке нису Кн[ез] 
Горчаков и гр[оф] Андрашиј могли сагласити, 
имала је, и сад држим, за предмет заиста нека 
захтевања усташа, која је ваљало модифицирати, 
али ће та потреба, мислим, бити понајпре и по-
главито мерама које су се имале спрам Црне Горе 
употребити те да ова престане устанак подпома-
гати.1 Овај део закључења биће важнији.
 Телеграм Ваш односећи се на говор, који др-
жасте према консулима приликом прављења пр-
вих посета, саобштио сам у сходној форми и овд. 
министарству и г. Новикову. На питање моје, 
како је она изјава схваћена, одговори ми г. Хоф-
ман, да је он исту саобштио и Њег. Величанству 
и гр[офу] Андрашију у Берлин и да се она сматра 
као подпуно задовољавајућа према постојећим 
околностима, па да под тешкоћама, с којима се 
влада србска борити има, нико и неможе и несме 
што више од ње захтевати, но што је она оном 
изјавом сама изрекла.
 Напоменух му, да ми у новије доба ништа 
нејављате о упадима турским у Србију и предпо-
ставивши радо да ће тому узрок бити енергично 
заузимање гр[офа] Зичија, изјавих барону моју 
захвалност на корацима код Порте у нашу ко-
рист чињенима.
 О Карађорђевићу незнадијаше ми ништа но-
вијега казати.
 Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Го-
сподине Министре, о мом особитом поштовању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф I, П/5-II, Пов.№ 343

71.
8. мај 1876.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Ко-
сти Цукићу о разлозима именовања нове владе 
у Србији; о све учесталијим упадима Турака на 
српску територију; о намери нове владе да по-
ред мирољубиве политике према Порти наста-
ви војне припреме у циљу одбране од евентуалне 
турске агресије; о неуспелим покушајима нове 

1  Шифровано „спрам...важнији“.

владе да обезбеди страни зајам

Президијално.
г. К[ости] Цукићу, 
Заступнику Србије у Бечу
Пр. No 11. 
8. Маја 1876. у Београду

Г. Заступниче,
Хитни послови, које сам имао да посвршујем, 
кад сам примио моју нову дужност, принуђава-
ли су ме да се за наше међу собно споразумљење 
служим путем телеграфа, и тек данас доспео сам 
да се овим путем с Вама у свезу ставим, те да Вас 
подробније обавестим о извесним лебдећим пи-
тањима.
 Ја сам Вам већ телеграмом јавио, да су ме од-
мах у почетку, кад је нови кабинет образован, 
овд. страни заступници питали: какви су уз-
роци изазвали промену владе, а нарочито как-
во држање мисли нова влада заузети односно 
спољњег питања? Ма да је питање било слабо 
дискретно, ипак ми међународна пристојност 
није дозволила да на њега неодговорим, и ја сам 
изјавио, односно првога: да је промена кабинета 
изазвана потребама сасвим унутрашње природе, 
а односно другога: да нови кабинет нема никак-
вих агресивних намера према Турској. Међутим 
додао сам узимајући у обзир да је Србија од сву-
да опасана турском војском, да се сваки час до-
гађају упадаји Турака у нашу земљу и најпосле, 
да се мусломански фанатизам у Турској све јаче 
распаљује, као што су то најбоље засведочили 
промена владе у Цариграду, за коју се каже да 
су је Софте изазвали и која је довела на управу 
личности са познатим непријатељским располо-
жењем према Србији, као и последњи догађаји 
у Солуну, – нова влада не мисли и не може учи-
нити никакву измену у војничким спремањима, 
која је затекла и којима је цељ, да осигурају Ср-
бију противу каквог могућег нападаја од стране 
Турске. Али при свем том, ми не мислимо при-
ступати концентрацији наше војске, докле год не 
би било симптома, да нас Турска мисли напасти.
Изволте се и ви, Г. Заступниче, инспирирати 
овим идејама и у приликама, или ако би били 
питани, изволте давати одговоре у овом смислу.
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Овде Вам могу приметити да је нови кабинет 
овога пута боље примљен од овд. заступника 
него што је то био јесенас. И ако се зна, да ми 
од јесенас нисмо променили ни наше тежње ни 
правац наше политике, опет су наши односи 
према овд[ашњим]консулима у опште добри, из 
узрока, које сте ви врло добро оценили у једном 
од ваших последњих писама. –
 Као што знате, Г. Заступниче, већ од јесенас 
почело се радити на закључењу државног зајма 
на страни ради измирења потреба изазваних 
овим изванредним стањем земаљским. Међу-
тим сви преговори, који су у тој цељи вођени са 
разним страним капиталистима, остали су без 
успеха, и нова влада, кад је примила управу др-
жавних послова, затекла је ово питање још нере-
шено. Разуме се, да јој је прва брига морала бити 
да набави потребне фондове за покриће досад 
учињених не малих трошкова. И пошто се, према 
данашњем новчаном стању европских пијаца и 
према приликама, у којима се Србија данас на-
лази, не да очекивати, да би се под повољним ус-
ловима нашао зајам на страни, влада се решила, 
– не напустивши међутим ни преговоре са стра-
ним капиталистима – да прибегне унутрашњем 
зајму, који ће се у најближем времену на поједи-
не грађане разрезати. А што је досада од стране 
појединих стављано држави на расположење, то 
је било сасвим драговољно и без формалног по-
зива од стране владе, који ће тек сад последовати.
 Још јесенас, кад је већина од лица из дана-
шњег кабинета била на влади, обраћали су јој се 
београдски трговци, с молбом да се мораторијум 
прогласи. Међутим у оно време, кад су тешкоће 
биле тек у почетку, влада није нашла за умесно, 
да ову молбу уважи. Али од оног времена про-
шло је више од 7 месеци, а за то време владала је 
код нас потпуна стагнација у свима трговачким 
и индустријским пословима, тако да је фактички 
завладала немогућност исплате дугова. Ако би 
поверилац покушао, да путем судског извршења 
до наплате свог тражења дође, имање дужника 
продавало би се у бесцење, тако да би дужник 
савршено пропао, а поверилац се неби за своје 
тражење намирио.
 Према таквом стању ствари, где већ фактич-
ки мораторијум постоји, проглашење формал-

ног мораторијума, не само да не предрасуђује ни 
мир ни рат, него се показује као једна спасоносна 
мера, како за дужнике, тако и за саме повериоце, 
јер дајући првима времена да се приберу и своје 
послове у ред доведу, поставља их у могућност, да 
после извесног времена своје повериоце потпуно 
измире. У овом смислу ја сам објаснио ову ствар и 
г. Кнезу Вреде, кад ме је о њој питао, и он је потпу-
но уважио моје разлоге, изјавивши само од своје 
стране молбу, да мораторијум што краћи буде.
 Међутим, г. Заступниче, проглашење фор-
малног мораторијума није још свршена ствар, и 
с тога ћете ви овим објашњењима послужити се 
тек онда, кад чујете да је мораторијум формално 
проглашен. А онда изволте у овом смислу објас-
нити имораторијум и друге мере, које би можда 
владајуће изванредне прилике изазвале у инте-
ресу одржања јавне сигурности.
 Напоследку налазим за сходно известити Вас, 
ради знања, да поводом учестаних упадаја Тура-
ка на наше земљиште и наших жалби због тих 
упадаја, учињен нам од стране Порте предлог, да 
мешовита једна комисија извиди, како те наше 
жалбе, тако и турске жалбе, због упадаја Срба у 
Турску, и да смо ми пристали на тај предлог Пор-
тин. Чим дакле буде од стране Порте одређено 
лице за ову комисију, и ми ћемо наименовати на-
шег комесара, тако да ће комисија моћи одпоче-
ти свој рад.
 Ваша писма до закључно Nо 50 примио сам.
 Ограничавајући се за данас на горња до-
стављења, мени је част, Г. Заступниче, молити 
Вас да примите уверење мог особитог пошто-
вања.

[Без потписа]
/Концепт/ АС, МИД, ПО,1876, Ф I, П/5-II, Пов.№ 353

72.

11. мај 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, да су одлуке Конференције у Берли-
ну још непознате но да је из разговора са грофом 
Новиковим посредно закључио да су три велике 
силе уверене у снагу свог дипломатског притиска 
на Турску ради смиривања ситуације у Херцего-
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вини а у циљу опстанка турске царевине и оси-
гурања мира у Европи 

Бр. 53,                                         У Бечу 11. Маја 1876.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примио сам јутрос Ваша поштована писма од 7. 
и 8. тек. Nо 11. и 12. и хитам на иста Вам одгово-
рити по г. Стејићу, који сутра за Београд полази.
Предмети президијала Nо 11 такве су природе, да 
ме о неким важнијим питањима обавештавају за 
случај, кад будем потребе имао о њима говорити. 
Појединости разних опредељења при извршењу 
унутрашњег зајма и при прогласу мораторије 
тек ће сигурно моћи се из закона о томе сазнати 
онда, кад се овај буде публицирао; па како су те 
појединости од великог значења, то молим, да ми 
се у своје време и до знања доставе: – Одређење 
мешовите комисије за извиђај пограничних су-
коба биће у дипломацији врло добро примљено 
као мера за осигурање мира – и без вере, да ће 
се Порта с одређењем комисара журити, и да ће 
комисија задовољавајућег резултата свом раду 
дати.
 Предмет президијала Nо 12 чини повећи део 
преписке, коју сам с г. министром Павловићем 
имао, и поред онога, што сам у више прилика о 
оној страни истог предмета писао, која се тиче 
искрености извесних, указиваних нам услуга, 
држим за дужност и опет изјавити своје уверење, 
да се неправда чини више стојећим личностима 
сумњајући у њихову искреност у том обзиру и 
утолико већи ако се ова неискреност тера и до 
нелојалности па чак и до перфидне какве поли-
тичне комбинације. Страни, то је извесно, по-
сматрају цео овај предмет као без особитог зна-
чења и неделе нимало наша осећања. Поред тога 
рад власти ограничен је земаљским законима, за 
које се заклањају најуспешније њихови наруши-
тељи у земљама, где су извесне слободе ујемчене, 
тим пре у онима, где ови налазе симпатије па и 
подпоре код самих нижих а нарочито код најни-
жих органа власти. А да ово бива заиста, имам 
доказа и из собственог искуства а и признања од 
више стојећих власника баш на исти предмет од-

носећег се. Г. Стејић ће Вам усмено о овоме моје 
мисли јасније моћи разложити.
 О закључењима берлинске конференције 
незнам ништа ближе и даље од оног јавити, но 
што сам Вам досад писао и што сте из говора гр. 
Андрашија, држаног у делегацијама, по новина-
ма нашли. Г. Новиков, с којим се прекјуче пре 
његовог поласка за Пешту видох, и који је врло 
скрупулозан чувар тајне, ништа ми извеснога и 
позитивно новога о томе нехтеде казати, нити 
га ја тим начином и у тој цељи питах. Али из 
разговора уобште о том предмету приметих на 
њему особиту поузданост у успех пацификације 
и изванредну безбрижност, да ће Србија или Цр-
нагора утишању побуне тегобе правити. Мило 
би ми било, кад би ова безбрижност, коју и на 
бар[ону] Хофману приметих, налазила извора 
у вери, коју дипломација има у србску владу и 
њено будуће држање; али ништа немогох с поу-
зданости констатирати, осим да је дипломација 
окуражена успехом споразумљења у Берлину 
почела више ценити а можебити и прецењи-
вати своју снагу, коју намерава сад употребити 
на успокојење побуњених турских области и на 
осигурање обстанка Турске и европског мира. 
Г. Новиков мислим, имаће у Пешти у договору 
с гр[офом] Андрашијем да углави појединости 
процедуре односеће се на примирије, које се у 
Херцеговини има закључити, као и на мере, које 
Црнагора треба према устанку да преду¬зме – 
јер је и г. Бож[а] Петровић у Пешту позван –, а и 
иначе о свему да се сагласи, што постигнућу за-
датка заједничког води.
 Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Го-
сподине Министре, о мом особитом поштовању.

КЦукић
 Сад ми баш јавише, да се по неким телегра-
мима из Београда на дан[ашњој] берзи и иначе 
у овд[ашњем] трговачком свету учинила велика 
аларма о проглашеној у Србији мораторији.
/Оригинал/ АС, МИД, ПО,1876, Ф I, П/5-II, Пов.№ 364

73.

19. мај 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-



39

страних дела, о изузетно повољном пријему ве-
сти у Бечу, Лондону, Паризу и Берлину о збаци-
вању султана Абдул Азиса и доласку на престо 
султана Мурата

Бр. 55,                                               У Бечу 19. Маја 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Јучерашња велеважна вест из Цариграда награ-
ди радознали свет за дуготрајуће политично 
мртвило, које свуда владаше услед тајинствене 
процедуре дипломације са закључењима бер-
линске конференције. Вест је приспела у Беч 
око једног сата по подне и могла је још на бер-
зи као основ спекулације употребљена бити. Ја 
је дознадох из вечерњих листова и одма Вам је 
телеграфирах у предпоставци, да то г. Магази-
новићу неће могуће бити. Доцније сазнам, да су 
једно за другим три телеграма о истом догађају 
овамо приспела, представљајући одчасти разли-
чито његов ток, но у томе саглашавајући се, да је 
султан Абдул-Азис2 на обшту жељу (народа) зба-
чен, и синовац му Мурад за султана проглашен, 
на обште задовољство. Исто се вече дознаде, да 
су и берзе у Лондону, Паризу и Берлину вест по-
здравиле hausse-ом,3 све у надежди да ће и поли-
тични и финансијски послови у Турској под [...]4 
несуманутим султаном поћи бољим путем.
 Јутрос донеше неке новине глас, да су по из-
вештају, који је овд[ашњем] м[и]н[и]ст[арст]ву 
спољних послова (сада у Пешти) по телеграфу 
из Цариграда приспео, софте пређ.султана уда-
виле, но то се по тачнијем испиту показа као не-
основано, о чему имађах чест Вас известити. У 
министарству ми демантираше истина ону прву 
версију само на том основу, што о томе ништа 
још из Б[уда-]Пеште овамо није јављено, а ч. 
Аариф-Паша дементира је такође у тој предпо-
ставци, што би он о њој имао ближег сазнања, 
кад би основана била. Ја абордирах5 г. амбасадо-
ра фразом пуном сажаљења за догодивше се, но 

2  Абдул Азис (1830–1876), турски султан.
3  (Фр.) скакање цена, пораст цена вредносних папира на берзи.
4  Нечитко.
5  Aborder (фр.) прићи, ословити, напасти.

изазвах таквом оценом догађаја највеће његово 
удивљење, и – исправку, да је догађај напротив 
радостан, почем задовољава сво житељство тур-
ског царства без разлике вере и народности.
 Нико још нема подробнијих вести о начи-
ну извршења ове промене у Цариграду, али се 
из свега закључава, да је она дело нових мини-
стара и шерих-ил-ислама, и да су ови као увод 
у ову драму наредили били и оне сцене са соф-
тама. Исто тако се ништа неможе предсказати о 
држању, које ће нов султан заузети према стра-
ним силама а поименце у питању унутрашњих 
реформа и пацификације; али, почем људи радо 
верују оно што желе, то се млоги надају, да ће под 
новим султаном намере велесила наћи доброг 
пријема, а сви налазе у промени султана свакоја-
ко задовољавајућих основа у свима обзирима, 
јер се има пред собом владалац, који је бар при 
себи. На сваки начин ће амбасадори своје погод-
бе и договоре с гр[офом] Андрашијем у Пешти 
држане за неко време систирати, и понајпре но-
востворени терен у Турској сондирати морати, 
да им неби сва досадашња и будућа радња око 
Кн[ез] Горчаковљевог програма без цељи остала. 
Пре промене султана бијаше предвешћено, да 
ће послови у Пешти у току ове седмице готови 
бити, и амбасадори и шефови мнства спољних 
послова се овамо повратити; али нови догађаји 
недозвољавају више никакав поуздан рачун.
 Могуће је, да ће се ова господа дотле овамо 
преселити, али без да су своје послове окончала.
Толико сам које другим послом које новинар-
ским репортерима у раду прекидан био, да ћу 
Вам ово писмо тек сутра експедирати моћи.
 Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Го-
сподине Министре, о мом особитом поштовању.

КЦукић
Чујем, да је г. Костафор, овд[ашњи] рум[унски] 
заступник, дао на ово звање оставку; он се бави 
од дужег времена у Букурешту. [...]6 
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф I, П/5-II, Пов.№ 401

6  У наставку: списак шифара.
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74.

23. мај 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о многобројним контактима са 
дипломатским представницима у Бечу; о њи-
ховом неподељеном мишљењу, и поред његових 
уверавања у супротно, да се Србија спрема да 
отпочне рат са Турском; о оптужбама грофа 
Новикова на рачун „српске агресивне и неодго-
ворне политике“ која води ка рату са Турском

Бр. 57,                                         У Бечу 23. Маја 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Ових дана имађах прилике састати се с више го-
споде из дипломације, а са некима и двапут. У 
министарству говорих с бар[оном] Dépont-ом,7 
који заступа шефове политичног одељења; г. Но-
виков прими ме – пола болестан – одма по дола-
ску из Пеште а пре поласка за Феславу; гр[оф] 
Волие, који је још у великој жалости имађаше та-
кође доброту примити ме на подужи разговор; и 
с ч. Арифи-Пашом и Фалкон-ефендијом имађах 
прилике подуже се разговарати. – Главни, ско-
ро искључиви, предмет разговора беше наравно 
улазак Србије у рат с Портом. Разговор се вођа-
ше с мање или више ватре и горчине, и са заме-
рањем и осуђивањем такве намере србске вла-
де у блажијој или оштријој форми, како се која 
личност својим положењем осећаше мање или 
више позвана, да о ствари своје оцене изрази, и 
како која својим друштвеним одношајем према 
мени и по својим титулама пријатељства према 
Србији држаше, да јој је дозвољено, изјавити ми 
своје назоре отворено и без извесних обичних 
призрења или увијено и с неким уздржавањем.
 Према свима ја стајах и остадох на тачци уве-
рења, која од Вас досад имам, и зато тврђах да 
влада нема агресивних намера и подкрепљавах 
говор свој разлозима. Природно је, да нигде не-
успех, задобити вере у поузданост мојих навода, 
јер се против њих наводише млога и млога по-

7  У писму Ј. Ристића, министра иностраних дела, Пр No 18 од 10. 
јуна 1876. се помиње и као барон Dupont.

зната и покривена дела владе, која неоснованост 
мојих назора доказују, и зато се моји докази у 
најблажију руку оценише као добре тежње јед-
ног оптимисте. – Мораторија, принудни зајам и 
ванредни прирез, ангажирање руских генерала и 
масе страних официра, образовање својевољач-
ких чета и заповест издата им, да се за неколико 
дана имају спремити на покрет, прекообичајно 
напрезање у војеној спреми, кретања војених 
одељења по Србији, чак и неке јавно изговоре-
не речи Његове Светлости и млого још друго 
навођаше се као неоспорљив доказ, да је рат на 
прагу, и да влада улазивши с издацима уз толи-
ке материјалне жртве и раздраживши духове 
таквим својим поступањем имала је поизодавна 
зрело смишљени план да у рат уђе, па ће по свему 
судећи за кратко време заиста у исти и ући, нити 
га управо, кад га сад и неби желила, може више 
избећи.
 Стојећи на горе споменутој тачци трудих се 
побити одчасти навођене гласове као факта од-
части њихово тумачење у оном смислу. И ако нес-
мем с математичном сигурности, рекох, тврдити, 
да знам намере владе и да предскажем све могуће 
евентуалности, али из свега наведенога несмем 
извести доказ, да је србска влада за агресивни 
рат решена. Она је одкривено на знање дала кон-
сулима, да ће војене спреме за сваки случај (а то 
сад све силе раде) наставити; ове изискују већих 
жртава новчаних, но што је Србија у стању ре-
довним државним приходима подмирити, зато 
је зајам у помоћ узет, каошто се том средству 
у целом свету прибегава; зајам изнеће – ако се 
подпуно удејствује – 12 мил. динара, и, колико 
чујем, једва ће покрити куповине у цељи спреме 
већ извршене, влада дакле још нема ни динара за 
вођење самог рата, а без даљих већих сума несме 
ни мислити на одпочетак рата; мораторија је у 
интересу самих кредитора издата и доказ за то 
мишљење је, што се они сами том мером задо-
вољавају водећи рачуна о тешкоћи околности; 
ванредни прирез иде у ред спрема за свеколике 
евентуалности, које могу наступити без ини-
цијативе од стране Србије; мени је познато, да је 
један руски генерал ангажиран и ова мера иде у 
ред оних мало пре споменутих као и ангажирање 
више страних официра, ако је то истина, јер ја 
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за то бар незнам, а држим, да ће њихов број као 
и млого друго којешта бити обична новинарска 
хипербола, то исто мислим и о гласовима, који се 
на спремне својевољачке чете односе, бар ја сам 
досад чуо само за једну чету, која је још лане об-
разована, и које чланови, да нису тако у Србији 
задржани, били би одавна у редовима бораца 
по Босни и Херцеговини; кретања војена чине 
се ради замене трупа, које границу чувају, и без 
којих би Србија при свој „мирољубивости Порте 
и при свој гаранцији велесила“ имала у прошлој 
зими више стотина а можебити и хиљада својих 
житеља мртвих више а више хиљада своје стоке 
и друге имаовине мање; тако напоследку и речи, 
које је Његова Светлост о рату – каошто чујем, 
изрекла, погрешно се схватају, јер су по мом 
сазнању из приватних извора оне изговорене у 
смислу условном, н.п. том, ако будемо принуђе-
ни на рат, борба ће бити à outrance,8 ако морамо 
ући у борбу, сад смо спремни, да ћемо и победи 
се надати моћи. Све досад предузимано чињено 
је у духу закона и у цељи спреме за случај да Ср-
бија небуде у стању рат избећи; но овај немора 
она изазвати, каошто се говори, да влада иначе 
неби у стању била толике издатке оправдати, 
јер досадашње издатке нема потребе, као већ 
скупштином одобрене, ни правдати, напротив 
ова би се потреба односила на даље издатке за 
сам рат нужне, а све досад навођено у доказ, да је 
влада за агресивни рат решена, по мом уверењу 
и познавању ствари, и с обзиром на Ваш доса-
дашњи говор и на разум владе незначи за мене, 
да је рат неизбежан. Одбијах тврђења, да је аги-
тацијом самих србских влада створена раздра-
женост за ратом у Србији; истина је, рекох, да на-
род – у нас сељаци – неби владу нагнали на рат, 
та иницидатива ни у другим земљама неизлази 
из народа, но народ је подложан утицају јавног 
мишљења, које мањина ствара, и лако се овлада 
ратоборном струјом, коју је стање у Турској само 
створило и све је јаче и јаче подхрањује. Евро-
па је једва једном сама јавно огласила Порту као 
виновницу овог стања у Турској и сад би више 
но смешно било тврдити, да усташи по Херцего-
вини, Босни и Бугарској иду на бојна поља – тек 
да угоде политици србских министара; а још би 
8  (Фр.) до краја, огорчено.

смешније било, замерати србској влади, што се у 
ово време, кад је Србија са свију страна обкоље-
на турском војском, и кад ова сваки час србску 
границу вређа, србске житеље убија и србску 
имовину ништи и пљачка – та влада неистакне у 
јавност као апостол портине мирољубљивости и 
што се тим уједно пред својим народом неозначи 
као заштитница турског status quo, којим име-
ном Европа назива сваколика турска свиреп-
ства, безакоња, корупцију и преживљеност. Још 
се мање сме захтевати, да Књаз србски ту улогу 
на се прими.
 Промену збившу се у Цариграду непримих 
као успокојавајућу, јер су њом на власт дошли 
преставници турског шовинизма. И гр[оф] Во-
лиe и бар[он] Депон позиваху се на париски 
уговор, који нас од подобних турских велеи-
тета подпуно закриљава (– као и сви уговори, 
што до згодне прилике уговорено гарантирају, 
рекох), и последњи ми саобшти једну изјаву Ху-
сејин-Авни-паше (по свој прилици према гр[о-
фу] Зичију), у којој он признаваше, да је истина 
свакад пређе био за мере, да се васалне земље 
понајпре силом безопаснима учине, али да је сад 
мишљења, да ову безопасност треба створити 
благим, пријатељским, понашањем Порте према 
њима и озбиљним реформама у самој Турској.
 Немогу рећи, да су моје речи г[оспо]ду дипло-
мате умириле, али су их на сваки начин у некој 
мери успокојиле и задовољиле, што има могућ-
ности још за представу нашег стања у интересу 
мира. Томе је понајвише допринела вест о од-
ређеној мешовитој комисији, која има да извиди 
узајмне повреде границе. О томе, за чудо, незна-
дијаше ништа ни бар[он] Депон, који саобштење 
одма достави у Б[уда-]Пешту, ни Арифи-паша, 
ни г. Новиков.
 Овај последњи при свем том непопушта-
ше у јасним и жестоким осудама владе, и њене 
„велесилне политике“, да у више пута устајах и 
опраштах се у намери, други пут доћи му, кад ће 
му могуће бити, хладнокрвније се разговарати. 
Он нам предсказује, да ћемо погрешно у поли-
тици рачунајући изненађени бити рђавим ре-
зултатом наших дела. Изјавивши (по обичају) да 
ми неговори у име своје владе, но као приватан 
човек и придатељ умоли ме, да од његових речи 
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нечиним званичну употребу, јер се и тако савети 
његови и његове владе у Београду непоштују, где 
омладина тон даје, и где говор ген[е]р[ала] Чер-
најева9 и дружине му више вреди но говор Њего-
вог Величанства Императора. Могуће је, рече, да 
се Император при свем том опет склонио, о Ср-
бији мислити и говорити, то ће Вам моћи казати 
г. Карцов, који ће у Понедељак овуда из Емса до-
лазећи пропутовати, састаните се с њим, али то 
Вам могу уверење дати, да по Србију неће добро 
бити, кад цар руски престане о њој говорити. – 
Дошавши на распростирање гласова по Србији, 
да нас Русија на рат подстрекава, рекох му, у до-
каз да то неизлази од владе србске, мислим, да 
би се Књазу и влади највећа услуга указала, кад 
би се с руске стране подпомогло противно томе 
тврђење, да т.ј. Император саветује влади мир; 
јер заиста нико у Србији несме ни помислити, 
да ушавши у рат с Турцима тим дође у сукоб с 
вел[иким] силама па чак и с Русијом.
 Г. Новиков и овом приликом прављаше 
сравњења између Србије и Ц[рне]горе у корист 
ове, но ја му као и досад побијах основаност 
закључења, да је тому ко други крив, но разне 
институције, које у тим двема земљама постоје, 
те је зато положење Ц[рне]горе у том обзиру 
повољније, што она стоји на ступњу, на коме се 
налажаше Србија 1835. год.; а што су србски др-
жавници у доброј намери и чак с подпором Ру-
сије од тог доба сви на томе радили да Србији 
све боље институције дају – које нису на добро 
махом испале, зато се неможе садашњи Књаз и 
садашња његова влада одговорном чинити.
 Г. Карцов, кога ћу умолити, да Вам и ово 
писмо преда, донеће Вам важније и поузданије 
податке о политици и назорима Русије, да одпада 
потреба, да Вам и ја даље сад о томе пишем.
 Приликом последњег састанка (јуче) с бар[о-
ном] Депоном, напоменух му предату м[и]н[и]
ст[арст]ву молбу моју за мапе. Барон ме увери, 
да је молба даље одправљена и мисли, да ће се 
захтевању повољно одговорити, премда налази у 
том кораку не баш млого склоности наше за ми-
рољубљиву политику. Ја одбих такво тумачење 
и тврдих напротив, да корак говори пре за мир 
но за рат, јер упоследњем случају влада неби се 

9  Михаил Черњајев, руски генерал.

устезала поред издатака од више милијона из-
дати и неколико стотина фор., да своје официре 
одма нужним картама снабде; а овако је она само 
посредник изјављених јој од официра жеља, које 
ће се тек после – можебити десет двадесет дана 
задовољити моћи.
 Ваш телеграм о новом упаду Турака на Јавору 
саобштих и бар[ону] Депону и г. Новикову; први 
је саобштење доставио у Б[уда-]Пешту додавши 
моју молбу, да се оно гр[офу] Зичију ради даљег 
поступања до знања достави.
 Исти телеграм и у свези с извештајем о одређе-
ној мешовитој комисији узех за повод састанка 
с г. Х., те да му говорим о Петаковићу, јер сам с 
њим од више месеци сваку свезу прекинуо био. 
Ненађох га; али саобштење учиних његовом 
помоћнику. Незнам, је ли оно употребљено; ја 
га бар нигде у овд[ашњим] листовима ненађох. 
Што је иста вест – о мешовитој комисији – иза-
шла оног дана у Augsb. Allg. Ztg., неможе том не-
пријему узрок бити, јер су аугсб[у]р[шке] новине 
тек затим овамо приспеле. Новост о мешовитој 
комисији тако је важна, да су морали бити још 
важнији узроци, који нису дозвољавали употре-
бу вести.
 Сутра очекујем телеграм из [...]10 ; захтевао 
сам, да мисе накнадно поднесе писмено и лега-
лизирано уверење[...]11.
 Изволите, Господине Министре, и овом при-
ликом бити уверени о мом особитом поштовању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф I, П/5-II, Пов.№ 426

75.

26. мај 1876.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Ко-
сти Цукићу, да одобрава уверавања која је Цу-
кић пружао страним дипломатама о жељи Ср-
бије да не уђе у рат са Турском; информација о 
појачаној агресивности Турске и зверствима 
која се чине према хришћанском становништву 
у Херцеговини и Бугарској

10  Недешифровано.
11 Исто. 
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Г. Заступнику Србије у Бечу
Пр. Nо 14
26 Маја 1876 у Београду
Експ. 26/5 1876. ЂСС.

Г. Заступниче,
Примио сам Ваша писма, до закључно Nо 57, 
које сте ми по г. Карцову послали, и благодарим 
вам на вашим брижљивим извештајима.
 Из вашег последњег писма видео сам, да сте 
у разговору са тамошњим дипломатима, држали 
исти говор, као и ја према овд[ашњим] страним 
заступницима; а што се тиче успеха, није ни онај 
већи, који сам ја овде постигао. Ви сте им врло 
добро објаснили мере, које је влада књажевска 
према данашњим приликама морала да предуз-
ме, а које још никако, не значе, да Србија има 
агресивних намера према Турској.
 Све што је досада наређено има за цељ: обе-
збеду Србије противу могућег напада турског. 
Ми смо скоро годину дана искали, да престане 
устанак у Босни и Херцеговини, али он не само 
да није престао него је данас јачи него пре. У 
Бугарској се устанак диже на све стране, и фа-
натизам Турака, нарочито башибозука, незна за 
границе. Као што нам г. Магазиновић јавља, сви-
репства које Турци у Бугарској чине, превазилазе 
сваку меру. У Клисури су башибозуци поклали 
целу школу од 120 ђака, све мале мушке и женске 
деце. – А турска влада не само што не стаје на 
пут таквим безакоњима, него напротив непре-
стано диже башибозуке и раздаје им оружје. 
 Кад се поред овога узме у обзир, да је Србија 
опасана турском војском, и да се сваки час до-
гађају упадаји Турака на наше земљиште, – онда 
би доиста српска влада била веома не смотрена, 
кад не би помишљала на могућу одбрану земље и 
у тој цељи наређивала нужне мере.
 Ако се пак ове мере са извесних страна пре-
терују за то не можемо ми одговарати. Тако је н. 
пр. сасвим неоснован глас о ангажовању вели-
ког броја страних нарочито руских официра. До 
сада је од Руса само генерал Черњајев примљен у 
нашу службу, а неколико других официра, који 
су такође примљени у нашу војску, то су Срби, 
који су или служили у којој страној војсци, па 
сада желели да пређу у нашу службу, или су до-

сада били код нас у цивилним службама, па су 
ради комплетирања кадрова, изазваних новом 
поделом наше народне војске на дивизијске ко-
манде, преведена у војну струку.
 Исто су тако неосновани гласови, који се рас-
простире о кретањима наше војске. Ми засада 
немамо војску ни на самим границама нашим 
као што сте ви мислили, а поједине бригаде, које 
су се у Делиграду измењивале, слале су се тамо 
ради копања шанчева, дакле чисто у цељи де-
фензиве.
 У осталом, према замућеном стању Истока 
и према све озбиљнијој ситуацији Европској, 
за коју нико не може знати, како ће се развити, 
доиста не сме нам нико замерити, што се спре-
мамо, да сваки евентуални напад на нашу земљу 
одбијемо, – и ми ћемо наш рад у томе правцу 
продужити.
 У прилогу имам част послати вам ради вашег 
знања и управљања, копију од писма, које сам 
прекјуче послао г. Магазиновићу.
Примите и. т. д.

[Без потписа]
/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 442

76.

31. мај 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о наглој и позитивној промени 
расположења међу дипломатама у Бечу про-
узрокованог вестима из Београда о смиривању 
напетости између Србије и Турске, као и због 
смањења напетости између Енглеске и Русије 
настале услед политике европских сила према 
Порти

Бр. 60,                                         У Бечу 31. Маја 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Ваше поштовано писмо од 26. тек. Nо 14, при-
мио сам, и захваљујем на уважењу мог држања 
и говора овде као сагласног с Вашим назорима 
и држањем према тамошњим представницима 
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страних сила.
 Превртљивост у расположености диплома-
ције равна је увелико оној, која се у критичним 
временима на берзи примећава; жалост и радост 
тако се брзо и често сустижу и замењују, како 
послови и најмање на горе или на боље пођу. 
Уместо суморних, забринутих, опорих лица, на 
која се свуда пре недељу дана наилажаше, сад се 
виђају само светлећа, задовољна, пријатна. Овој 
промени су узрок дипломатични резултати „по-
стигнути у Београду“ и одклоњење „опасности 
за даље споразумљење између сила“, која дола-
жаше од супротних назора политичких између 
Русије и Енглеске. У оба обзира дипломација је 
својим успехом задовољена.
 Понајпре сазнадох о поновљеним у Београду 
корацима дипломације у интересу мира од г. Хо-
фмана, који имаде доброту прочитати ми теле-
граме Кн[еза] Вредеа на предмет односеће се. По 
тима изгледаше ми, као да једини аустро-угарски 
агент није по примеру својих колега поновљене 
представе чинио. Барон Хофман показа се деј-
ствовањем дипломације у Београду задовољен 
но не у том степену, као ген[е]р[ал] Робиљан, 
г. Новикова и Фалкон-ефендиј, с којима о томе 
доцније говорих. Ја радо остављах господи задо-
вољство уверења, да је дипломација својим по-
следњим настајавањем у Београду нешто ново и 
више задовољавајуће постигла. По мом знању и 
уверењу влада србска стоји у том обзиру на оној 
тачци, на којој она стајаше и пре овог најновијег 
настајавања дипломације, и која може само онда 
друго, ново, положење заузети, ако и кад се у 
извесним околностима, од владе независећима, 
каква измена догоди. И тако с те стране, мислим, 
нема сад ни веће ни мање опасности за мир, но 
пре што је бијаше. – Но „опасности за одржање 
и даљег споразумљења између сила“ било је по-
следње недеље заиста доста велике. Непопустљи-
во наваљивање Русије, да се меморандум Кн[еза] 
Горчакова одма и без призрења на догодившу се 
међутим промену у Цариграду Порти нотифи-
цира, умало неотуђи сасвим Енглеску осталим 
велесилама, и тек под вероватним изгледима, да 
ће Енглеска отуђивши се и Француску а може-
бити и Италију за собом повући, склони се услед 
још живог настајавања Француске. Књ[аз] Гор-

чаков на попуштање, да се предаја меморанда 
Порти одложи, док нови Султан, који је већ ам-
нестију одобрио и на примирије пристао, својом 
иницијативом непокуша уведењем пространих 
реформа усташе задовољити и умирити. Овим 
попуштањем, које се и лепшим именом назвати 
може с обзиром на постигнуту главну цељ, но 
које неискључава ни назив ешек, Књ[аз] Горча-
ков је опет Енглеску Европи задобио и осигурао 
јој сагласност и између осталих сила – но докле 
и под каквим даље модалитетима, то се сад још 
незна. Енглеска итако усваја многе тачке мемо-
ранда, да се сагласност међу силама подпуно ут-
врди, треба да се оне сложе и сврх осталих та-
чака. Овом резултату може се доћи само путем 
концесија, које би једна страна другој у спорним 
питањима учинити морала, и које досад при свој 
доброј вољи и поред толиког склањања са стране 
немогаше учинити. Ово погађање око концесије 
има изгледа да постане излишним, ако сам Сул-
тан по својој иницијативи меморандум усвоји и 
у стању буде у дело га привести. Засад сви гово-
ре, да ће се Султан овој потреби Европе одазвати 
хтети и моћи и ма да они, с којима поверљиво 
о томе говорих, и сами у поузданост тих очеки-
вања сумњају – као и други људи, који Турску 
познају – опет се засад задовољавају и самим до-
битком времена, као што и сваки човек, коме из-
весно зло прети, у одлагању налази надежде и за 
одклоњење зла. Ово зло, што Европи грози, об-
шти је рат, од кога сви, незна се ко више, стрепе.
 Сврх тога, је ли Србија новог Султана при-
знала или му бар ступање на владу честитала, 
био сам с млогих страна питан. Из овд[ашњих] 
новина сте можебити видили, како је то питање 
по мом објашњењу представљено, т.ј. да проме-
на личности султана Србију правно недодира, а 
честитање има се узети као прост акт званичне 
учтивости. Само г. Новикову имађах прилике са-
обштити из Вашег послед. писма оно на предмет 
тај односеће се.
 Примите, Госп. Министре, и сад уверење мог 
особитог поштовања.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф I, П/5-II, Пов.№ 485
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77.
10. јун 1876.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Ко-
сти Цукићу о намери српске владе да пошаље 
изасланика Филипа Христића у Цариград са за-
датком да се изнађе „основа за трајно споразу-
мевање са Портом“; да су сукоби и политичка 
несигурност у Цариграду довели до одустајања 
мисије Христића; о бојазни да на Порти јача 
струја која жели уништење Србије и да је то 
разлог гомилања турских трупа на граници пре-
ма Србији  

Г. Заступнику Србије у Бечу
Пр. No 18.
10. Јунија 1876. у Београду
предана г. Стеићу у руке да је однесе г. Цукићу 
10/6 1876.

Госп. Заступниче,
Мојим писмом од 4 ов. мес. ПрNо 16, известио 
сам Вас, о решењу Његове Светлости да пошље 
у Цариград нарочитог одасланика, у лицу г. Фи-
липа Христића, ради покушаја да се нађе основа 
за трајно споразумљење између Србије и Порте.
Ви сте могли одмах разумети да мисија г. Хри-
стића није могла имати за цељ, само да Порти 
даде објасњења о оружању Србије, јер би онда 
морала само повторити оно, што је већ речено 
у одговору Књажевом на први телеграм вел[и-
ког] везира, – него је напротив г. Христић имао 
да учини Порти позитивни предлог по коме би 
се учинио једном за свагда крај ненормалном 
стању у суседној нам провинцији Турског цар-
ства, и који се састоји у познатој идеји српске по-
литике, т.ј. у административном присаједињењу 
Босне Србији.
 Међутим, од времена, кад су измењени теле-
грами између вел[иког] везира и Књаза, збили 
су се у Цариграду неки нови догађаји и дошла су 
нам с више страна таква извешћа о расположењу 
Портином према нама, да смо се нашли принуђе-
ни, мисију г. Христића најпре одложити, а затим 
савршено напустити.
 Покољ Министара у Цариграду дао нам је до-
каза да тамо још траје она фанатична струја, коју 
су Софте инаугурисале збачењем најпре вел[и-

ког] везира а после и самог Султана Абдул-Ази-
са, и да духовима тамошњих државника још не 
влада она помирљивост и хладноћа у оцењивању 
прилика, која је неопходно нужна за погодбу, 
какву смо смерали Порти предложити.
 И само држање вел[иког] везира није такво 
да би нас окуражило на мисију г. Христића, јер 
не само што вел[ики] везир у свом иначе по-
мирљивом и куртоазном одговору, на телеграм 
Његове Светлости ни једном речи не дотиче се 
наговештене му мисије, него од тога доба сасвим 
очигледно избегава састати се са нашим заступ-
ником у Цариграду, само да се неби морао упу-
стити с њиме у третирање послова.
 Поред тога, као што ми г. Магазиновић депе-
шом јавља, Енглески посланик, који данас пот-
пуно влада ситуацијом у Цариграду рекао му је: 
„Ако Филип Христић долази овамо, да тражи 
администрацију Босне, он неће ни саслушан 
бити.“ Ова изјава Енглеског посланика, у свези 
са оном коју је Вама учинио г. барон Dupont, даје 
нам мислити да би сасвим узалудна била мисија 
г. Христића.
 С друге стране опет долазе нам, и од г. Мага-
зиновића и од других, гласови по којима Порта, 
у исто време кад нам даје уверавања о очинском 
расположењу Султана и његове владе према Ср-
бији и њеном Књазу, и у пркос уверењу, које јој је 
Књаз дао, предузима мере, по којима се даје по-
зитивно закључити да је у Цариграду на дневном 
реду познати план Хусејин-Авни-Паше, по коме 
ваља пре свега уништити Србију, као тобожњи 
извор свију устанака у Турској.
 Не само што се на границама нашим нагоми-
лава редовна турска војска, него Порта, нена-
дајући се ваљда да ће редовном војском савлада-
ти Србију, оружа противу нас Арнауте, Черкезе, 
Курде, и по последњем телеграму г. Магазино-
вића, и Помаке, у намери да с овим разузданим и 
дивљим четама пљени и пустоши Србију, док би 
њена редовна војска с нашом мегдан делила, и да 
тако нашем народном благостању нанесе ударе, 
од којих би се оно тешко опоравити могло.
 Све ово, у свези једно с другим, даје нам уве-
рења да мисија г. Христића не би, при данашњим 
приликама, имала никаквог успеха, и да би за нас 
значила само губитак времена, којим би се Тур-
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ска користила, да своје спреме према нама докон-
ча и да нас нападне. С тога се Његова Светлост и 
решила да мисију г. Христића сасвим напусти.
 Нашао сам за нужно, да Вас упознам са да-
нашњом нашом ситуацијом, која све озбиљнија 
постаје, како неби били изненађени догађајима 
који лако могу наступити и које ћете ви према, 
овоме, што Вам јављам тако разумети. Уосталом 
ако би они доиста наступили, ја ћу Вас о томе из-
вестити.
 Примите, Г. Заступниче, уверење мог особи-
тог поштовања.
 П.П. Чинили смо кораке и код Румунске вла-
де о питању непријатељства на Дунаву. Данас ми 
је г. Стурза саопштио одговор г. Когалничеана, 
који уверава, да ће чинити све што може, да се и 
с те стране одржи неутралност Румуније, а та би 
била компромитована, ако би се непријатељства 
на Дунаву отворила. Он обриче, да ће у том прав-
цу настати и код представника гарантних сила у 
Букурешту и преко својих агената у Цариграду, 
Бечу, Берлину и Петрограду. Ви би сте се могли 
ставити у додир с Румунским агентом у Бечу, 
ради успешније заједничке радње у томе питању.

[Без потписа]
/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф I, П/5-II, Пов.№ 557

78.

13. јун 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о уверености званичног Беча да 
ће Србија ускоро отпочети рат против Турске 
и неизвесности како ће се Аустроугарска у том 
случају држати према Србији 

Бр. 64,                                          У Бечу 13. Јуна 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Јуче Вам телеграфирах о гласовима овде распро-
стираним о начину, којим се мисли код нас рат 
с Турском одпочети, то учиних зато, да се одто-
га начина одустане ако се заиста мислило тако 
радити, почем он није више тајна.12 Вест имам 

12  Део реченице „тога...тајна“ шифрован.

од бар[она] Хофмана, кои више у мир не верује 
и који ми на питање какву ће13 узети в[еле]силе 
према том рату и да неће оне из познатих при-
зрења повући из Србије своје заступнике, одго-
вори да о томе14 досад још није било размишља-
вано но мисли да ће њихово држање бити15 
међутим посматрајуће а Аустро-Угарска мора 
ради своје сигурности од револуционарног по-
жара још предузети нарочите мере за своју без-
бедност. И он и г. Новиков и посланик руски (не-
мачки) мисле да Христић неће ићи у Цариград.16 
 Крајње узнемиравајући гласови из Србије, 
потенцирани тенденцијозном народњачком 
штампом Угарске о мутњама међу овостра-
ним Србима, произвели су јаку сензацију у 
овд[ашњим] и страним финансијским и дипло-
матичним круговима, и биће сами по себи до-
вољни основ аустроуг[а]р[ској] влади, да према 
Србији, нарочито у обзиру на погранични са-
обраћај, нареди врло строге мере. Иначе неби 
се могли разумети разлози, с којима исте нови-
не означавају дела нека као велеиздајство, кад 
она у подобним приликама по овозем[аљским] 
законима нису као кажњива сматрана бивала. 
Својевољци су досад и за папу и за Дон Карлоса 
по А[устро-]Угарској купљени и за њих зајмови 
прављени, без да се то као зло дело сматрало; да 
ли је аустр[оугарски] консулат успео пре два-
десет и више година расписани „добровољни 
народни зајам“ и у Србији пласирати, незнам, 
али да је на томе врло настајавао, обште је по-
знато као и то, да млоги србски (и други страни) 
грађани имају аустријске држ[авне] обвезнице 
без да се зато пред својом власти сматрају као 
повређачи земаљских закона. Карактеристично 
је, што и органи овозем. влада, оне разлоге на-
родњачких угарских листова без критике и као 
основане примају.
 Изволите, Господине Министре, и овом при-
ликом бити уверени о мом особитом пошто-
вању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 977

13  Довде шифровано.
14  „повући...о томе“ шифровано.
15  „но...бити“ шифровано.
16  Од „а Аустро-Угарска“ до краја пасуса шифровано.
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79.

15. јун 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о незадовољству Аустроугарске 
и осталих великих сила и њихова бојазан да све 
извеснији рат између Србије и Турске може угро-
зити општи европски мир; о неизвесном држању 
Аустроугарске у случају рата; о својим напори-
ма да предочи званичницима у Бечу да турско 
гомилање трупа на граници према Србији и 
зверства која се чине приликом упада турских 
трупа у Србију као и у Бугарској, неминовно воде 
турско-српском рату  

Бр. 65,                                        У Бечу 15. Јуна 1876.

Господину Јовану Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примио сам Ваше поштовано од 10. тек. Nо 18 
по г. Стејићу. Из мог телеграма од 12. и из писма 
од прекјуче изволили сте видити, како је у 
овд[ашњим] дотичним круговима већ обладало 
било уверење, да г. Ф[илип] Христић неће у Ца-
риград послат бити. Ову диверзију у намерама 
Књаж[евске] владе држах за умесно, одма с по-
четка неодрицати, али не на основу каквих оба-
вештења с Ваше стране, но по собственој оцени 
околности, које су се у последње доба створиле, и 
које немогућим чине успех сваког покушаја, да се 
запетост између Србије и Турске путем договора 
уклони. При онако јасно и повторено израженим 
жељама Европе и Његова Светлост и Ви лично, 
рекох, чинили сте све могуће, да мир буде одр-
жан, и до пре неколико недеља бијаше и моје уве-
рење, да ће се у томе успети; али после промене 
и убиства султана, које изврши за Србију опас-
на млада турска партија помоћу мусулманског 
фанатизма, после покоља турских министара и 
образовања крволоких арнаутских и черкеских 
чета и свакојаких баши-божучких хорда, које 
некажњене свуда, нарочито у Бугарској, од месец 
дана христјане пале, робе, бешчесте, кољу – по-
сле свега тога немогаше ни Књаз ни његова вла-
да остати мирни гледаоци догађаја с уверењем, 
да непрекидно мложење турске силе око Србије 

нема значења непријатељских намера од стране 
Порте. Нарочито она свирепства по Бугарској од 
стране баши-божука произведоше у Србији об-
шти страх, да Порта оним новоорганизираним 
четама спрема подобну судбу и народу у Србији, 
и примораше владу, да предузме и последње 
мере за своју сигурност од такве напасти. Како 
Порта, или што неће или што неможе, недаје га-
ранције, да се она свирепства неће повторавати 
и даље распространити, наступило је, рекох, по 
мом уверењу, сад стање у нашим одношајима, да 
сваког часа, и услед каквог случаја, могу неприја-
тељства оружијем одпочета бити. С које ће стра-
не и којим случајем то изазвано бити, незна се, 
али је колико Књажевој влади толико и Порти 
немогуће сад више тај сукоб предупредити. Пре-
ма бар[ону] Хофману исправих овом приликом 
погрешност гласа, да Србија намерава изазвати 
сукоб неким странпутицама, и уверих га, да ће и 
у овом обзиру, као и у свему досадашњем посту-
пању, она показати своју лојалност – ако је до-
звољено, овим изразом уобште само дело имено-
вати. По изјавама, које од Вас имам, рекох, неби 
смео тврдити, да се још и сад неби могао улазак 
у оружано непријатељство предупредити, али по 
познавању околности држим обстанак мира за 
немогућ. По мом уверењу обстанак самог Књаза 
и династије изигран је, кад би влада поред свега 
догодившег се и поред садашњег расположења 
Порте и њених најновијих мера предузиманих 
против Србије и целог христјанства радила на 
стишању земље – у корист турског беснила. Код 
нас је сад, рекох, пропаст династије равна пропа-
сти земље; и зато нема државника у Србији, који 
би смео на своју одговорност саветовати Књазу 
попустљиво држање према Порти и онда, кад 
она одсудно одбија споразмети се о начину, да 
се за убудуће створе гаранције, које су једине у 
стању осигурати дуготрајно спокојство и Србији 
и царству, које је неспособно само га утврдити. 
Ово увиђа и Европа; она је покушала изванред-
ним у међународној практици необичајним по-
средовањем мир у Турској повратити; њени су 
труди остали осујећени услед неспособности 
Порте, да добром вољом и собственим радом Ев-
ропу у томе подпомогне, и ако је обстанак доса-
дашњег стања у Турској за Европу извор млогих 
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неповољности и извесних зебња, он је за Србију 
поништавајући по њену егзистенцију. Пред так-
вим изгледима на своју сигурну пропаст неможе 
се у рачун узимати опасност, која јој доћи може 
од неуспеха одпора, којим ће још покушати од-
бити претећу јој напаст од стране Турске. Бар не 
после свију средства употребила она и последње 
за одбрану и спас свог живота; бар је испунила 
своју дужност начином, којим се и свака друга 
држава у подобним приликама служи. Такво 
је, често повторавах, моје схватање стања ства-
ри, по коме им ја, који сам познат као партизан 
мира, неби предмет друкчије схватао ни руково-
дио, ни онда, кад би позван био, да у садашњем 
моменту о њему решим.
 На овај начин изјављивах у честим разгово-
рима последњих дана своје мисли о предмету, 
који данас у првом реду занима овд[ашњу] ди-
пломацију. Ова, за чудо, почиње примати с не-
ком резигнацијом наступање догађаја, које је она 
с познатим усиљавањем желила одклонити. Так-
во спокојство њено мене пре узнемирава но да 
ме куражи; оно ми је знак, да се дипломација и за 
тај случај оружала средствима, кога ће наш рад 
спречавати. 
 Посланикталијански ме у поверењу учини 
позорним на опасност овог ћутања Аустро-Угар-
ске.17 
 На ономадашњем састанку с бар[оном] Хо-
фманом напомену ми он могућност доласка 
турских оклопница у Дунав, да нас с леђа узне-
миравају и наше вароши руше. Ја означих так-
во предузеће Порте као несмислено, детињско, 
продуцирање своје слабости а не снаге, али зато 
као опет могуће; но непоклањах му особите 
пажљивости, да ми и ген[е]р[ал] Робиљан исту 
евентуалност као могућу тог дана ненапомену. 
Пошто у вечерњим листовима читах, да је еска-
дра оклопница примила налог из Цариграда за 
архипел одпутовати, држах за потребно телегра-
фом Вас о оној евентуалности известити.
 И у првом разговору, а подробније на дана-
шњем састанку, питах бар[она] Хофмана о томе, 
како Аугарска мисли сматрати такав корак Пор-
те, да турске оклопнице по једној међународној 
реци еволуције војене извршују, објаснивши му 

17  Алинеја је шифрована.

да ће те лађе – по матици реке – час србском, час 
угарском страном а најмање средином путовати 
моћи. Барон одговори, да тај корак Порте није 
још известан, и да га је он само као неку могућ-
ност споменуо; због чега да овоз[емаљска] влада 
није ни размислила о томе, како ће ако заиста 
наступи, сматрати. На сваки начин она неће 
моћи дозволити, рече, да монитори с угарског 
земљишта (с овостране половине реке) Србију 
нападају, нити да кугле из србских топова до у 
угарско земљиште допиру. На моју примедбу да 
су монитори убојнице, које се обичним топови-
ма, каошто их ми имамо, ненападају, но који се 
или сабљом у руци абордирају, или торпедима 
уништавају, па да ће се и Србија овим средстви-
ма служити – положивши торпеда наравно по 
путу на србској страни лежећем – , што ће сваку 
пловидбу морати спречити, одговори г. Хофман, 
да ми незна засад одговора дати, док влада по 
учињеној студијипитања, неби решила, како ће 
га сматрати. – Монитори управо били би сред-
ство, да ућуте батерије, које би са србских обала 
сметале прилазу турских бродова транспорти-
рајућих војску, муницију и т. д. за напад Србије.
 Посланици с којима у поверењу о ствари го-
ворих тврде даАустро-Угарска као неутрална 
неможе дозволити Турским војеним бродовима 
пловидбу дунавску.18 
 Ларма, коју угарска штампа диже против по-
кушаја појединих лица, да србски зајам у јужној 
Угарској пласирају, даде ми повода, почем и вла-
сти тој ларми наредбама строгих мера следују, да 
г. Хофмана замолим, у цељи мог собственог оба-
вештења, за објашњење, да ли се заиста кораци 
појединих у корист србског зајма и на којим ос-
новама сматрају као против интереса А[устро-]
Угарске управљени, и монархији непријатељски. 
Г. барон ми одговори, да мере владе његове нису 
изазване самим зајмом, но начином којим се из-
весно тајно и организирано друштво служи, да 
за србску војску самовољце и за србску војену 
касу новце по јужној Угарској купи „примора-
вајући тамошње житељство, да за ту цељ жртве 
подноси“. Власти имају у задатку, да народ тамо-
шњи обавесте, да се он претња ових агента нема 
бојати, ако се њиховим захтевима и неодзове. 

18  Исто.
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Влада има у рукама доказа о овим недозвољеним 
мутњама, и биће у стању учинити мутљивце без-
опаснима. Ја неспорих умешност мера против 
тих организираних изнуђавајућих агитатора и 
одрицах солидарност србске владе с њима, али 
изјавих својестраховање, да А[устро-]Угарска 
сам рат, ако до тога дође, несматра као довољни 
повод за строге мере против Србије, пошто рат 
тај није сагласан с мирољубивом политиком ца-
ревине. Г. Хофман ми одговори, да је његова вла-
да своје назоре у обзиру на тај рат у више пута 
изразила говорећи нам: да све, што Србија у том 
смислу буде предузела, она то искључиво на своју 
одговорност чини; А[устро-]Угарска и сад стоји 
на тој тачци према овом питању и остаће на њој 
дотле, док је неби околности промењене позвале, 
да предузме мере, које ће јој диктирати призрења 
на одржање собствене сигурности; и онда ће 
само Његово Величанство са својом владом има-
ти решити, какво ће држање заузети А[устро-]
Угарска према измењеном стању ствари. – Мени 
се неучини у свима појединостима довољно ја-
сан овај одчасти академички одговор г. Хофма-
на, и зато формулирах питање у конкретнијем 
облику умоливши га за обавештење: мисли ли 
А[устро-]Угарска остати у строгој неутрално-
сти и при наступившој борби, почем ме велика 
вика по угарским новинама и начин оцене неких 
догађаја у јужној Угарској доводе на мисли, да 
овостр. влада и пре одпочетка рата сматра наме-
ре Србије као хостилне овој монархији. – На то 
ми одговори барон. А[устро-]Угарска ће остати 
неутрални посматрач догађаја и србско-турске 
размирице дотле, док неби агитације омладине 
комбиниране са србским покретима изазвале 
опасност и за А[устро-]Угарску.
 Два пријатељска посланика обратише ми 
пажњу наопасност ако дамо повода Аустро Угар-
ској за оправдано наступање неутралности про-
тив нас.19 
 Иако немам основа мислити, да ће влада хте-
ти рачунати на неке користи, које јој од оних аги-
тација могу доћи, држим за дужност обратити 
Вашу пажњу и на могућу злоупотребу, која би се 
у тим приликама могла с именом владе чинити, и 
која би по нас од велике штете била. С једне стра-

19  Исто.

не навлачили би тим непријатељство А[устро-]
Угарске на нас, а с друге одбијамо симпатије Ев-
ропе и њених влада од нашег предузећа; јер ове 
стране се и од најсветије цељи, како се за њено 
постигнуће узимају у помоћ револуцијонарна и 
друга њима свима или појединима неповољна 
средства. 
 Аустрија шаље много војске нарочито муни-
цију на нашу границу но то је за сад безопасно 
јербо мора поштовати неутралност због Русије и 
Енглеске (?)20 које су се у том обзиру споразумеле.
 Частми је, и овом приликом уверити Вас, Го-
сподине Министре, о момособитом поштовању.

КЦукић
16. Јуна. Што ми се наговештаваше за турске 
оклопнице испуни се одчасти у другом виду; ка-
ошто из данашњег мог телеграма видосте, Порта 
је својој дунавској флотили и војсци налог из-
дала, да буду сваки час спремна, да на заповест 
упадну у Србију. Можебити су о овом случају и 
она господа овако мислила, кад ми говорише о 
оклопницама. Треба што се пловидбе тиче ствар 
начисто с А[устро-]угарском извести, бар то је 
моје мишљење. Оно, штоја говорих отоме бар[о-
ну] Хофману, није довољно.

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 988 

80.

16/28. јун 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о информацији да је турској војс-
ци и флотили дунавској наређено да буде спрем-
на за упад у Србију

№ 4907. 
16/28 Јуна 1876.
Министру Ристићу Београд

Данас телеграм из Цариграда јавља да је војсци 
и флотили Дунавској заповеђено да буду сасвим 
спремни за упад у Србију.

Цукић
/Телеграм/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф I, П/5-II, Пов.№592

20  Алинеја је довде шифрована.
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81.

17. јун 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о информацији да су турска 
војска и дунавска флотила добиле наређење да 
буду у приправности за напад на Србију; о неоп-
ходности и значају да по отпочињању неприја-
тељстава, информације које ће стизати нови-
нама у Бечу долазе пре свега из српских извора 

Бр. 66,                                             У Бечу 17. Јуна 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Капетан Богдановић није у Бечу, послах му пору-
ку да к мени дође21 но још немам одговора.
 Како ће по дознању Његова Светлост данас 
поћи за Параћин, а сутра издати манифест, то 
ће, држим, одма затим ући Србија и у сам рат. 
У интересу нашем биће, да вести о догађајима 
буду овде обзнањене из наших извора пре, него 
би се то учинило по изворима турским. Ово се 
тиче и телеграма а и подробних извештаја, који 
ће се поштом новинама слати. Зато молим за на-
редбу, да се ово редовно и прилежно чини било 
преко мене или непосредно полит[ичкој] коре-
спонденцији. Редакција „Tageblatt“а, листа врло 
распрострањеног и нама наклоњеног, моли за 
саизвољење, да може послати једног нарочитог 
репортера (једног Чеха, који је већ у Србију до-
лазио) у наш главни стан, наравно под условом 
да извештаје своје, телеграфске и друге, пре ек-
спедиције подноси на цензуру дотичном коман-
данту. Она моли за што скорији, телеграфски, 
одговор, разуме се преко мене, јер репортер неби 
желио рискирати, да узалуд доле путује.
 Ја сам за добро нашао учинити, да се у 
Polit[ische] Korresp[ondenz-у] пропрати у једном 
допису тежња Србије, да Босну у своју админи-
страцију прими, као ствар стара и чешће поку-
шавана, коју Турска није никад одсудно одбија-
ла, но само је као „тада“ неопортуну – одлагала. 
Чланак ће многе новине репродуцирати.
 Јуче ми би оно о турској заповести, издатој 
21  Реченица довде шифрована.

војсци и флотили, доказано, и ја Вам то одма те-
леграфом јавих; накнадно читах у вечерњим ли-
стовима, да је телеграм цариградски од прекјуче, 
и да је заповест издата дунавској флотили и це-
лој војсци, да буду на први миг спремне за упад у 
Србију.
 Dr Dönhoff ми данас долази и ја22 објасних 
наше одношаје према Порти и узроке, који те 
приведоше, начином у мом јучерашњем писму 
изложеним. Чудо, да нико од дипломације није 
сасвим начисто с правом Порте, да војене лађе 
у Дунав шаље, нити с правом А[устро-]Угарске, 
да томе на пут стане, премда нико неодриче Ср-
бији право, да у том случају на србској половини 
реке – небринући се за пловидбу – све могуће 
препреке у цељи одбране постави. – Овом при-
ликом дознадох, да се стање у Цариграду једнако 
погоршава, и да су сви изгледи, да понајближа 
будућност неће проћи без нових катастрофа. 
Министри султанови нити смеду фанатизам му-
сулмански сувише стишавати и злоупотребе на 
пречац укидати, нити фанатизам распаљивати и 
досадашњи неред равнодушно гледати, и тако су 
у крајњој забуни.
 Капетан Богдановић ми мало пре дође, он 
пристаје на понуду него мора размислити о на-
чину како да овде раскрсти и како да у Србију 
пређе.23 Међутим мисли, да се због тих тегоба не-
може кренути на пут пре петнаест дана. О овоме 
нетелеграфирах; ствар сад није хитна, а требаше 
је написмено ближе објаснити.
 Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Го-
сподине Министре, о мом особитом поштовању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№607

82.
18. јун 1876.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Ко-
сти Цукићу, информација да је рат између Тур-
ске и Србије започео, о савезништву Србије и 
Црне Горе и нади да ће се у рат укључити и Срби 
у Босни и Бугарска, о нужности да Цукић што 
пре информише о држању Аустроугарске према 
Србији, о карактеру њене неутралности о суко-

22  Исто.
23  Алинеја шифрована.
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бу и посебно да ли ће допустити турској дуна-
вској флотили да нападне Србију са Дунава

Г. Заступнику Србије у Бечу
ПрNо 19
18 Јунија 1876 у Београду
Експед. истог дана по г. Бели-Марковићу
ЂСС
Г. Заступниче,
Док ово писмо добијете, ви ћете већ из телеграма 
знати да се морало прибећи крајњим средствима 
и да је рат између Србије и Порте постао дело. 
Тиме уједно сва даља радња прелази у руке вој-
ника, и наш задатак има се одсада састојати у 
томе, да многима посао олакшавамо.
 Шта је предходило овоме делу, то ћете нај-
боље видети из приложене копије писма Његове 
Светлости Књаза Вел[иком] везиру, од 10 ов. мес, 
и из копије упутстава, која сам под истим даном 
послао г. Магазиновићу. Знамо, да је курир, по 
коме смо ова писма послали, стигао јуче у Ца-
риград, и имамо извешћа, да је писмо Књажево 
предано Вел[иком] везиру и саопштено Мини-
стру Иностраних дела; али да они нису дали на 
њега никакав одсудан одговор.
 У место да Вам објашњујем зашто смо морали 
прибећи рату, ја имам част послати Вам у при-
логу један екземплар прокламације Књажеве на 
народ српски, која ће Вам дати сва потребна оба-
вештења и тиме Вас поставити у стање, да наш 
поступак браните према свима, који би га осуђи-
вати могли.
 У осталом ступајући у акцију, ми нећемо бити 
сами, него у формалном савезу са Црном Гором, 
чија ће војска са своје стране оперирати у истој 
цељи. Изволте дакле Црну Гору сматрати као нашу 
формалну савезницу и тако се према њој понаша-
ти. Сматрајте и држите овај савез као тајну.
 Исто тако имамо узрока надати се, да ће оста-
ла наша браћа у Босни, старој Србији и Бугар-
ској бити с нама у борби противу нашег општег 
непријатеља; те тако, улазећи у акцију смемо се 
надати успеху, ако Бог хоће.
Наша слаба страна је Дунав. Има извешћа, по 
којима се даје закључити, да нас Турци мисле с те 
стране напасти, помоћу војених параброда, које 
имају на дољњем Дунаву. И ако надлежна лица 

тврде, да су ти турски параброди тако конструји-
сани, да не могу уз Ђердап изићи, ипак су, коли-
ко је могуће, наређене мере да се и с те стране 
осигурамо.
 Међутим главно питање остаје то, хоће ли 
Аустрија допустити да турске убојне лађе плове 
Дунавом, на коме је слобода пловитбе ујамчена 
париским трактатом. Ово је питање у толико 
важније, што има места на Дунаву, где параброди 
само аустријском половином реке могу пловити.
 За нас је дакле најважније да знамо: како ће 
Аустро-Угарска схватити своју неутралност, т.ј. 
хоће ли бити једнака за обе стране, као што то 
права неутралност собом доноси, или ће једну 
ратујућу страну фаворизовати више него другу, 
што би управо искључило појам неутралности.
Ја Вас зато молим, Г. Заступниче, да се на над-
лежном месту обавестите о оба ова питања: како 
ће Аустрија своју неутралност схватити и прак-
тиковати и да ли ће дозволити да нас Турска с 
Дунава нападне, па да ме одмах о томе телегра-
фом известите. А и ја ћу се код овд[ашњег] Ау-
стро-угарског Агента о томе известити.
 Том приликом, дајте разумети коме треба, да 
ћемо ми, ако би нас Турска с Дунавске стране на-
пала, бити принуђени, да Адакале бомбардујемо. 
Тако би се борба на Дунав пренела и од слобод-
не пловитбе на Дунаву не би више било речи; а 
то Аустрија, само ако хоће, може својим заузи-
мањем код Порте предупредити.
 Ради могуће ваше употребе имам част посла-
ти Вам у прилогу један састав о неутралности на 
рекама, са гледишта међународног права.
Од писма Књажевог на вел[иког] везира можете 
чинити употребу, какву за сходно нађете, а упут-
ства моја г. Магазиновићу задржите за себе, ради 
вашег управљања. Исто тако немојте ни од про-
кламације чинити употребу, док Вам ја не јавим 
да је обнародована.
 Његова Светлост Књаз отишао је јуче ујутру 
к војсци на Делиград, где је стигао синоћ у 10¾ 
часа у најповољнијем здрављу. Преноћив’ на 
Делиграду, Његова Светлост отишла је јутрос у 
Алексинац. Са утврђењем Делиграда Књаз јавља, 
да је задовољан.

[Без потписа]
/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 612
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83.

19. јун 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, да је бечка штампа углавном за-
снивала тумачење разлога за рат између Турске 
и Србије на Цукићевим информацијама; да је 
гроф Андраши започео консултације са осталим 
европским силама о питању права Порте да ко-
ристи Дунав за ратна дејства против Србије; о 
штетном писању штампе у Аустроугарској да 
јачање словенских држава на Балкану угрожава 
интересе Аустроугарске 

Бр. 67,                                             У Бечу 19. Јуна 1876.
Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примих Ваш телеграм оодласку Његове Светло-
сти и учиних од њега употребу.
 Прилажем један број Pol[itische] Korresp[on-
denz-а]24, у ком је публицирано по усменом 
објашњењу с моје стране (одчасти погрешно, 
нарочито у историчном погледу) разлагање, да 
је сад[ашње] захтевање Србије од Порте ста-
ра ствар, која се више пута узимала за предмет 
разговора и преговора између Србије и Порте, 
и коју ова није никад овако одсудно као сад од-
бијала. Чланак је по свима важнијим новинама – 
одчасти телеграфом растурен. Дописници и ре-
дакције „допуне и разложе“ дата им обавештења, 
да често немогу да познам, је ли публикација из 
мог извора или из ког другог потекла. Тако се 
учинило и с датим им разлозима о турској фло-
тили и предстојећој нужној сметњи, коју ће Ср-
бија услед тога пловидби – посредством батерија 
и торпеда – на пут стављати. Синоћне публика-
ције о том предмету већ држах, да су на основу 
мени непознатих података састављене, но јутрос 
се уверих, да су оне само репродукција мог са-
обштења – по обичају „дотерана и углађена“. У 
осталом питање је и журналистику и – диплома-
цију јако узрујало, и данас чујем, да је гр[оф] Ан-
драшиј позвао к себи неке представнике сила, да 
се с њима разговори о правним основима Пор-
тине намере, да у једну, међународној пловидби 

24  Није сачуван у грађи.

резервирану, реку шаље убојне лађе, те тим да 
спречи слободну пловидбу. Ово питање ће ди-
пломација морати узети утолико пре у претрес, 
што протест Румуније против турске флотиле 
може повода за нове заплете дати. – Ја очекујем 
по овом предмету упутства, без којих се нећу 
смети „званично“ изражавати непознајући назо-
ре моје владе.
[...]25 Журналистика аустро-угарска усвојила је 
као неки аксијом (незна се чиј, и да ли основан, 
али свакојако довољно неразмишљен): да је оја-
чање постојећих славенских држава на југу Ау-
стро-Угарске, па и само јачање ма у ком обзиру 
славенског елемента тамо штетно па чак и уби-
тачно по виталне интересе монархије. И кад би 
ово тако стајало, сумњам, да би се политика уде-
шења према тим основима могла бранити с тач-
ке међународног права, с тачке морала и самог 
опортунитета. Само с тачке над свима међуна-
родним одношајима стојеће може једна држава 
тежити, да се суседним народима спречи изглед 
на бољу будућност зато, што је то противно не-
ким њеним удобностима. Нерачуна се с факти-
ма, каква би требала по нашој жељи да буду но 
каква јесу; најмање то може бити у обзиру на 
географична факта. Ти славенски народи по-
стоје тамо, пре него је А[устро]-Угарске било; 
они теже за ослобођењем од турског варварства, 
за остварењем своје свеколике среће, и имају 
изгледа, да своју цељ постигну, каошто су се и 
аустро-уг[а]р[ски] народи од истог варварства 
ослобођавали. С којим образом могу ови сад по-
викати: Не! довољно је варварин сатрвен, даље 
се несме слабити, јер нама Немцима а нарочито 
Мађарима није „удесно“ да и они милијони сла-
вена с оне стране Дунава и Саве могу као и ми 
радити на развитку своје цивилизације“ – То је 
извесно, да се године живота османског царства 
у Европи већ на прстима пребројати могу; и ако 
се успитамо, шта да буде од тих земаља, имамо 
ове одговоре: или ће се оне подчинити Русији, 
или А[устро-]Угарској, или ће за себе сачињава-
ти државу или државе. Нико неће тврдити, да ће 
ти народи А[устро-]Угарској бити удеснији као 
поданици Русије или као равноправни грађани 
А[устро-]Угарске но као за себе државу сачиња-

25  Алинеја недешифрована.
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вајући. Ако се А[устро-]Угарска боји славенског 
елемента у овом последњем облику, има га се 
више бојати онда, кад би он равноправно с оста-
лим њеним житељима умложио њено славенско 
становништво. Поред тога треба у обзир и то 
узети, да ти народи неће да буду ни руски а још 
мање аугарски грађани, дакле да би монархија 
присајединивши оне земље умложила себи оне 
патње, од којих већ страда, и распалила би тим 
и она трвења међу својим народностима, која су 
упола успавана. Кад дакле нема изгледа, да ови 
народи и даље остану у турском робству или да 
они под аугарско господарство подпадну као без-
вољна оруђа, која се могу по интересима немачке 
или мађарске народности својевољно руководи-
ти и управљати – што је пре једног стољећа још 
могуће било – ; онда је само узалудно, напразно, 
упињање оних, који налазе спасења за А[устро-]
Угарску у одржању отоман. царства још за коју 
деценију, и само бесцељно, неплодно, за монар-
хију штетно трошење снага око тога, да се нео-
ствари онај ток историје народа, који је приро-
дан и једино могућ и за А[устро-]Угарску и целу 
Европу користан.
 Само дакле онај, који интересе монархије 
разумно несхвати или неће да их свата, могао 
би А[устро-]Угарској саветовати, да на овом 
путу настави водити политику, која је свакад за 
њу штетна била. Такви политичари и патријоти 
уплетали су је у религијозне ратове за интере-
се Рима, против кога се сама сад одупире; они 
је определише, те кроз столећа трошаше своју 
снагу за одржањем Белгије, уплива у Немачкој, 
надмоћија у Италији и млогих ситнијих назови 
интереса, који се такође свакад као витални за 
монархију представљаше, и који је уздржаше од 
корисније, разумније политике за њу. А[устро-]
Угарска несамо није пропала, што је Белгију, 
Италију и Немачку изгубила, него се тим опро-
стила једне вечне забуне и сметње, која јој за-
краћаваше, да своју пажњу на исток обрати. Да 
се овим занимала, неби границе њене ни према 
Русији ни према турској царевини заиста остале 
ове садашње: као сигурно у најмању руку може 
се узети, да би она сад господарила и у јадран-
ском и у црном мору. Погрешку своју, што није 
у прошлим столећима наставила играти улогу 

носача европске културе на исток, неможе она 
сад тим исправити, да источним народима, који 
сад сами за том културом теже, намеру осујећава 
зато, што се ови народи желе у свом посебном 
нацијоналном духу култивирати. Времена су 
прошла, кад се могаху одозго и закони и народ-
ност – и вера декретирати; садашњост изискује, 
да се рачуна с елементима оним, који су ту; и као-
што А[устро-]Угарска подноси и мора подноси-
ти разне народности у свом саставу, каошто она 
с разумном резигнацијом прима и може прими-
ти, да јој је с једне стране сусед силна Немачка, с 
друге силна Русија, – да се о Италији и неговори 
– и каошто она удешава свој обстанак и свој на-
предак према овим фактима, то ће јој још лакше 
бити примити с разумним предрачуном и јачи 
славенски елемент – ма под којим видом - на сво-
ме југу и лакше ће јој бити наћи праведним по-
нашањем према овим народима у њима савезни-
ке и пријатеље, пуне живота и будућности но у 
османској преживљености и варварству, од кога 
нису само ти народи кроз столећа патили, него 
који је свој заразни рефлекс бацио и на аугарске 
суседе у тој мери, да А[устро-]Угарска дуго на 
томе радити мора, да се од њега и сама сасвим 
очисти. У развитку оних земаља лежи темељ на-
предка и А[устро-]Угарских суседних области, у 
њиховом доса¬дашњем мртвилу и робовању по-
стоје узроци засталости и чаме ових провинција; 
није у интересу монархије хватати се за суво, 
труло грање но за зелено, живо и сигурно. И т.д., 
и т.д. и т.д.
 Чест ми, је, и овом приликом уверити Вас, Го-
сподине Министре, о мом особитом поштовању.

КЦукић
 Ово писмо шаљем по г. Штајнлехнеру, који ће 
сутра у јутру поћи и у Вторник пре подне у Бео-
град приспети. Писмо ће он по доласку предати 
члану савске полиције на даље достављење.
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 624

84.

21. јун 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о пријему код барона Хофмана 
коме је званично уручио копију српске прокла-
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мације рата Турској; о предвиђању барона Хоф-
мана да ће рат без обзира на евентуалне успехе 
на бојном пољу, бити неуспешан по Србију јер 
европске силе неће подржати промену стања 
у Европи без њихове искључиве сагласности; о 
упозорењу барона Хофмана да Аустроугарска 
неће толерисати да Србија превентивно оку-
пира Адакале како би спречила бомбардовање од 
стране турске дунавске флоте 

Бр. 68,                                            У Бечу 21. Јуна 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Г. Белимарковић предаде ми јуче Ваше писмо од 18. 
тек. Nо 19. заједно са свима прилозима, који ће ми 
одчасти бити врло корисни за мој овд[ашњи] рад.
 Прокламацију немам потребе саобштавати 
никоме, пошто је она у јутрошњим листовима 
(који због наших догађаја сад – и после Недеље 
и празника – сваки дан и у јутру излазе) публи-
цирана. Садржаји писма Његове Светлости В[е-
ликом] Везиру и Вашег г. Магазиновићу служиће 
ми као основи у подпору назора наших, које ћу у 
претресу србско-турске размирице употребља-
вати морати, а тако ће ми од велике користи 
бити послата ми расправа о неутралности река; 
јер предвиђам, да се А[устро-]Угарска неће лако 
склонити, да наше назоре у том погледу усвоји.
 Јуче идох г. Хофману, да му саобштим извод 
Књажеве прокламације телеграфом достављени 
ми; он га је (каошто сам могао дознати) раније 
имао, но желио је од мене имати констатирано, 
да у прокламацији није употребљен израз „рат“, 
што ја по гласу телеграма могох и учинити. Нак-
надно видох из текста прокламације, да је за-
иста само на једном месту размирици дато име 
„рат“ ( – Ми неполазимо у овај рат – ). Г. Хоф-
ман налази у том факту, што влада избегава дело 
крстити правим његовим именом, Вашу прора-
чуњену намеру, да Европу неалармирате у мери, 
коју сама ствар изјављује, но он неналази, да ћете 
тим успети, јер ниједан познавач међународног 
права неможе дело Србије друкчије именова-
ти но рат или револуција – што ће се уосталом 
ближе знати онда, пошто Порта своје назоре 

о томе обзнани, и пре чега се силе неће реши-
ти у обзиру на посматрање, које ће оне према 
овој размирици имати заузети. Значајно је, што 
ми г. Хофман овом приликом неуспешан конац 
нашем предузећу предсказиваше и то на пољу 
бојном, а поглавито на пољу дипломатичном, 
додавши да без успеха на овом последњем онај 
први невреди, и да у садашње доба дипломација 
неће дозволити, да се одношаји снаге међу држа-
вама (Machtverrückungen unter den bestchenden 
Staaten) помичу без њеног сагласија и без при-
зрења на интересе самих в[еле]сила уобште и 
њих појединих понаособ.
 Моји наводи и нужда корака, учињеног ради 
собственог одржања и у интересу саме отом[ан-
ске] царевине, која сама није у стању оне по-
буњене земље пацифицирати и стално задо-
вољавајуће им устројство дати, и којој у томе ни 
Европа својим посредовањем неможе помоћи, те 
зато ми узесмо на себе да оно извршимо, што би 
иначе каква страна држава силом могла изврши-
ти, и што је у овом виду најмање за Порту и за 
Европу зазорно, јер невређа суверенство Пор-
те и целокупност турске царевине – ти наводи 
одбијаше се као неосновани ни на праву ни на 
обичају, почем се ником неуказује услуга против 
његове воље и то услуга силом оружја.
 Говорих барону и о флотили на основу Вашег 
телеграма о том предмету; но он ме замоли за 
писмену изјаву, јер само такову, званично фор-
мулирану, може, рече, влада његова узети у сад. 
доба као предмет решавања. Томе се ја данас ода-
звах. Неће бити времена, да Вам препис те ноте 
данас пошљем; покушаћу, да концепт на машини 
копирам и такву Вам копију пошљем, што ако 
небуде могуће, остаће та експедиција за сутра.
 У разговору дође реч на Адакале, тим начи-
ном да Турци могу под видом, да провијантирају 
овај град, ући са својом флотилом у наш Дунав 
и тако онда наше вароши бомбардирати или ис-
крцати се и на неспремно житељство нападати. 
Г. Хофман ми примети, да ми унапред одрешно 
мора изјавити, да А[устро-]Угарска на никоји 
начин неби могла дозволити, да овај град у срб-
ске руке пређе; интереси њене пловидбе, која је 
на том Дунаву скоро искључива, недопуштају 
„помакнуће државносаставне снаге“ на том делу 
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реке, које би Србију учинило господаром Дунава. 
Ја означих овакве оцене снаге и предпостављене 
опасности за пловидбу као одвећ неоправдане 
и строге. Адакале и сад није аугарско, оно лежи 
изван територије А[устро-]Угарске као и сва 
остала острва ниже Оршаве, која су такође сва у 
рукама нетурским; уосталом могла би се и цела 
обала србска као за пловидбу опасна огласити, 
јер се с њих свака лађа може напасти, и пловидба 
смести, па чак и Адакале с успехом тући. Г. Хоф-
ман остаде при својим назорима, налазећи јед-
нако опасности у таквом „помакнућу снаге“.
 Ја спремих јуче телеграм, којим Вам у изводу 
овај разговор хтедох саобштити, али ми телеграм 
најпре од мени најближе филијалне телегр[аф-
ске] станице па затим и од главне би враћен с 
изјавом, да је по захтевању србске телегр[афске] 
администрације сваки телегр[афски] саобраћај 
са Србијом од јуче после подне прекинут, те зато 
се ни мој телеграм неможе експедирати. Јутрос 
прими сам директор тај телеграм, да га по потре-
би до Земуна жицом а даље по експресу одправи; 
незнам, шта је извршио.
 Г. Стејић је одређен у познату комисију; пошао 
је у З[аступни]штву тако велики, да га абсолутно 
сам немогу савладати. Од јутрос имали смо наиз-
менце 30–40 лица да примимо, којима је требало 
или дати обавештења разна ма и најкраћа, или 
визирати или издати пасош или што уз све и на 
путни трошак удеиити. Поред тога требао сам ја 
овај президијал да напишем; он писмо за М[и]
н[и]ст[арст]во овд[ашње] да препише и да у те-
легр[афско] надлежатељство и директору теле-
графа кући оде – а сад је тек један сат по подне. 
При свем том кад би још он 7–8 сати морао у ре-
ченој комисији пробавити, био би за З[аступни]
штво сасвим изгубљен – кроз две три недеље, 
колико ће онај посао комисије трајати. Зато мо-
лим, да се у комисију одреде поред г. Ненадовића 
овд[ашњи] техничари, који су већ у државној на-
шој служби били: Милосав Павловић и Стеван 
Чађевић. Ову потребу изјавићу телеграфом, ако 
се пруга отвори; а ако то неузможе бити, молим, 
да се услед овог писменог објашњења наредба у 
смотрењу г. Стејића преиначи.
 Писмо предајем г. Грињану, да Вам га преда; 
он полази сутра у јутру одавде и биће у Београду 

у Среду вече. Он ће Вам га по свој прилици до-
ставити преко члана савске полиције.
 Молићу Вас по телеграфу за пасоше; акт ће 
накнадно послат бити.
 Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Го-
сподине Министре, о мом особитом поштовању.

КЦукић
Г. Хофман ми и данас поручи, да Вам живо пред-
ставим осетљивост А[устро-]Угарске услед евен-
туалног заузећа – и самог напада Адакала од 
стране Србије, давши ми уверење, да у Дунаву 
нема турских оклопница; морске оклопнице пак 
немогу због дубоког гажења у Дунав ни доћи, и 
кад би то могло бити, А[устро-]Угарска би томе 
противна била. Тако остаје Порти, да нас напада 
својим дрвеним лађама, што се по здравом раз-
уму неможе као извршљиво предпоставити; јер 
би оне нападајући само у своју сигурну пропаст 
ишле. Ја ћу саставши се с њим, пошто примим 
услед овог саобштења инструкције од Вас, захте-
вати гарантије, да Адакале неизвршује никакве 
непријатељске мере против нас, и да се уобште 
одржи у status quo с посадом и са свим убојним 
средствима. Ако за добро налазите, могли би 
ми упутства и по телеграфу послати, јер каошто 
ме баш сад директор Брунер извести, прекид је 
наступио услед погрешног схватања наредбе од 
стране нашег једног телеграфисте, који је у Берн 
јавио, да Србија с Европом (уместо с Турском) 
телегр[афски] савез прекида.
 Извините, што је на брзу руку и под непре-
кидним узнемиравањем ово писмо – свакојако 
написано.
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 634

85.

22. јун 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о уверавањима барона Хофмана 
да турска флота неће ући у Дунав; о извештаји-
ма пристиглим у Беч о тешком поразу Срба код 
Зајечара

Бр. 69,                                           У Бечу 22. Јуна 1876.
Господину Ј[овану] Ристићу
Мин[истру] Сп[ољних] Послова
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Господине Министре,
Укратко Вам данас пишем о више предмета, како 
би писмо могао г. Рајчевићу предати.
Понајпре чест ми је приложити два званична 
писма, која ми јутрос г. Новиков предаде једно 
за г. мин[истра] Николића,26 друго за г. Карцова.
 У куверту приложена фотографија с картом г. 
Hümmel-а има се предати г. Мин[исту] војном; 
за што и молим.
 Г. Хофман ми даде уверење, да турска оклопна 
флотила неће – и неможе – у Дунав ући, а да Пор-
та ни с другим бродовима неће Србију нападати; 
почем је, рече, одпао повод решавања о праву и 
неправу Порте у Дунаву с војеним бродовима 
пловити у цељи рата, то се неће ништа о том пра-
ву на решење сила ни износити. Но ја очекујем и 
писмени одговор од министарства, који ћу Вам 
доставити. Данас ми барон неговори о Адакалу, 
али г. Новиков увиђа за нас највећу опасност, ако 
ми изазовемо војну с Турском на води. Аустрија 
је, рече, у томе тако осетљива, да би се јавно за 
нашег непријатеља огласила, кад би ми на Дуна-
ву какву снагу покушали развити. Имађах дуге 
дискусије с г. амбасадором о правичности, ло-
гици, неутралности –, који се појмови друкчије 
према Србији друкчије према Порти разумевају 
и аплицирају, – но неуспех приклонити га, да 
напусти суђење о тим појмовима основано ис-
кључиво на интересима јачега; и зато верујући у 
његово пријатељство узимам част и овом прили-
ком представити Вам, да нам се треба врло чува-
ти, изазвати непријатељство отворено од стране 
А[устро-]Угарске, – које влада има можебити 
потребе за своје утврђење у јавном мишљењу и 
према разним полит. и социјалним партијама, да 
у таквој диверзији снаге а можебити чак и спа-
сења потражи.
 Ваш синоћни телеграм о успеху ген[е]р[ала] 
Чернајева на Бабиној глави и о боју, који је г. 
Алимпић на Бељини одпочео саобштих и у но-
вине, и г. Новикову и бар[ону] Хофману; они из 
приватних телеграма знадоше неподпуно о боју 
код Бабине главе; али ми барон с поузданошћу 
потврди синоћну вест, да су Турци напали Заји-
чар, узели шанчеви и побивши 2000 Срба оста-
ли куд камо распрштали. Ову вест донео је W. 

26  Тихомиљ Николић, министар војни.

Abendblatt, но како Ваш синоћни телеграм ништа 
о томе неспомиње, ја одрицах основаност тур-
ског напада и успеха. Но пошто Вам то на путу 
из вароши телеграфирах, дознадох од бар[она] 
Хофмана, да је ау[строу]гар[ски] консул и гр[оф] 
Зичиј овамо ону пропаст нашу као извесну до-
ставио; – ја рекох, по изворима турским; но он 
тврђаше, да су се они о основаности гласа мо-
рали и иначе (како?) уверити. Ја опет томе неве-
рујем, јер и данас примих Ваш телеграм од под-
не, а ви неможете имати узрока нејавити ми, ма 
у каквој версији било, догађај на Зај[е]чару, нити 
је могуће помислити, да о томе до данас на под-
не нисте могли ништа дознати. Бојим се, да сам 
додатком к мом дан[ашњем] телеграму, да сам т. 
ј. вест дементирао учинио погрешку, те ми Ви 
нећете отуд глас по телегр[аму] опроврћи, што је 
незгодно, јер новине неке (особ[ито] Pol[itische] 
Korresp[ondenz]) захтевају аутентични доказ о 
погрешности оног гласа о турској победи, т. ј. 
опет ориг[инални] телеграм, зато ћу Вас сад опет 
за dementi гласа оном по телегр[аму] молити.27 
 Молим, Госп[одине] Министре, да изволите 
и овом приликом бити уверени о мом особитом 
поштовању. 

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 641

86.

24. јун 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о разговору са бароном Хофманом 
о ставу Беча према даљем заоштравању између 
Турске и Србије

No 2811. 
24. Јунија 1876 по новом.
Министру Ристићу Београд
Вест, да су српске чете већ прешле у Турску, ис-
прави Барон Хофман данас новијим гласом, да 
је неколицини издата заповест нападом турских 
стража, њих бегством навести на српску тери-
торију, те тако дочекавши их ту, великом силом 

27  Вид. копију телеграма Министарства иностраних дела, Бео-
град, 23. јун 1876, на француском језику. (АС, МИД, ПО, 1876, Ф 
II, П/5-II Пов.№ 640)
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одбити их, па борбу као нападнути даље наста-
вити, и тако управ на рат прећи. Сви држе да 
Христић неће у Цариград ићи и да је неизбежан. 
На питање, какву ће атитиду Аустро-Угарска за 
тајслучај заузети, одговори Барон Хофман: засад 
посматрајућу, чувајући себе од пожара.

Цукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 648

87.

24. јун 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о активностима турске пропа-
ганде у Бечу која пласира вести о турским успе-
сима на бојном пољу

Бр. 70,                                           У Бечу 24. Јуна 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Турци су врло живи с пошиљањем победо-
носних буљетина, па како се махом овде, једину 
Polit[ische] Correspondenz изузимајућу, радије 
оно прима или примати мора, што је Турцима 
у корист, то налазим за потребно, да ове услуге 
позитивним, јасним извештајима с наше стране 
контрминирам, те зато се нађох принуђен опет 
јуче по подне замолити Вас за демантирање но-
вих турских победа, које овд[ашња] турска амба-
сада на све стране растура, но које срећом у код 
њених најбољих пријатеља тако мало вере нала-
зе, да их они све баш непублицирају.
 Барон Хиршфелд нам притом чини вели-
ку услугу он већином те турске цепа па почем28 
они у Polit[ische] Korrespondenz неизађу, нес-
меду их ни остале новине, немајући заклона за 
лажне публикације, да публицирају. Polit[ische] 
Koresp[ondenz] експедира моје извештаје одма 
у: Рим, Париз, Брисел, Хамбург, Köln, Berlin, 
München-Augsburg, Петерсбург, Москву, Буку-
решт, Б[уда-]Пешту –. У Лондон она нетелегра-
фира; за тамо у име Дра Розена доставља новости 
из Београда Др. Полак непосредно у Амстердам, 
одакле биро’ Ројтеров телеграфише у Цариград, 

28  Део реченице до „па почем“ шифрован.

Њујорк, Лондон и остали север. Др. Розен, који 
ме неуморно служи, нуди, да Петаковић Ројтеро-
вом бироу, ако то ви желите, телеграфира, само 
моли, да се о броју телеграма рачун води, како 
би он – Розен– могао свој хонорар наплатити; из 
кога ће Петаковићу накнадити трошкове учиње-
не. Овај би морао, да биро’ телеграме сигурно 
прими, експедирати исте с подписом Розена и са 
знаком 5 пред и 5 за дотичним датумом по об-
расцу овом: (данас је 6. Јули)
Reùters Amsterdam
Текст etc etc etc Rosen.
 Може се пред Текстом ставити и реч officiell.
 Овди је борба партија доспела до крајности. 
Цар с ломи да ли да промени гр[офа] Андрашија 
и целу политику. – Мисли се да ће се по поврат-
ку са састанка с Царем руским29 нешто одсудно 
предузети морати, у који ћемовихор јамачно и 
ми бити увучени, бар ће извесна партија на то-
менастојавати, те зато ваља свом снагом настати 
да јој се неда повода.30 
 Ваш јучерашњи телеграм од 11 h. 30 m. М. 
примих у 2 h. 10 m. S. и ма да га оневматичним 
апаратом у Korresp[ondenz] Buroom одма по-
слах, нестиже он, да га у све вечерње листове 
овд[ашње] пошље, те зато га тек јутрос листови 
донеше. Но од тог доба, ево 24 сата протекоше, 
немам од Вас даљих извештаја; по ове ми млоги 
долазише, и то ћутање с наше стране неће се у 
нашу корист тумачити; и мене оно плаши те са 
зебњом чекам једнако на Ваш телеграм. Зато би 
Вас молио, да ме у сваком случају редовно из-
вештавате о добру или злу, па и онда кад ништа 
нема; све то ја би употребио, да се неби међутим 
оснажили неистинити извештаји турски. Досад 
смо при свем злом и обштем расположењу пресе 
и публике (!) против нас у том обзиру у тој кори-
сти, да се нашим извештајима више но турским 
верује; то треба гледати да се очува.
 Част ми је и овом приликом уверити Вас, Го-
сподине Министре, о мом особитом поштовању.

КЦукић
Сад баш (4 ¼ с) примих оба Ваша телегр[ама] од 
јутрос 11 h. о несрећном случају с реморкером 
аустр[ијским] и онај од 10 h 40 м, као dementi 

29  Од почетка пасуса до „Царем руским“ шифровано.
30  Део реченице „ваља...повода“ шифрован.
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турских извештаја – али тако исакаћен да сам га 
одма вратио на исправку.
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 649

88.

25. јун 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о пријему код барона Хофмана 
коме је пружио објашњење о инциденту на Дуна-
ву када је српска стража грешком пуцала на ау-
стријски реморкер „Тиса“ и да је то објашњење 
прихваћено; о сумњама званичног Беча у веро-
достојност турских извештаја о победама над 
српским трупама 

Бр. 71,                                         У Бечу 25. Јуна 1876. 

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Идох бар[ону] Хофману, да му изјавим са-
жаљење због догодивше се непажње наших стра-
жара, који су у незнању на аустр[ијски] реморкер 
„Тиса“ пуцали. Барон ми рече (признајући нарав-
но да је дело само у незнању и нехотично могло 
бити учињено и да се срећом тим ублажава, што 
нико притом није погинуо) – да је гр[оф] Андра-
шиј преко Кн[еза] Вредеа учинио предлог нашој 
влади, како да се ова ствар изравна, нехтевши ми 
о садржини предлога што ближе казати, но да 
су услови, „каошто сам предпоставити морам“, 
врло измерени (благи), те ће их влада с готово-
сти примити моћи. – Док их неби знао, немогу 
о њиховој измерености ни мишљење своје дати, 
али ми се чини да је расположење овд. владе пре-
ма нама млого боље, но што беше првих дана по 
објави рата. Ово њено спокојство могло би се и 
неузети као по нашу ствар добар знак.
 Од великог значења је, што се сад у круго-
вима владе непоклања оно веровање турским 
извештајима као пређе, и што је Polit[ische] 
Korresp[ondenz] публицирала јуче не ваш но 
телеграм Кн[еза]Вредеа (с вашим скоро у свему 
сагласан), као званичан извештај аустро-уг[а]
р[ског] агента, дакле као неинтересираног из-
вештача.

 Он је то тако и у све новине телеграфисао.31 
 Ма да је неуморан г. Арифи-Паша с распро-
страњавањем вести о турским победама, и ма да 
за њих радо и честитања прима, узалуд му је по-
сао; ни сама N. Fr. Presse неће да прима од њега 
те телеграме и да се тим компромитира, и сад 
је спао на обскурна два листа Mustr. Extrablatt 
– лист фијакера и пиљара – и Tagespresse - лист 
маџарских шовиниста.
 Влада овд[ашња] је свима агентима телегра-
фом наложила да под својом строгом одговорно-
сти само истину о рату овамо јављају недржећи 
ничију страну.32 – У највећој тајности јављам 
Вам по једном врло поузданом извору да је овде 
јучерашња конференција оба Министарства на 
наваљивање грофа Андрашија и по дугој борби 
обе стране томе противне решила Србију при-
знати и увећану с Босном ако она остане под суз-
еренством Портиним.33 Ово само из призрења на 
Русију иначе сасвим слободна и увећана Србија 
неће се признати ма се с Русијом и у рат ушло.34 
Тим се објашњава и онај бољи расположај.35 
 Молим, наредите, да Петаковић и под-
робности битка телеграфом јавља Pol[itische] 
Korresp[ondenz], повољније би за ствар било из 
Земуна.
 Да ли је она горња вест заиста истинита 
моћићу се тек после неколико дана известити, 
па једно због тога а и више зато Вам је нетеле-
графирах, да не правим тим ларму немогавши је 
укратко по телеграфу доставити.
 Ово ће писмо довече понети са собом г. Вр-
бица.
 Комисија за кожу одређена ради. Налог г. ми-
нистра војеног Штајнлехнеру немогох испору-
чити, што јеовај још прошле недеље у Београд 
одпутовао.
 Изволите, Господине Министре, и овом при-
ликом бити уверени о мом особитом поштовању.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 654

31  Ова алинеја је шифрована.
32  „влада...наложила да“, „о рату...јављају“ шифровано.
33  Исто, „У највећој...Вам“, „овде...Андрашија и“, „решила...ако“, 
„под...Портиним“.
34  Исто, „Ово“, „“на Русију“, „слободна...ушло“.
35  Исто, „онај...расположај“.
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89.

26. јун 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру ино-
страних дела, о свом успеху у придобијању на-
клоности бечких гласила да преносе српске а не 
турске изворе о току ратних дејстава; о при-
ближавању ставова Аустроугарске и Русије по-
водом догађаја на Балкану; о јачању јавног мнења 
у Аустроугарској које сматра да Беч не треба да 
се меша у српско-турски сукоб 

Бр. 73,                                           У Бечу 26. Јуна 1876. 

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Ваш јучерашњи телеграм примих у 8 сати, и по-
што га – размрсих, јер до зла бога ми погрешно 
преписани или на Hughs-овом апарату репроду-
цирани долазе, копирах га у више егземплара и 
исто вече га експедирах, те могаше у јутрошњим 
листовима изаћи. Прост излог дела, признавање 
и оних случајева, где наша војска није успела, 
задобило нам је вере код овд[ашњих] главних 
журнала, који спочетка несмедоше од мене из-
вештаје такве примати, док им непоказах ориги-
нални телеграм. Међутим док к мени сад са свију 
страна по извештаје долазе, турско посланство 
шаље своје телеграме из једне редакције у другу 
и махом бива одбијано; шта више у неке несме 
његов служитељ ни да привири више. Оно се 
брзо изиграло, кад чак и N. fr. Presse тера њего-
вог служитеља из редакције. Треба настати, да 
се овај кредит нашим извештајима одржи и убу-

дуће, и пошто тако протекујош десетину дана, 
турске извештаје неће ниједан лист хтети као 
поуздане примати и публицирати.
 Већ је и у журналистику допрло нешто из 
прекјучерашњих конференција у Шенбруну. Ли-
стови, који су одсудно до ономад били против 
алијанције с Русијом, сад се радују пристанку и 
једне и друге посебне владе на продужење поли-
тике гр[офа] Андрашија, па ма се нешто од веле-
итета – нарочито мађарских – и одступило. Они 
истина тврде, да ће Аустро-Угарска и убудуће 
морати резервирати себи право на одрешене 
руке у обзиру на догађаје наше, али више неак-
центујирају с досадашњом жестином своју про-
тивност и за тај могући исход догађаја, да Ср-
бија Порту победи. Уосталом публика од уплива 
и сад је противна мешању А[устро-]Угарске у 
развитак наших догађаја као и пре, и опасност 
за удејствовање изравнања између обе половине 
Царевине постаје све већа, што се даље Мађари 
са својим шовинизмом усуђују аспирирати да 
у царству предоминирајућу улогу заузму, па да 
овостр. половину чак и у рат и ратне трошкове 
увуку. Под овим изгледима морали су угарски 
министри саветима гр[офа] Андрашија подлећи 
и на себе тешку дужност примити, да и своје 
земљаке на пријем те политике склоне.
 Изволите, Господине Министре, и овом при-
ликом бити уверени о мом особитом поштовању.

КЦукић
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Приредио: 
Др Мирослав Перишић
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