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ДОЖИВЉАЈИ СРПСКОГ
ДОБРОВОЉЦА
МИРКА ЈОВАНОВИЋА
Као што се из документа може видети, ратни пут Мирка Јовановића био је по много чему
типичан, али по неким другим елементима и изузетан. Трајао је врло дуго, од 1914. до
1921. године. Али, у великом броју сличних сведочанстава, ово има нарочит значај. Мирко
Јовановић није био само један војник више у непрегледним масама униформисаних људи
које су покренуле зараћене државе. Током рата њега је српска влада послала у Петроград
на студије, и он је тамо завршио филозофију и теологију. Био је човек са изграђеним политичким ставом, што показује његово добровољно приступање српској војсци.

Црвени гардисти у Русији Душан Радованчев и Илија Петров

ДОЖИВЉАЈИ СРПСКОГ ДОБРОВОЉЦА,
БАЊАЛУЧАНИНА МИРКА ЈОВАНОВИЋА,
У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ И ГРАЂАНСКОМ
РАТУ У РУСИЈИ 1914-1921. ГОДИНЕ
Током Првог светског рата оформио се снажан
добровољачки покрет међу српским исељеницима у европским и прекоморским земљама,
као и међу Србима и припадницима других
јужнословенских народа који су живели на
територији Аустроугарске монархије. Током
прве две године рата све више аустроугарских
војника српске националности се предавало
Русима на источном фронту, а затим су се у заробљеничким логорима пријављивали у добровољце. Руске војне власти су их организовале
и опремиле, па су током 1915. године Дунавом
пребацивани на српско ратиште, где су укључивани у регуларне јединице српске војске. Та
могућност је нестала у јесен 1915, ступањем
Бугарске у рат на страни Централних сила, јер
је комуникација Русије и Србије Дунавом пресечена. Они који су се и даље налазили у Русији
морали су да чекају, понекад и годинама, до
прве следеће прилике за повратак у отаџбину.

постајама или у логорима за изолацију политички сумњивих придошлица, повратници из
Русије су били подвргавани саслушању од стране полицијских и обавештајних органа. Трагало се за особама које су бољшевици послали
да организују револуцију на Балкану. Понекад
су то били агенти који су стизали под туђим
идентитетом да формирају мрежу сарадника,
а понекад бивши аустроугарски заробљеници
у Русији, који су прошли процес индоктринације и били послати у родни крај да тамо делују
као „клице бољшевизма“, које ће стварати нове
присталице светске револуције.1
Органи новоформиране Краљевине СХС успели су да се одупру тој претњи. До 1922. године, уз помоћ полицијских метода, пропаганде,
економских мера и нових законских решења –
револуционарна претња је уклоњена. Шта је посебно интересовало органе реда у новој држави
добро се види из саслушање српског добровољца, повратника из Русије, Мирка Јовановића,
које је у Београду водио инспектор у Одељењу
за заштиту државе Министарства унутрашњих
дела Краљевине СХС, В. Лазаревић. У документу се говори о политичком стању у Русији, о
односу бољшевика према Југословенима који
су тамо остали као заробљеници и о политици
коју руски комунисти воде према Краљевини
СХС. Посебна пажња се усмерава на оне који су
активно и предано водили бољшевичку пропаганду, учествовали у убиствима, малтретирању
и психичком сламању заробљеника, а потом и

Будућих становника Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца (СХС), који су се, силом ратних
околности, нашли на простору Руске империје,
било је, сматра се, врло много. Најмање процене
су око 100.000. Када је избила револуција, неки
од њих су били организовани у оквиру Српског
добровољачког корпуса, у саставу чијих јединица су пребачени на Солунски фронт. Од оних
који су остали изван добровољачких организација, неки су се прикључили царским трупама,
неки бољшевицима, а један део је лутао руским
и азијским пространствима покушавајући да
преживи и да се некако врати у завичај.
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Током њиховог повратка у новоформирану
Краљевину СХС, на пограничним полицијским
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О тој теми видети више у: Милорадовић, Горан, Карантин за идеје. Логори за изолацију “сумњивих елемената”
у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (1919–1922), Београд 2004.

Саслушање Мирка
Јовановића

у њиховом укључивању у редове бољшевика.
Први корак је био да се заробљени војници одвоје од официра, а потом да се, ускраћивањем
хране и здравствене заштите, учине зависним
од комуниста и спремнијим на сарадњу.
Министарство Унутрашњих Дела
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
Као што се из документа може видети, ратни
Одељење за државну заштиту
пут Мирка Јовановића био је по много чему Пов. Д.З. Бр. 17151.
типичан, али по неким другим елементима и 22. новембра 1921. г.
изузетан. Трајао је врло дуго, од 1914. до 1921. у Београду
године. Али, у великом броју сличних сведочанстава, ово има нарочит значај. Мирко Јо- Комесару жељез.[ничке] полиције
Осијек
вановић није био само један војник више у неПре кратког времена повратио се из Русије
прегледним масама униформисаних људи које
Мирко Јовановић, родом из Бањалуке, који је
су покренуле зараћене државе. Током рата њега
дао овом Министарству следеће податке о раду
је српска влада послала у Петроград на студије, наших поданика у Русији:
и он је тамо завршио филозофију и теологију.
Био је човек са изграђеним политичким ставом, Године 1914. био сам у 2. арт.[иљеријском] дивизишто показује његово добровољно приступање ону крупових топова као добровољац, Командант
српској војсци. Поред тога, био је образован и батерије био је капетан Тадић Бора. У септембру
интелигентан посматрач који је, за разлику од месецу био сам одкомандован у Министарство
многих других, добро разумео какве се после- Војно и Морнарице, одакле сам био послан у Педице могу очекивати од онога што је видео и троград ради свршетка студија. У Петрограду сам
чуо у Русији током револуције. Јовановићу је био до краја априла 1915. г.
његово образовање омогућило да буде укљуМаја месеца вратио сам се у Србију, где сам био
чен у различите организације при српском
кратко време у Београду и то као гост код студ.
конзулату у Русији, да буде уредник часопи[ента] Илића Демостена, јерођакона сада проф.
са Југословенско уједињење2, да ради у разним богословије у Ср.[емским] Карловцима, после тога
политичким и хуманитарним организацијама, био сам у Крагујевцу у породици пок.[ојног] Љуа једно време и да замењује српског конзула бомира Митровића, рез.[ервног] поручника, који
Јована Миланковића. У Русији се оженио учи- [је] погинуо код Шапца. Августа м[е]с[ец]а у Нишу
тељицом из Чељабинска, Јулијом Красновом. добио сам у Министарству Спољних Послова,
За ратне заслуге одликован је од српске владе. од шефа Пол.[итичког] Одељења г. Стефановића
После рата Мирко Јовановић је био професор путну исправу за Русију (Петроград). До априла
Призренске богословије.
1916. г. студирао [сам] у Петрограду и кренуо се
за Одесу у I. Српску Добровољ.[ачку] Дивизију.
Документ који објављујемо налази се у Архиву Служио сам у 1. чети 3. батаљону 1. пука као ђак
Југославије у Београду, у фонду Министарство редов. Командир чете био је садашњи мајор Жиунутрашњих дела Краљевине Југославије (14), Ф. вановић, а доцније Ненадовић. Мајор Живановић
211, листови 70–75. Мање познате скраћенице се налази сада у Београду. Његов је таст скупа са
мном допутовао из Одесе.
у документу су разрешене.
2

У Одеси сам свршио бригадну школу, учествовао
у борбама у Добруџи: с почетка у чети, а доцније
као ордонанс за везу код штаба I. бригаде код пуковн.[ика] Јосиповића. После одступања из Доб-

Часопис на српском језику који је 1916–1918. године издаван у Русији, под покровитељством српског конзулата. Био
је намењен организовању и политичком информисању
Јужних Словена, заробљеника у Русији, добровољаца и
избеглица из Србије.

3

руџе и доласка у Измаил на захтев посланика г.
Спалајковића и наређење генерала г. Живковића
почетком новембра 1916. год. одкомандован сам
био у Посланство ради завршетка студија.

одржана је војничка скупштина, на којој су били
заступљени и представљени разни организовани
војни делови Југословена као и неки грађански
делови наших људи.

У пролеће 1917. год. завршио [сам] студије у Духовној Академији у Петрограду и у јуну био постављен код Посланства као чиновник (писар).
Почетком марта 1918. г., кад је Посланство упутило се за Финландију ја сам са осталим чиновницима Посланства отишао у Саратов под командом
мајора Мицића ради сусрета са допунским батаљоном, који се евакуисао из Одесе. Из Саратова
отишли смо у Самару, где смо нашли батаљон и
наше избеглице, које су биле евакуисане из Јелисавет-града. У Самари сам био одређен за наставника код деце српских избеглица и кренуо сам се
заједно с проф. Московљевићем3 пут Сибира. Из
Ново-Николајевска4 ја, Московљевић и капетан
Др Костић у мају месецу кренемо за Петроград у
наше Посланство ради решења питања о избеглицама. Из Вологде5, где је било Посланство, кренуо
сам за Петроград и узео документа са историјскофилозофског факултета, на коме сам студирао
историјско-књижевни Одсек. Из Петрограда дошао у Вологду, био назначен од Посланства као
секретар референта проф. Московљевића и наставника избегличке деце. Са Московљевићем
одавде отишао и капетаном Костићем у јулу мес.
[ецу] за Сибирију и заједно с њима прешао ческо-бољшевички фронт код града Шадринска6.
Све до половине августа 1918. год. служио код
избеглица када сам се с Московљевићем и Костићем и са избеглицама-војним обвезницима
кренуо за Томск, одакле смо с нашим конзулом
Миланковићем и капетаном Маринковићем, командантом чењобилског7 батаљона, кренули у
Чељабинск ради помоћи нашим војницима, који
су били расејани по околини Чељабинска. Почетком септембра 1918. г. уз присуство горњих лица

На овој скупштини био сам изабран за секретара
југосл.[овенског] народног одбора, чији је циљ био,
да се наши људи окупе у једну јединицу, васпитају
у духу јединства и да им се олакша евакуација из
Русије.

3

Милош Московљевић, (1884–1968), српски лингвиста,
политичар, дипломата и министар.

4

Највећи град у Сибиру, данас Новосибирск.

5

Градић на северозападу Русије, где је српско посланство
за време револуције било измештено.

6

Град у југоисточној Русији.

7

Треба: чељабинског батаљона.

На другој скупштини октобра м[есе]ца изабран
сам исто тако за члана одбора и вршио сам у њему
функцију заступника војног референта г. Марковића. У децембру на скупштини, одржаној у
Томску8, поново [сам] изабран за члана одбора
и вршио сам дужност главног уредника „Југословенског Уједињења“, које је до мене уређивао
члан одбора проф. Московљевић. У исто доба на
предлог г. Миланковића9 из Владивостока, примио сам се дужности заступника конзула у реону
Чељабинск. Та се дужност изражавала чисто у
бризи око наших људи, њиховог кретања и информирања конзула о приликама у пуку. Пуномоћ
у заступању конзула, издана ми је 20. нов.[ембра]
1918. г. под Nо. 1083. Пуномоћ је потписао сам г.
Миланковић и то у Oмску10. (Препис оригинала
на руском језику налази се код мене, а оригинал
послан је из Цариграда под Бр. 7151. од 29.IX.1921.
г. у Министарству Спољних Послова.)
Дужност уредника напред наведеног листа и заступање конзула вршио сам до половине јула, када
сам после боја пука (1 батаљон) под Чељабинском
са бољшевицима евакусао се преко Омска у Краснојарск11, где сам и после ликвидације Народног
Одбора продужио уређивање новина и заступао
конзула све до 10. јануара 1920. год., када сам на
путу за исток и при пешачком преласку из еша8

Велики град у Западном Сибиру, северно од Новосибирска.

9

Јован Д. Миланковић, генерални конзул Краљевине Србије у Русији и Сибиру.

10

Велики град у Западном Сибиру, западно од Новосибирска.
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4

Град у Сибиру, источно од Новосибирска.

лона к Чесима12 пао у ропство на станици Балај13
бољшев.[ичкој] коњици.

(на десној страни Јаниора). Прво смо имали преговоре са штабом бољшев.[ичке] дивизије у којима је
такођер учествовао и Др. Могин18, који је пао као
пуковски лекар у ропство, имајући у амбуланти
много болесних од тифуса и неколико рањених
(испечених) при судару једног воза од наших ешалона с пољским ешалоном19, при чему се запалио
један вагон и погинуло 7–8 људи.

Осим мене пало је у ропство око 500 људи, међу
којима 22 официра. Тај случај био је изазван многим разлозима, међу којима су најзначајнији: држање Чехо-Словака у моменту наше евакуације,
који су као и француски генерал Жанин14 официјелно изјавили, о својој бризи за нашу евакуацију, бацање наше јединице као последње при
самој евакуацији чешких ешалона, брза, неочекивана и потајна предаја пољских легиона, који су
бројали око 10.000 људи, закрчили и леви и десни
пут пруге, и тако онемогућили даљње кретање возова, општа расејаност, неорганизован и задоцнео
пешачки прелаз наше јединице са станице Балај
на станицу Кљуквена под тобожњу заштиту Чеха
и сједињење с њима.
На станици Балај, где сам ноћу 10. јануара пао у
ропство, на молбу наших војника заменио15 сам
комесара предњег одељења бољшев.[ичке] коњице,
да дозволи да се повратимо у ешалоне, који су заостали 3–4 врсте16 иза станице Балај и да телефонским путем разговарам са нашима у Кљуквеној.17
Комесар је прво дозволио, а друго не. Сутрадан
био је одржан збор, на коме су били изабрани
војнички представници за преговоре са штабом
бољшев.[ичке] дивизије, која је наступала и ја сам
на молбу војника ушао у то представништво ради
помоћи.

Транспорт српских добровољаца за Добруџу

Резултат преговора са штабом 31. дивизије био
је: Др Могин добио је уверење као представник
наше јединице и акт, на основу кога се забрањује
реквизиција и конфисковање имања (хране, одела,
ципела и т.д.), које је још пук имао, без дозволе
бољшев.[ичког] штаба.

Осетивши, да се бољшевичка политика после 1918
год. знатно изменила и да ће се први повољни резултати доцније поништити ради искоришћавања
После тродневног боравка на станици Балај по- нашег елемента као радне снаге и за пропаганду
вратили смо се својим ешалонима у град Крас- њихових идеја, а да би смо предупредили бацање
нојарск и били заустављени на станици Каријер у заробљенички логор наших људи, где су владали
маџарски војници, који су тада играли велику
12 Мисли се на припаднике Чешке легије, војске коју је Антанта организовала и финансирала, а састојала се од Чеха улогу и организовали интернационалну бригаду,
и Словака, бивших аустроугарких војника заробљених на Др. Могин уз помоћ моју и војн.[их] представниисточном фронту.
ка водио је преговоре с комесарима Пагодиним
13 Станица на Транссибирској железници источно од Но(див.[изијски] комесар) и Ћепловим, чланом ревосибирска.
вол.[уционарног] војн.[ог] савета I. Армије, чији
14 Генерал Морис Жанен (Maurice Janin, 1862–1946), француски официр и дипломата, учесник грађанског рата у је штаб у половини јануара доспео у Краснојарск.
Русији, шеф Француске војне мисије у Сибиру.

15

Грешка у документу, треба: замолио сам

16

Врста – руска мера за дужину, 1066,8 метара, тј. мало
више од километра.

17

Село у Западном Сибиру, недалеко од града Чељабинска.
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18

Василије Могин из Новог Сада, лекар добровољачког
пука „Мајор Благотић“.

19

Пољаци су, као и Чеси, били организовани у добровољачке јединице од стране сила Антанте, и путовали су Транссибирском железницом ка истоку, као и Срби.

Преко Ћеплова послана је депеша Троцкоме20, да представку комесару Ћеплову, на коју је он дао не
се дозволи, да наша јединица остане и на даље на само негативан одговор већ и иронисао заузимање
окупу, да се омогући њихова евакуација кући са војника за официре као карактерну црту патриотхраном и осталом имовином у ешалонама, а да се ско-буржоаског васпитања нашег елемента.
до тога момента искористе људи као радна снага
Кроз неко време наше представништво, у коме
или за чување жељ.[езничке] пруге.
ја више нисам смео учествовати, добило је од
Комесар Пагодин, коме је наше Представништво Ћеплова одговор, да тобож Троцки нема ништа
писало по наредби Ћеплова ради преговарања о против евакуације наших људи, но да то не може
судбини наше јединице, изјавио је, да ће она ући бити извршено све док се жељезнички саобраћај
у састав једне инжињерско-радничке дружине, не уреди.
чија је организација била њему поверена. Представништво је нарочито настојало на томе, да се За све време као што се могло видети људи су се
наши официри искористе као стручна снага, да доста коректно држали према официрима и поостану код својих људи, да би се на тај начин спа- сле њихова затварања били и сами преплашени и
сао њихов живот. Обавестивши се о томе, да међу почели да теже бегању у разне бољшев.[ичке] једиофицирима има и инжињера, он је у први мах нице и преласку у град, како би тиме заметнули
пристао на наш предлог. Сутрадан, кад је наше свој траг. Потребно је напоменути, да је онај део
представништво у граду преговарало са спомену- наших људи, који је остао у Краснојарску и нису
тим комесарима, добегао је један војник из нашег хтели да пређу на исток, ангажовао се за месни
ешалона и саопштио преко потпоручника Ћо- бољшевички устанак, да би се боље препоручили
сића, да је изјутра после одласка представника у за одлазак кући. Број оваквих био је врло мали.
град дошао код ешалона бољшев.[ички] комесар у
Још у првој половини фебруара било је објављено
пратњи мађарско-руске коњице, прозвао по спинашем представништву, да ће се из наше јединице
ску све официре, међу њима и мене и отерао их
образовати радничка дружина, која се доцније
под стражом у заробљенички логор. Ово је било
претворила у део (батаљон) прве јенисејске инили 1. или 2. фебруара 1920. год. Ја сам био у граду
жињерске војно-радничке дружине. – Наши људи
са представништвом и кад смо се вратили у ешасу ми саветовали, да одмах у град не прелазим
лон били смо обавештени о затварању официра.
ради мађарског надзора и прогањања, већ да остаТо затварање избегли су неколицина, који су се нем уз њих кријући свој бив.[ши] положај и рад
затекли такођер у граду: Жапчић, потпоручник, у пуку. Крајем новембра 1919. год. добио сам по
Попов, поручник и Словенац Перко, који је још наредби конзула од стране команданта пука чин
пре тога умакао за Томск, да би га могао заштити потпоручника.
наш бив.[ши] наредник Братина, Словенац, који
је са својим малим одредом учествовао у бољшев.
[ичком] устанку у Томску, створивши на тај начин
за се специјалне симпатије код бољшевика, изражене у пошиљању његовог одреда за чување пруге
у реону станице Посејба (Овога Братину похвалио
је једном приликом пред нама окр.[ужни] комесар
Онуфријев).

Једнога дана у половини фебруара 1920. год. појавила се код ешалона бољшевичка комисија за примање наше јединице на челу са црвеним командиром старим руским пуковником грчког порекла,
који је поздравио наше војнике при скупљању у
редове црвене армије, из чега смо јасно разабрали, да нисмо више никаква радн.[ичка] јединица
већ део њихове армије. Војници су били овим изПреплашени затварањем официра ми смо поку- ненађени. Први комесар батаљона био је матроз
шали, да преко војника-представника ослободимо Јершов (Рус), који је специјално Пољаке прогањао,
их из ропства, у коју смо сврху предали писмену а према нама понашао се релативно добро.
20

Снег у реону Краснојарска сметао је да јединица
приступи радовима по шумама и после кратког

Лав Давидович Бронштајн Троцки (1879–1940), народни
комесар иностраних послова у бољшевичкој влади.
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боравка у ешалонима војници су били раздељени у чете и дириговани у шумске реоне у разним
правцима по прузи и уздуж реке Јенисеја. Наши
су људи увек хватали згодан моменат, да одавде
побегну. Нпр. неки су заједно са пор.[учником]
Поповим упутили се за Омск тобоже, да ступе у
интернационалну бригаду, одакле су они после
дугог мољакања добили потребна документа и
умакли у централну Русију.

Пред Гагићев долазак за бригадног комесара обавештен од људи, да ћу рђаво проћи под његовом
командом, ја сам тражио пута и начина да измакнем из јединице, у којој сам служио као штабни
писар и благодарећи помоћи Дра Могина и споменутог старог пуковника бригадног команданта,
био сам на молбу управитеља одељења народног
образовања мењшевика Кузмина премештен за
наставника и инструктора средње школе радника на периферији града. Живео сам на стану код
нашег Шумадинца Спасојевића, из Рушња, који је
тамо машиниста жељезн.[ичког] депоа и по савету
људи и личној увиђавности престао да одржавам
везе са људима.

Приметивши овај појав бољшевици установе
„круговоју поруку“, честу регистрацију уз испуњавање свих могућих анкета, велику одговорност
командних лица и строги надзор њихових људи
по четама. Пре но што су људи оставили ешалоне
и били бачени на рад, бољшевици су конфисковали храну и иметак пука као и лекарски материјал пуков.[ске] амбуланте, а после тога често
су удешавали и претрес војничких ствари. Треба
нагласити, да осим установљеног режима кретање
наших људи онемогућавало се још и тиме, што су
им издавана уверења без печата, којима су благодарећи наши људи били затварани од Мађара.

У фебруару имали смо прилику да у органу 5.
Армије прочитамо бољшевичко-чешки уговор, у
коме су се две тачке односиле и на нашу јединицу
као саставни део ческе армије. Покушали смо да
искористимо те тачке и преко свог представништва поднели молбу, на коју су бољшевици одговорили негативно.
За време комесарске управе Гагића била је отпочета агитација међу људима, за коју је Гагић
већином ангажовао своје земљаке, ослобађајући
их из чета и шаљући их на месне партијске курсеве. Приметио сам неке Гагићеве штампане објаве
врло неписмено састављене, чија је садржина била
наперена против постојећег режима и стања у
нашој држави, против официра и наших представника, који су тобож стално варали наше људе
и допринели њиховом тешком положају у Русији.
На молбу неких наших војника, да се стање официра олакша, Гагић је стално одговарао негативно
и нарочито узимао на око молиоце као нпр. неког
каплара Кесића.

У самом почетку бољшевици су већ давали врло
рђаву храну: смрдљиву рибу и т.д.
Благодарећи заузимању Дра Могина статистика
умрлих од тифуса била је знатно мања, но код
Пољака.
Под утицајем бољшев.[ичких] елемената у Краснојарску национално несвесни и покварени елементи од наших људи, да би боље прошли и стекли
поверење код бољшевика почели су, да оптужују
појединце, који су као наши војници били активни и патриотски расположени. У штабу 5. армије у
политичком одељењу поред чешког и пољског комунист.[ичког] представника био је и представник
југословенске комунистичке секције у Москви
Личанин Гагић, који је доцније био постављен за
политичког комесара целокупне бригаде. Још до
одласка на рад наших јединица он је у неколико
прилика посећивао људе, доносио бољшев.[ичку]
литературу преведену у московској секцији и за
чување исте поставио библиотекаре код чета.

Сва затварања наших људи већим делом дешавала су се за време Гагића уз припомоћ његовим
агентима, који су му давали све потребне податке
о официрима и о људима. Сви они, који су брзо
потпадали под утицај Гагићев и користили се
његовом благонаклоношћу налазили су се код
штаба бригаде и живели су под бољим условима,
неголи ми остали. После Јершова био је постављен
за комесара батаљона (у коме су већином били
Срби) неки Шмељов (Рус), који се релативно добро
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понашао. Благодарећи Гагићевој акцији у батаљону комесара Шмељова у току мес.[еца] марта и
априла многи од наших људи били су позатварани
преко Чрезвичајне Комисије21. Затворени су били
ови: наредник Јовановић и још један из чете, чије
име не знам због тога, што су се у њиховој чети за
време њена рада у шуми сакрила два побегла из
заробљен.[ичког] логора официра Рајин и Бојић.

ком] Стричевићем, који је био побегао из лагера,
крио се по оближњим селима и случајно дошао у
град, да се види с људима. Какве су здравствене
прилике биле у бољшев.[ичким] затворима види
се најбоље по томе, што су сва ова лица оболела
од тифуса и изилазила из хапса скоро полумртва.
Био је затворен и неки болничар пука Јеврејин
Папо, из Сарајева, који се био сместио у амбуланти
жељезн.[ичке] станице и кога су Мађари22 гонили
због тога, што није хтео, да збаци шајкачу и што
је тобож одржавао везу с белима. Другипут су га
затворили и после мене је остао и непозната ми
је његова судбина. Говорили су ми, да је осуђен
на смрт.

Био је затворен и наредник пол.[итичког] одељења
пука мајора Благотића23 Влашкалић, који је доцније био пуштен и отпутовао за Москву. Био
је затворен и потпор.[учник] Жапчић, бив.[ши]
помоћник ађутанта, који је побегао из логора и
који је осуђен на 2 године лагера с тога, што нису
могли утврдити његов официрски чин. Он је послан у чељабински логор, за тим у курбански и
доцније опет преко чељабинског у јекатеринбуршки на Уралу. У Иркуцку24 ухваћен је и затворен,
а после послан у краснојарску тамницу бив.[ши]
посилни ген.[ерала] Живковића механичар војник Данило Иветић (зв. Лонго), из Херцеговине,
који је одлежао у хапсу 7–8 месеци и који се био
упутио
на Исток по мојој молби, да пређе кроз
Група Срба, учесника Октобарске револуције
бољшев.[ички] фронт и дође у контакт са нашом
Ове су сакривали људи и они су побегли од њих војном мисијом у Владивостоку, да ју обавести о
кад је Гагићев агент (чини ми се неки каплар Мар- нашем стању.
ковић) јавио у штаб бригаде о њима. Некоји су
25
били затворени из Ђурђулова одреда, бив.[шег] У чрезвичајци био је затворен и потпор.[учник]
наредн.[ика] из корпуса[,] штаб.[ног] капетана за Стричевић и осуђен на 3 године друштвеног рада.
време Колчака. Био је затворен војник Саво ДејаМађари – бивши аустроугарски војници заробљени у
новић, из Сарајева, бив.[ши] члан Југосл.[овенског] 22 Русији.
Масовно су се прикључили бољшевицима током
Народн.[ог] Одбора и бив.[ши] члан Српске Радреволуције и грађанског рата.
ничке Странке у Сарајеву због свог учествовања 23 Мајор Матија Благотић је био један од српских официра
и рада у нашој националној ствари. У затвору он
послатих у Русију да организују добровољачки корпус.
Погинуо је у борби с бољшевицима код града Казања на
је умро. Затворена су била неколицина војника тереци Волги, а пук којим је командовао понео је његово име.
лефон.[ског] одреда (чини ми се тројица) због тога,
што су их затекли при разговору с потпор.[учни- 24 Град у Сибиру на реци Ангари, недалеко од Бајкалског
језера.

21

ВЧК – Сверуска ванредна комисија за борбу против
контраревиолуције и саботаже, тј. политичка полиција.

25
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Чрезвичајка – ВЧК, Ванредна комисија за борбу против
контрареволуције и саботаже.

Од војника, који су били некад у пуку и крили
се у граду, занимајући се приватним пословима,
многи су лежали у затвору благодарећи агентима
Гагићевим и Мађарима. Неки од њих су умрли од
тифуса у затвору.

У Краснојарску стрељан је од Мађара потпор.[учник] Гнатић из Босне родом, који је после поласка
пука за Исток остао у краснојарском затвору ради
убијства свога четног наредника, о чему се подаци
могу да нађу у извештајима конзула Миланковића
и команде пука мајора Благовића.

Од официра су из лагера побегли: потпор.[учник]
Шајновић, потпор.[учник] Рајин, потпор.[учник] У току свога комесарског рада Гагић је, како се
Бајић, потпор.[учник] Вакар, пор.[учник] Ђорђе- изражавају многе његове присталице, створио
вић и магационер потпор.[учник] Томић.
жандарски режим, шпијунажу, организовао по
четама комунист.[ичке] станице (јачајке), на челу
Вакар и Ђорђевић били су ухваћени, како се гово- којих су стајали његови агенти, који су се сваком
рило око стана руског козачког капет.[ана] Висоц- згодном приликом светили својим противнициког, где их је сачекао један од агената чрезвичајке ма. Код батаљонског комесара Шмељова радио
(чини ми се Славонац Лончаровић). Пролежали је, вероватно по наређењу и препоруци Гагића,
су у затвору готово 3 месеца и били стрељани у поднаредник нашег пука Словенац Језерник. Исти
краснојарском гробљу ноћу (14. јуна), кад су били је после одласка Шмељова био постављен за кострељани и многи руски официри и заверенимесара батаљона и прогањао је нарочито своје
ци из завере Висоцког, које је сам Висоцки издао.
Словенце, да би се што више препоручио бољшеСтрељање су извршили Мађари и по исказу једног
вицима. Од њих су многи лежали у чрезвичајки.
нашег војника, који је случајно прошао поред гроИ његово владање изазвало је протест не само
бља са поштом за лагер. Вакар и Ђорђевић били
Срба, него и Словенаца, који су, како сам дознао,
су сасечени од Мађара. Гро ове завереничке оргаподнели представку против њега истакнувши, да
низације био је у једном козачком селу (20 врсте
је он у почетку организације пука мајора Благоудаљено од града) и ту је такођер нађено неколитића био агитатор за ступање Словенаца у исти
ко сасечених наших људи, које су опет сасекли
пук. На скуповима које је Језерник често држао
мађарски коњаници.
по четама његово држање било је, како говоре
Бегству наших официра из лагера помогли су људи, чисто диктаторско, претећи људима, да о
њиховој евакуацији неће бити ни реч све дотле,
неки њихови земљаци из градске страже.
док се они не окану своје национално патриотске
Рајин, Бајић, Шајновић и потпор.[учник] мага- идеологије. Њега су се људи необично бојали. Он
ционер Томић успели су да побегну у нека села је успео да многе привуче у бољшев.[ичку] партију,
далеко од Краснојарска, где су се крили и удесили а нарочито Словенце.
као радници код сељака, чуо сам, да је чрезвичајка
по иницијативи Гагићевој одредила потеру и за У лето 1920. год. функционирала је код краснојарвреме мог боравка у Краснојарску нису успели да ског комитета бољшев.[ичке] партије југосл.[овенска] комун.[истичка] секција, у којој је радио осим
их похватају.
дошавшег из Москве делегата Филиповића војник
Од Дра Мотина чуо сам, да је потпор.[учник] нашег пука Хрват Антоновић, бив.[ши] агитатор
Словенац Перко био стрељан у Томску. Чуло се наш у томском аустр.[оугарском] заробљеничтакођер, да је пор.[учник] Попов био ухваћен и ком логору. Човек врло повучен и скроман, о коме
затворен у самарској чрезвичајци. Код себе он је смо у своје време имали врло добро мишљење као
имао аустријске заробљеничке документе. У Ом- националном раднику. Још су неки радили у тој
ску били су затворени неки од војника, који су секцији, али им имена не знам.
побегли из Краснојарске, сместили се у интернационалној бригади у Омску и после распуштања Из штаба бригаде за време комесар.[ског] рада
њезиног штаба добили објаве за слободно кре- Гагића ширила се бољшев.[ичка] литература натање. Њих су Мађари похватали.
рочито новине москов.[ске] југосл.[овенске] кому-
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нист.[ичке] секције и иркуцке новине „Комуна“,
која није ништа друго до ли метаморфозирани
„Наш Лист“, кога су издавали официри при југосл.
[овенском] пуку с почетка у Томску, а за тим у Иркуцку. Један примерак листа „Комуне“ прилажем,
из кога се види, да је ваљда један део официра
тога пука пред пад Колчаковске владе спремио
прелаз на страну бољшевика, инспиришући у том
смислу и одговорне факторе у самом пуку, који
се налазио на прузи у реону Нижњег Удинска26.
У Иркуцку се организовала њихова секција још
пре доласка бољшев.[ичке] армије који су имали
француске пасоше. О раду и деловању ове групе
официра у Иркуцку могло би дати податке напред
споменути Лонго и Милан Пераковић, бив.[ши]
штампар нашег „Југосл.[овенског] Уједињења“,
који ће вероватно у скоро побећи преко пољске
границе. Пераковић је Србин и родом је из Хрватске (по свој прилици из Загреба). Шимунић и
Пракиш, војници пука и штампари „Југосл.[овенског] Уједињења“ спроведени су из Краснојарска у
Самарски затвор, где су лежали прошлог пролећа.
Осим митинга по четама за наше људе и Пољаке
удешавани су и митинзи у граду Краснојарском,
док нису били бачени у шуме. Захваљујући вероватно нерасположењу Језерника, каплар Косић из
Босне био је за казну послан у каркинске шахте
(рад у мајдану).
Из Москве слати су извештаји за наше комунисте
нарочито за агенте у чрезвичајци (Лочаревића и
др.) да се нарочито пази на везе војника с Дром
Могином и са мном.
У лето 1920. год. допутовао је у Краснојарск неки
Личанин Валуџија, који је дошао с намером, да од
наших људи организује војну јединицу. Овај је за
време Колчака служио у одреду војводе Воскара27,
остао у Јекатеринбургу после евакуације одреда
и како је сам говорио био упућен за Москву, где
је прошао курс југосл.[овенске] комун.[истичке]
секције (вероватно командни курс), учествовао
26

Нижнеудинск – градић у средњем Сибиру, на Трансибирској прузи.

27

Влада Михајловић, звани војвода Воскар, српски добровољац, командир коњичког одреда који је пратио српски
конзулат док је путовао Трансибирском пругом.
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у борбама с Јуденичем и доцније, поставши црвени командир, допутовао у Омск, где је радио у
саставу југосл.[овенске] комун.[истичке] секцији,
на чијем је челу стајао бив.[ши] официр нашег
пука потпор.[учник] Иван Хас, Хрват, који се за
време борбе пука под Чељабинском предао као
митраљески командир бољшевицима. Чуо сам да
се Валуџија сукобио с Гагићем због његове жандарске политике и био је ометен од стране Гагића,
да својим ауторитетом олакша стање људи. После
кратког времена боравка он је отпутовао натраг
у Омск не остваривши своју намеру, јер као што
су говорили обавештени људи краснојарски централни комитет партије више је веровао Гагићу,
него ли њему, чуо сам да је он москов.[ској] секцији поднео тужбу против Гагићева рада међу
Србима. Говорио је, да ће Гагић код наших људи
омрзнути идеју комунизма и совјетски режим,
иначе он се исказивао, да не може заборавити, да
је Србин.
За време бољшев.[ичког] наступања на врангелском фронту28 Гагић је био одазван из Краснојарска
у Москву и говори се, да је био послан на пољски
фронт. После њега био је бригадни комесар неки
Пољак. И за време Гагића и за време тога Пољака
истицао се као агитатор московски агент Филиповић (Банаћанин или Сремац), који је користећи
се несносним стањем наших људи на шумским
радовима придобијао их за партију или као непартијске слао их преко краснојарског војног комесаријата за Москву с тим, да по свршетку партијских или командних курсева буду отпремљени
кући као аустр.[ијски] заробљеници. Очајно стање,
тешки физички рад, глад, неодевеност, губљење
наде на евакуацију и на помоћ и бригу наше Владе допринело је, да су и бољи елементи јављали
се за Москву само, да се спасу од сигурне смрти,
чвршћи и издржљивији карактери муче се и дан
данас по сибирским шумама и не одричу се свога
имена. Таквих је остало после мене само из пука
мајора Благотића око 300 људи.
Дознао сам, да је Гагић крио декрет, на основу
кога би могли многи људи, да буду демобилисани
28

Реч је о догађајима на Криму и околини током 1920. године, када је главнокомандујући белих армија био генерал
Петар Врангел.

услед старости или неспособности за рад и који је послове. Међу њима су били: инжињер поручник
декрет био примењиван истом у зиму 1920. год. и Перић, Србин Бачванин, потпоручник Мајнерић,
у пролеће 1921. год. за време комесар.[ске] службе Хрват Загорац, поручник Дињашки из Баната,
споменутог Пољака.
п.[от]поручници Грацки, Котек, Готфрид, Чеси,
наши официри и ђаци из добровољачког корпуДр. Могин старао се, да као лекар многим људи- са. Затим су били Шајн и Риглер потпоручници
ма омогући излазак из бригаде, али у томе су га Словенци, п.[от] поручник Цветковић, Србин, неспречавали комунисти, који су имали главни ути- знам одакле је, п.[от]поручник Антон Добровољни
цај код лекарске комисије. Он је био затворен у Хрват, п.[от]поручник Марковић био је ослобођен
чрезвичајци 6–7 дана не знајући зашто, вероватно из лагера на интервенцију рођака његове жене и
по оптужби Филиповића и још једног његовог постављен за апотекарског помоћника у окружсарадника Хрвата због тога, што су тобож под ном „Фармацијском Одељењу“.
његовом инспирацијом побегли неки наши војници у шуму. Говори се, да је његовом хапшењу Потпоручник Ћосић који је избегао лагер још у
допринео и неки руски болничар. При испиту Дра тренутку када су наше официре затварали крио
Могина бољшевички иследник питао је, да ли ја се за ово време мога боравка у Краснојарск[у]. Из
долазим к њему, да ли говоримо о пол.[итичким] Омског заробљеничког лагера ослобођен је и постварима и да ли се обраћају њему војници за раз- слан у једну кожарску фабрику п.[от]поручник
не савете. Код Могина извршен је и претрес у нади, Добровољни који је туберкулозан. Из Омског лада ће наћи података о неким његовим тобожњим гера официри су пребачени у Централну Русију
везама с неким московском белом организацијом, разуме се као таоци и људи према којима бољшепреко које он ради на евакуацији наших људи. вици примењују репресалије као југословенској
При претресу код Могина нашли су једино препи- интелигенцији. Чуо сам још у у Краснојарску да
се молба, које је он упућивао у своје време у Омск се је инжињер Перић јавио једној Српској прии Москву ради евакуације наших људи, нарочито
јатељици Сњешковој из Петроградске тамнице
због њиховог здравственог стања велики проце„Крести“. Доцније у Одеси чуо сам да су их бољнат туберкулозних. Ти су преписи конфисковани.
шевици превели у „Бутирску тамницу“ у МосУ лето 1920. године, за време Пољско-Врангелкви. Говорило се осим тога да ће их бољшевици
ско-бољшевичког рата, водила се је агитација за
отправити на суђење у град Чељабинск на Уралу
врбовање добровољаца међу нашим људима која
тобож да на лицу места поведу истрагу противу
је дала слабе резултате, јер наши људи уопште
њих. Незнам шта је даље било са њима.
нису уживали поверење.
Лекарски помоћник нашег пука медецинар Кац
одмах је прешао у Краснојарску у службу бољшевика као лекар и то још у зиму 1920. год. Приметио сам у Краснојарску неке објаве штампане
хрватском латиницом у којима су се позивали
југословенски Муслимани да се придруже револуционарном
покрету Муслимана са Истока (Азија).
Код штаба поменуте бригаде постојале су библиотеке и читаонице са агитационом литературом
Из тих објава се могло видети да је у Томску моза наше људе.
рала постојати и нека југословенска муслиманска
Судбина наших официра позната ми је оволико: револуционарна секција.

У исто време у Краснојарску служио је као веза са
бољшевичким штабом неки официр из Југословенског пука (у Томску за време Колчака) коме
име незнам а чини ми се да је Словенац по народности. Он је остао и даље после мене у служби.

После двомесечног боравка њиховог у заробљеничком лагеру у Краснојарску под сталним мађарским надзором, они су били отправљени у Омск
у заробљенички лагер где су вршили разне тешке

Често ми је пута саопштавано да ми прети агент
„чрезвичајке“ Лончаревић, због тога што сам га за
време Колчака хтео тобож да удаљим из Краснојарска као бољшевика. Управо штаб нашег пука
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хтео је то да учини јер је поменути Лончаревић
спадао у врло штетне „шпекуланте“.

Дошавши у Одесу чуо сам да тамо функционира
југословенска комунистичка секција у којој су
радили, између осталих по исказу неких наших
Морам изјавити да су Мађари у почетку свога ха- људи, и Банић и Сремчевић. Имена осталих су
рања много наших људи потајно поубијали, многе ми непозната.
су тукли и онеспособили за рад. Један је Србин,
како су јавиле бољшевичке новине, освануо мртав Чланови те секције, која се налазила у губернина леду реке Јанисеја.
ском централном комитету („Гупарком“), а било
их је 4–5, у пролеће ове године, вероватно крајем
Захваљујући Гагићевим агентима био је затворен марта, били су отпремљени по наредби из Ц.К.
поднаредник Васа Гавриловић звани „Заврцан“. (Централног Комитета) Харковског30, у Москву
Шта је са њима било даље незнам.
и одатле ваљда послати у нашу домовину у агитацију. У тој секцији која је имала најтешње зваКао Србин и због веза са нашим пуком бољшеничне везе са Одеском „чрезвичајком“ решавала
вици су прогањали и машинисту Спасојевића из
се судбина многих наших грађана, војника и коРушња станице Ресник окр.[уг] београдски, који
лониста. Многи су од ових били затворени као на
је у руској служби већ 25 година.
пример бивши лиферант Српског Корпуса Секулић.
Неки од војника били су стрељани још пре
Као што сам рекао стање наших људи који су принудно запослени по шумама секући прагове за мога доласка, а њихова имена нисам запамтио.
жељезнице, било је очајно. Не обазиројући се на
постојећи декрет (закон) о смањивању времена Дознао сам, да се у истој секцији налазио списак
рада у зимско доба, бољшевици су принуђавали свих наших националних радника из корпуса и
наше људе да голи, боси и гладни секу по цео дан из јединица у Сибиру, у коме је изнесена карактепрагове на хладноћи од 20–40 степени испод нуле. ристика сваког појединца с напоменом, да све пограничне чрезвичајке комисије нарочито „Особои
Отдели“
мотре на њихово кретање и да их хватају
Све молбе Др. Могина као представника наших
војника о евакуацији наших људи, бољшевици као јавне највеће контра револуционаре .
су стално одбијали изговарајући се неуредношћу
саобраћаја или несређеним приликама на западу „Особие Отдели“ на српски преведено би било
и југу или ради неуспостављених дипломатских „Нарочита Одељења“ представљају најважнији
део „Чрезвичајке“ и имају права већа од „Револуодноса са нашом земљом.
ционарног Трибунала“, у питањима политичким
Један пут су из Москве одговорили да ће наши и војним, а важе као преки војни судови. Они
људи бити увршћени у „Евакуациони ред“ то јест готово постоје по свима губернијама и деле се
почеће репатрирање па су код ових обећања и на одељења: Регистрационо31 које прикупља поостали.
датке о свима грађанима, Војно регистрационо,
које регистрира бивше „царске“ и „беле“ официКрајем децембра 1920. год. оболео сам на катару ре; Секретно одељење које дејствује и прикупља
плућа и на основу окружне лекарске комисије уз податке о расположењу маса и појединаца према
припомоћ једне комунисткиње Енглескиње која бољшевичким властима и режиму; Оперативно
симпатише нашем народу и која се зове Винаљ, ја Одељење наређује и извршује планове за угусам добио превод на југ Русије и у току јануара и шивање устанака или побуна; Одељење за визу
почетком фебруара 1921. године путовао сам за путних исправа; Агентурно Одељење, које хвата
Одесу преко Самаре, Туле, Харкова и Јелисавет- и хапси и још нека одељења за скупљање порезаграда с циљем да одатле умакнем кући у Србију.29 намирница од сељака, и т.д. У њиховом распореду
29

Самара – град на Волги, јужно од Казања. Тула – град у
централној Русији, јужно од Москве. Јелисаветград – данас Кривгород у централној Украјини.
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30

Велики град у источној Украјини.

31

Овде и даље подвучено у извору.

налазе се читави војни одреди који носе назив: сам покушао да преко клиничке комисије и уз
„Отрјади Особого Назначења“ (одреди за нарочиту припомоћ својих претпостављених (професор
сврху.)
Макаров и других) да испослујем дозволу за одлазак у Србију. То се је продужавало равно три
У последње време у Одеси имао сам прилике да месеца и одлазак ми је био дозвољен у почетку
видим случајно код горе споменутог Секулића не- септембра ове године искључиво ради тога што
ког Германовића-Јовановића, који је са мном врло је лекарска комисија у чрезвичајки констатовала
мало разговарао. Од Секулића сам дознао да је застарелост болести плућа и дала мишљење да се
исти Германовић комуниста, да је био председник могу једино излечити под повољним хигијенским
„Чрезвичајке“ на Кавказу где је чинио свака чуда и условима. Моме спасењу из бољшевичких канџи
злочине, и да се из његових речи није могло дозна- много је допринео управо највише један наш радти право његово занимање у Одеси. Приметило ник Југословен по имену Паушек штампар који је
се да има везе са Одељењем Спољне Трговине и да управо за мене заложио своју главу.
осим својих партијских послова спекулише и на
лак начин зарађује новац. Говорило се да он има Исти Паушек ми је стално изјављивао да бољшенамеру да иде у Москву а пре ће бити да он тежи вички режим и ужасе данашњег стања у Русији
да ступи у трговачко-бољшевичку Делегацију у не би никад желео својој отаџбини.
Цариграду.
Из Одесе сам се кренуо 14. септембра на грчком
Он је врло добро одевен, висок, црномањаст, броду „Македонија“ дошао сам у Цариград а из
крупне главе, кратко ошишан, угојен, ожењен Цариграда овамо на основу документа нашег ЦаРускињом, малих подшишаних бркова, малих риградског Посланства Бр. 715.
црних очију, српски говори мешајући македонско
Архиву „Југосл.[овенског] Уједињења“ и заступнаречје и руски говори погрешно.
ништва конзула уништио сам још у Краснојарску
Прави утисак ситног трговца.
при паду у ропство бољшевика.
Списак наших националних радника, који је био
у Одеској комунистичкој секцији, по исказу једног нашег бившег официра Удовичића, налазио
се је једно време у рукама некога Салера, бившег
официра југосл.[овенског] пука у Томску, Загребчанина, који је боравио у Одеси прошле зиме и
отпутовао преко Москве за Петроград и да је интерниран са још неким Југословенима.
Удовичић ми је рекао да је исти Салер морао имати неке везе са секцијом у Одеси и да је говорио да
сам и ја у списку као бивши уредник „Југословенског Уједињења“ и заступник конзула у Чељебинску и Краснојарску, те да и мене траже.

Имена официра, који су пали у бољшевичко ропство и који су били од бољшевика стрељани, прогањани и затварани, јесу ова:
а) стрељани: Вакар, Ђорђевић, Гнатић, Перко.
б) побегли из лагера и крију се: Бајић, Рајин, Шајновић, Томић, Ћосић и Попов, који је ухваћен у
самарској чрезвичајци. Прва четворица се крију у
минерсинтком (гран.[ица] Китаја) крају. Побегао
је и Стричевић, али је ухваћен и осуђен на 3 год.
„друштвеног рада“ (тешки физички рад). Ћосић
се кријо у Краснојарску. Жапчић осуђен је на 2
године лагера.

Од марта до почетка септембра ове године служио в) У Бутирској тамници у Москви налазе се Перић,
сам у Одеси као наставник средње школе Мос- Дињашки, Котек, Градски, Готфрид, Цветковић,
ковска ул. бр. 3 у III-ој просветар.[ској] школи и Мајнарић, Шајн и Риглер.
инструктор за ван школско образовање.
Добровољни се налази на кожарској фабрици у
У јуну раесецу сам се разболео од превеликог на- Омску. Марковић се налази на раду у краснојар.
презања, глади и душевног немира, после чега [ском] фармацијском одељењу.
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Дознао сам, да је југосл.[овенска] национал.[на]
интелигенција, која до сад није прошла у комунист.[ичке] редове, интернирана на територији
Велике Русије. Ову је меру, Чичерин32 употребио
ради не одговарања наше Владе на његову ноту
од јула месеца о.г. Та је нота била изазвана једном
провокаторском депешом из Беча, која је саопштила, да наша Влада прогања руске заробљенике
и избеглице и т.д.

бољшев.[ичких] агената преко Варне. Међу овима
било је највише Банаћана. Тако је нпр. Филиповић
говорио, да је и он био као курир у нашој држави.
Да је постојала веза између наших комуниста и
Москве. Види се најбоље из прокламација југосл.
[овенске] комун.[истичке] партије, из Београда
које су раздаване нашим војницима у Русији.
О конгресу комунистичком у Москви познато
ми је оволико:

О московској југосл.[овенској] секцији знам толико, да су они организовали тамо бољшевичке
курсеве кроз које морају сви наши људи проћи,
пошто им се иначе не дозвољава одлазак кући. Као
један од најистакнутијих бољшев.[ичких] агената
истиче се неки Садура, херцеговачки Хрват, који
је био прапоршчик у одреду пуковн.[ика] Срба.33
Познато ми је такођер и за Ђорђевића, који је помоћник Садурин и секретар Радн.[ичког] Совјета.
Осим тога у Москви се налазио као инструктор
школе црвених командира бив.[ши] наш официр
Шранцер (по народности Чех).

читао сам говор С. Марковића35 са конгреса III.
Интернационале, у коме Марковић брани рад партије у Југославији, подвлачећи, да је она за све време рата остала верна својим начелима. Павловић
је штампао у „Извештајима Ц.И.К. (Централни
исполнителни Комитет)“ чланак, у коме је дао податке о кретању југосл.[овенских] професионалних савеза и о јачању бољшев.[ичких] идеја међу
члановима истих.

У опште морам нагласити, да су сви представници
Овде морам споменути да секција у Москви има појединих делегација настојали, да у чланцима
тачне спискове наших људи и да воде врло велику појединих бољшев.[ичких] листова прикажу што
евиденцију особито о интелигентнима, тако да им боље стање и напредак бољшев.[ичког] покрета у
њиховим земљама, како би се што боље препоруретко ко може умаћи.
чили московским бољшевицима.
Дознао сам, да је Сертић (наш бив.[ши] поручник,
а ческо-француски мајор) професор на црвеном Павловић је ради овог свог чланка дошао у конкомандном курсу. Сазнао сам и то, да су југосл. фликат са Коларовим (Бугарин), који је пре овог
[овени] црвени похађачи курсева учествовали у Павловићевог чланка такођер писао о синдикалборбама са Антоновим у Тамбовској губернији.34 ном покрету у Југославији, али не баш у најбољој
светлости. Његови статистички подаци наиме
Главни део официра и војника југосл.[овенског] нису се поклапали са Павловићевима и ради тога
пука из Иркуцка прешао је у Москву, где су данас је дошло до новинске дебате.
главни функционери и агенти бољшевизма .
Детаљније податке о раду секције у Москви не
У пролеће о.г. бољшев.[ичке] новине доносиле су могу да дам, јер сам баш и избегавао, да дођем у
многе чланке о приликама у нашој Краљевини њихову средину, знајући, како они поступају са
и то је била свакако последица преласка многих
нашим људима, који тамо отиду.
32

Георгиј Васиљевич Чичерин (1872–1936), совјетски дипломата, Народни комесар иностраних дела РСФСР и
СССР (1918–1930 г).

33

Александар Срб, припадник завереничке организације
Црна рука. Послат у Русију да организује српске добровољце, прешао на страну бољшевика, убијен током грађанског рата.

34

Чуо сам, да се налазе у затвору Др. Радослав Јовановић, професор Лука Пиштелић, бив. председник југословенског друштва у Петрограду, Ћујић,
професор, Калуђеровић, лекар. Они се сви налазе

Област у Европској Русији, јужно од Москве.

14

35

Сима Марковић (1888–1939), математичар и политичар,
први секретар Комунистичке партије Југославије.

у Петрограду. Осим тога је био затворен и драго- родом из Чељабинска, стара 19. год. по занимању
учитељица.
ман посланства Анастасијевић.
У Одеси се налазе: поч.[асни] конзул Супичић,
који је сад оболео и често пута био испитиван
од бољшевика, Секулић бив.[ши] лиферант добровољ.[ачког] корпуса, Др. Александар Петровић, асистент проф. Бапкина, трговац Митровић,
штампар Цаунер из Загреба, који је био насилно
мобилисан на врангелски фронт и крио се годину дана по Одеси, г-ђа Вукотићка, Радонић, Ђурановић, из Црне Горе, Милош Радосављевић,
пензионисани руски генерал рођак адв.[оката]
Стаменковића, Бујић Драгутин, марвени лекар,
бив.[ши] добров.[ољац] потпор.[учник] из Сан.
[ског] Моста, рођак адв.[оката] Живка Њежића
у Сарајеву, и још готово око 40 наших поданика.

Ја сада намеравам, да у првом реду посетим своје
родитеље у Бањалуци на недељу две и после, да
се кренем за Призрен, где сам намештен за професора богословије.

У Краснојарску остала је Видосава Лазаревић, из
Брзе Паланке, коју је напустио њен муж Душан
Драгић, наредн.[ик] из пука мајора Благотића,
сполно ју заразивши по исказу Дра Могина. Остала је с болесним дететом и живи врло бедно.

Присутни,
Мирко Јовановић, с.р.
Рад. П. Драшковић с.р.
Тихомир Савчић с.р.

Велики део војн.[их] елемената у Одеси допутовао је из Сибира и избегавао је Москву из чисте
и велике мржње према нашим комунистима у
Москви. Многи су од њих покушавали, да преко
Волочиска36 пребегну у Пољску. Већи део ових
похватан је и за казну бачен на пољске радове.
Ови наши војници често пута говоре, да совјетски режим није диктатура над буржоазијом, већ
управо над пролетаријатом.

Још у јануара 1920. године Мађари су убили и бацили под лед реке Јенисеја у Краснојарску, Саву
Бањца из Босне. Војник Славко Курјачки био је
један од оних телефониста које је прогањао и затварао Гагић због везе са официром Стричевићем.
Сећам се да су једног од наших Мађари тукли и да
су му избили око. Његова се презимена не сећам.

Спреман сам, да Министарству и свако време дам
податке о појединим лицима, стању у Русији и т.д.
ако то Министарство буде затражило, у колико
се будем могао сетити мојих доживљаја и обсервација за време мога боравка у Совјетској Русији.
Немам више ништа да кажем.
Исказ ми је прочитан и признајем га својим.
Писмен сам

Саслушао
Мих. Бузаџић с.р.
Од наших бив.[ших] војника по селима и у Одеси
комесар жељ. пол.
налазе се још око 200 људи. Неки као нпр. поднаредн.[ик] Драгић Душан леже у инвалидском дому Оверава:
и тамо живе под најтежим условима и очекују Инспектор,
сигурну смрт. Онима људима потребна је најбр- В. Лазаревић, с.р.
жа помоћ као и онима, који су остали на тешким Накнадно пристаде у Министарство г. Мирко Јорадовима у Сибиру и Туркестану.
вановић па изјави следеће:

Осим споменутог војника Славка Курјачког, комесар Гагић је позатварао још ове војнике: Славка
Ја сам дошао у отаџбину са својом женом, с којом Марића, Мишу Попадића, поднаредн.[ика] Адасам се венчао 23. нов.[ембра] 1919. год. за време мовића из Срема и Славка Пркина.
Колчака и целу ову туру у Русији с њом заједно
прешао. Она се зове Јулија Михајловна Краснова, Под изговором да су официри Мађари су много
наших војника позатварали. Например: Топало36 Градић у западној Украјини.
вић Илија и Стеван Кубета седели су у затвору 1
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1/2 месец тобож због сакривања официрског чина, Више немам шта да кажем.
а они су међутим редови.
Саслушање ми је прочитано и верно записано
Помоћник Филиповића био је неки Црвенковић,
Писмен сам
који се, по исказу војника, истицао као активни
Присутни:
радник за пропаганду.
Мирко Јовановић с.р.
Приликом преласка југосл.[овенског] пука кроз Р. П. Драшковић с.р.
Краснојарск на Запад држао је митинг међу на- Саслушао га
шим људима бивши официр корпуса у Одеси Паја Дел.[оводни] писар Тих. Савчић, с.р.
Грегорић37 по занимању медецинар. Тај се налазио Оверава:
код југосл.[овенског] пука и истицао се као же- Инспектор, В. Лазаревић, с.р.
стоки противник пука мајора Благотића, нашег
конзула Миланковића и савременог поретка у Доставља се с тиме, да се на рад и кретање оних
нашој држави.
лица, која су обележена као бољшевички агенти,
а која су се повратила кућама, обрати што већа
Официр нашег пука потпор.[учник] Ведриш остао пажња и да се с њима у случају агитације и овде
је у Краснојарску у лагеру и био је у затвору због поступи по закону. На долазак лица, која се још
бегства из лагера.
нису вратила, власти ће такођер обратити пажњу.
Официр потпор.[ичник] Конимеј није уопште хтео
Осим тога потребно је, да власти свака у своме
да се евакуише с пуком, него је остао у Краснојарреону обавесте рођаке о судбини ових лица, која
ску и прешао на службу у Црвену армију. У лето
се, према исказу Јовановићевом, налазе у Русији
1920. год. отпутовао је за Москву.
или су страдали од бољшевика.
Помоћником Филиповића био је неки Словенац
Север, а радио је у Краснојарској комунистичкој
секцији и без сумње решавао судбину наших људи.
Пољак који је вршио дужност комесара бригаде
звао се Кениг и тај је нарочито прогањао наше
интелигентне раднике, шиљући их на тешке радове у шуми. П.[от]поручник Гаврић, који је пао
бољшевицима у шаке у боју под Чељабинском; по
исказу наших људи, налази се у лагеру у Симбирску на Волги. Пролазећи кроз Москву, многи су од
наших поданика доведени били у такав положај
од стране Московске Секције, да су хтели-не хтели ради спасења живота ступили на Московске
партијске курсеве, као на пример неки Херцеговац Милан Билић, наш наредник и студент права,
који је увек исповедао идеју нашег јединства и био
добровољац у пуку мајора Благотића.

Дознао сам овди у Београду да је доктор Могин
Василије задржан у Петрограду и интерниран
у лагеру.
37

Скреће Вам се уједно пажња на овај распис, пошто
је врло информативан и подаци у њему су тачни о
раду наших људи у Русији, према информацијама,
које је Министарство по тој ствари до сада добило.
По наредби
Министра Унутрашњих Дела
Инспектор, В. Лазаревић
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца
Комесар Жељезн.[ичке] Полиције
Пов. Број 175 5.XII 1921
Осијек

Г. Беара и наредник Ивановић да прочитају и
врате.
Комесар Милановић
Илија Ј. Беара п[олицијски] агент Светозар С.
Ивановић Наредник

Др Павле Грегорић (1892–1989), лекар и политичар, хрватски комуниста, учесник Октобарске револуције и Другог
светског рата у Југославији, већник АВНОЈ-а.
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Приредио:
др Горан Милорадовић

СРПСКО-АУСТРОУГАРСКИ ОДНОСИ 1874-1914.
ревцу одустао је од ужег избора увидевши, да
неће моћи успети. –

У извештајима српских посланика у Бечу
(Део 2)

Ја се надам, да би се користили мојим телеграмом, и том приликом састали се са члановима
дипломатског тела, које се за наше ствари интересују, па тек да сте и ви могли од њих чути
штогод што нас може интересовати. Ви из вашег
личног искуства знате, да је само састанцима
и мењањем мисли могуће бити у течају расположења која спрам нас постоје, и назоре, које
дипломација има о предметима што нас интересују, а у исто време знате, колику ми важност
полажемо на то, да будемо у ближем додиру са
тамошњом дипломацијом, те да се по могућству користимо њеним обавештењима, или да
њене назоре, који би погрешни или за нас штетни били, исправљамо и у крајњој мери барем
сазнајемо.

7.
28. октобар 1874.
Министарство иностраних дела – Кости
Цукићу о реакцији Порте на Декларацију
„трију северних сила“ (Немачке, Аустроугарске
и Русије) у вези са правом Србије на
закључивање уговора са страним државама
и о потреби интензивирања контаката
са дипломатама европских земаља
Пр. Н. 12.
28. окт. 1874. у Бечу
Гну К. Цукићу у Бечу
Примио сам Ваша два писма од 22. тек. Н. 6. и 7.

Примите Г-ин и т. д.
Г. Думба је учинио нашем Министру Финанције [Без потписа]
понуду односно Банка, и сви су изгледи, да ће та /Концепт/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II, Пов.№
понуда моћи бити примљена.
332
Читао сам циркулар Порте и њених посланика
код трију великих северних сила односно питања о закључивању трговачког уговора између
нас и страних сила. Ја сматрам ово питање за решено. Декларација трију Сила не оставља места
никаквој даљој дискусији, и што Порта сад чини
неке примедбе, то је више ради спољне форме, да
не би изгледало, да је чисто и просто пристала на
послату декларацију, а не што би она и један час
могла надати се, да ће пореметити решење, које
су јој три Силе реченом декларацијом изјавиле.
Ја сам Вам саопштио по телеграфу резултате наших избора за Скупштину. Осим Јефрема Марковића, који је изабран у Јагодини, Каљевића,
који је изабран у Ужици, и Бошковића, који, могући да ће бити изабран на ужем избору у Срезу
Јадранском, све друге изборе можемо сматрати
као више или мање повољне на сваки начин, они
не носе печат опозиције. Николајевић у Пожа-
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8.
2. новембар 1874.
Информација Министарства иностраних
дела Кости Цукићу о ставу и држању
српске владе према Декларацији „трију
северних сила“ и реакцији Порте
Г. К[ости] Цукићу, Заступнику Србије у Бечу
Пр. Но 13.
Београд 2. Нов. 1874. год.
Г. Заступниче,
За време преговора трију Великих Сила са Портом о нашем праву закључивања трговачких
уговора са страним Државама, ми нисмо налазили за нужно улазити у дискусију, јер смо од
самих дотичних Дворова добијали саопштења;

из којих смо црпили уверење, да је наша ствар
у добрим рукама и да ће доспети до повољног
резултата. Но како је сада у сљед познате декларације тријух северних Сила, В[исока] Порта послала циркулар њеним Преставницима код Бечког, Берлинског и Петербуршког Двора, којим је
се трудила да наше право закључивања уговора
оспори, и почем је овај дипломатски акт изишао
на јавност, то да неби наше и даље ћутање сматрало се као нека равнодушност или немарност
према овом за нас врло важном питању, ја сам
за нужно сматрао да овдашњим Преставницима
трију великих Сила објасним наша посматрања
и разлоге нашег држања у том обзиру.

за нас радили, с›друге пак стране отешчали би
без нужде и онако тежак положај Порте, јер би
наше мешање њен известан пораз још тежим
и очевиднијим учинило. Ми држимо дакле да
продужавајући уздржавати се у овом питању
од сваког јавног или демонстративног акта, ми
с›једне стране дајемо трима Силама доказ нашег непрекидног поверења спрам њиовог у овој
ствари заузимања, а с›друге стране показујемо
и спрам саме Порте штедњу и призрења, која
потпуно одговарају нашем помирљивом спрам
ње држању. Ми овако објашњавамо и правдамо
нашу резерву, не кријући, да кад би и најмање
могли посумњати о сталности и непореметителности познате декларације, ми би се сматрали за
Ја сам дакле Г. Г. Калају, Шишкину1 и Розену2 обвезане да и ми наш глас у обрану нашег права
разложио, да што смо до сад уздржали се од подигнемо, и тиме једну неоспориму дужност
сваког јавног или демонстративног корака, то спрам наше отачбине испунимо.
има своје оправдање у великом поверењу, које
смо имали у добрим расположењима њихових Разложивши све ово заступницима трију велиДворова, и у уверењу, да ће њихово заузимање ких Сила, ја сам их формално молио, да ово моје
потпуно успети; да и после циркулара портиног објашњење доставе својим Дворовима, и они су
ми сматрамо да је познатом декларациом ово то обећали учинити.
питање сасвим решено и да су њоме затворена
врата свакој даљој дискусији. Што је Порта цир- Сагласно са овим мојим објаснењем и ви ћете,
куларом својим одговорила овој декларацији, ми Г. Заступниче, у истом смислу изразити се код
држимо да је она тиме хтела показати да се није Грофа Андрашија и код дотичних Преставника
чисто и просто покорила решењу великих Сила, осталих двеју Сила, кад Вам се прилика томе
и овај се одговор њен може сматрати више као буде показала.
нека формалност којом је хтела да покаже свој
сусцептибилитет, а који суштину ствари ни у Примите итд.
чем не мења, а публикациом свога циркулара [Без потписа]
изнела је само на јавност свој очевидни ешек3 /Концепт/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II, Пов.№ 339
у овом питању. Према томе, ми мислимо, да кад
би сада при онако јасној и решавајућој садржини
декларације и према очевидном портином ешеку,
9.
придружили наш глас изјави великих Сила, они
би се изложили прекору, да војујемо за једну 10. новембар 1874.
ствар која је већ успела, а осим тога могло би се Извештај Косте Цукића о разговору
из нашег таквог корака изводити, да ми декла- са Новиковим, руским амбасадором у
рацију великих Сила сматрамо за недовољну, Бечу, о Декларацији „трију северних
чим би се показали непажљиви спрам Кабине- сила“ и међународном положају Србије
та који су у овом питању искрено и са успехом
Бр. 9, У Бечу 10. Новембра 1874.
Господину Јов[ану] Мариновићу
1 Шишкин, руски дипломатски агент и генерални конзул
Председнику
Министарства и Мин[истру]
у Београду.
Сп[ољних] Послова
2 Др Розен, немачки генерални конзул у Београду.
3

Ешек (фр. échec), пораз.
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Господине Министре,
Примио сам поштоване президијале од 28. пр.
и 2. тек. под Но 12 и 13, а тако данас и два телеграма односно на отварање наше народне
скупштине.
Г. Думба са својим друштвом нашао је једног
конкурента у послу односећем се на оснивање
наше народне банке. Од стране грофа П. Хуњадија препоручен ми је неки г. Pick, као човек,
који би у стању био помоћу својих пословних и
фамилијских свеза одговорити оној нашој потреби. Г. Пик, пошто је добио од мене уверење,
да србска влада још није ништа дефинитивно
по овом предмету с друштвом г. Думбе закључила, и обећање, да ћу ја по дужности својој
понуду његову, ако је за озбиљну нађем, влади својој доставити, изјави ми, да куће, у име
којих он говори, и које су већином берлинске,
незадају мање поверења но оне бечке, које у
истом послу желе конкурирати. Он ми обећа
донети понуду, коју ћу част имати по адресу
тамо експедирати.
Био сам јуче код г. Новикова. На моје питање,
шта он мисли о томе, да ли ће три велике силе
на последњу ноту још одговарати, или ће сматрати питање о нашем праву закључавати уговоре са странима о трговним одношајима као
тим свршено, г. амбасадор, пошто му разложих
гледиште, с кога ви ово питање посматрате,
одговори ми, да он о целој ствари има засад
сазнања само из приватних – публицистичних – извора, и зато ми само као своје лично мишљење може изјавити, да три силе неће
се у даљу дискусију питања упуштати, јер им
Порта својом нотом, писаном тоном благим и
углађеним, за то повода недаје. Приметивши
му да зато ових обавештења од г. Андрашија
нетражим, што нежелим повода мишљењу дати,
да ми наваљујемо на аустро-угарску владу, да
посао преговора о том предмету с нама што
пре одпочне, замолим га за његово мишљење о
томе, кад ће три силе сматрати питање утолико
сазрело, да се Аустро-Угарска може упустити
с нама у саме преговоре. Г. Новиков мисли, да
се наше чекање у томе сад има још само по не-

дељама мерити, премда он ништа усигурно о
томе незна немогавши од подужег времена састати с гр[офом] Андрашијем. На позив г. амбасадора разложим му користи, које ми намеравамо из непосредних преговора са страним
силама о трг[овачким] одношајима постићи,
и које су тим важније за нас, што ћемо се том
приликом ослободити и постојеће стране јурисдикције, и разјасним му стање ових предмета
у Румунији и Србији као и њихов повремени
развитак у практици, па додам, да се стога толико интересирамо, видити наше право тако
рећи санкцијонирано уговором закљученим
с једном вел[иком] силом, што ће цела Европа
бити тим принуђена, одсад то право наше автономије признавати. Г. Новиков упаде ми у реч,
да нам ни досад нико то право није спорио, јер
оно истиче из париског уговора, а три силе сад
немисле последњим учињеним кораком нити
што од права одузети нити њему што додати.
На то одговорим, да још нисмо сигурни: хоће
ли и остале силе одма расположене бити придружити се назорима у томе оних трију, и да ни
ове, колико ми је познато, нису кроз прошлих
18 година све биле данашњег мишљења, а Порта
ево и сад мисли друкчије но оне три силе, па
можебити и подржана је у том мишљењу од које
западне силе. Зато је нама млого до тога стало,
да под данашњим корисним околностима видимо створен један fait accоmpli4 у дипломацији,
који за нас има двогубе вредности, једну економну, што ћемо уредити моћи нашу ђумручку
тарифу више у нашу корист, но што је она сад, а
другу политичну, и то с једне стране што ћемо
се ослободити туђе јурисдикције у нашој земљи,
а с друге стране што ћемо добити ново признање од Европе права нашег, да закључавамо
уговоре са страним државама. – У ове речи упаде г. посланик са живости, коју по мом знању
од Кримског рата овамо небијасмо у прилици
приметити код руских дипл[оматских] агената
у говору о нашим тежњама за ширењем автономије Србије, изразивши се: „Чекајте, у том обзиру морамо начисто бити; иако је право Србије
закључивати трговне конвенције чистије (по
пар[иском] уговору) од онога Румуније, немаду
4
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(Фр.) свршен чин.

Кнежевине (каошто то лане учини г. Боереско)
из тога изводити право, да могу закључавати
трговне уговоре, у форми подједнаке каошто
се ова узима међу независним државама; три
силе, каошто рекох, нити хоће од постојећих
ваших одношаја к Порти што да одузму, нити
што да им додаду; оне ступају међу обе партије,
да одрже постојеће правно стање истичуће из
париског уговора, који су оне подписале“ –. У
овом смислу говорећи није ми г. амбасадор задуго дао до речи доћи, коју добивши представим г. амбасадору, да се нисам подпуно јасно
изразити могао, те ме је хрђаво разумео. Моје
речи ставиле су Србији у изглед нову санкцију
једног момента њене унутрашње автономије, о
простирању које ни вел. силе нису биле начисто, и коју нам је Порта сваком и баш сваком
приликом одрицала, па и сад одриче; и да смо
ми ћутали, Порта би, каошто је на то жељу у
свакој прилици изражавала, за нас и даље ђумручке тарифе састављала, телеграфску жицу
кроз Србију провела, концесију на постројење
жељезнице кроз нашу земљу странима дала,
право себи резервирала, да нам одобрава и неодобрава државне зајмове подизати, пловидбу
уређивати и т.д. и т.д.
Нашим одпором успели смо, те су стране државе делом нама за право у спору с Портом дале,
закључивши са Србијом телеграфске и поштанске уговоре, сматрајући нас у том обзиру за автономну земљу; наравно је, да желимо што пре
видити, још један момент наше автономије од
Европе делом санкцијониран, пошто су га три
силе сад и формално признале. – „Дакле“, рече
г. Новиков, „Вама није стало (као Румунима)
до форме, ви се задовољавате и са закључењем
једне конвенције“. – „То нисам хтео казати,“ одговорим, „но било да Аустро-Угарска с нама
закључи конвенцију или прост неки аранжман,
или још неко споразумљење нижег реда, оно
ће нам као и формални међународни уговор
служити за доказ, да смо по предмету истога автономна земља, дакле свакојако ћемо у добитку
бити. Што се пак тиче форме тог међународног
наређења, држим, да ће моја влада понајпре и
свакад тежити за оном, која природно истиче
из права земље, да независно од Порте таква
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наређења са страним државама уговара, а та је
обична међународна форма.“ – „На то се силе“,
рече г. амбасадор умереним тоном, „неће сагласити“! – „Ни ми“, одговорих, „непостављамо ту
форму као condition sine qua non“. –
Прешав на изборе скупштинске у Србији г. Новиков честита влади на добром њиховом исходу.
Потражи ми објашњења о жалосном догађају у
Г. Милановцу, које му ја дадох; но пошто видох,
да г. Новиков погинувшег држаше за кандидата
опозиције, и дакле као пострадавшег од владиних људи, ја му дадох уверења, да је погинули
био свакад уважен и лојалан скупштинар и садашњој влади такође повољан скупштински
кандидат, и да је пострадао од људи поредку
непријатељских.
Напоследку запита ме г. Новиков за мишљење
моје владе у турско-црногорском заплету као
и о томе, хоће ли осуда криваца задовољити
Црногорце, или ће они, незадовољни с пресудом као по њиховом мишљењу одвећ благом
(премда је врло строга) тражити освете и тим
нове сукобе произвести. Ја му разложих назоре
моје владе о самом догађају по вашем упуству,
и додадох, да ми је непознато мишљење владе
о самој пресуди, као и да ће се оно понајпре по
томе управљати како Црнагора буде пресуду
ценила. За ову изјавих пак своје мишљење, да
ће Књ[аз] Никола сигурно држати рачуна од
савета в[еликих] сила, а да ће и довољно снаге
имати предупредити какве покушаје Црногораца мимо његове воље. Овоме уједно додадох
своју сумњу, да ће се и оваква осуда, која Црну-гору већ незадовољава, од стране Турске
савесно извршити, и изјавих слутњу, да ће се
кривци по кратком времену ослободити, што
на сваки начин неће остати без освете. У овом
оцењивању турске правде г. амбасадор даде ми
за право.
У разговору о тежњама Порте, да наша автономна права одриче, и о томе да теорије и њени
писмени документи само онда нама јемства
дају, кад и њихов предмет делом и стварно у
рукама имамо, наведох наше тегобе с Портом са
жељезницом и с М. Зворником и говорећи на-

ствари у Србији као прекорно незаслушује
поверења од стране гарантних сила. Али
немогох ништа чинити, овако лишен сваког
ближег обавештења о назорима сад[ашњег]
Кабинета а нарочито о појединостима мотива,
Чест ми је, Господине Министре, и овом при- који су најновију промену привели. Но да неби
ликом уверити Вас о мом особитом поштовању. мојом и даљом нерадњом неумесном толковању
повода давао, а нарочито у предпоставци, да
КЦукић сте ви, Господине, репрезентантима страних
сила тамо изјаве у истом смислу учинили,
држах за дужност, да и ја овде – користећи се
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II,
извештајима из новина и из приватних писама
Пов.№ 345
– и без нарочитих упутства с ваше стране но
ослањајући се на познавање личности новог
Кабинета и стања ствари у нас, дам како влади
10.
овд[ашњој] тако и представницима гарантних
сила очекивана обавештења о последњим
27. новембар 1874.
нашим догађајима.
Извештај Косте Цукића о
забринутости влада Аустроугарске и
Г. Новиков дође ми сам у посету јутрос, да
Русије на промену владе у Србији
потражи обавештења у нашој промени владе,
рочито о овом последњем предмету споменух
ваш последњи акт одпуштен г. Магазиновићу.
Видећи да г. Новиков жели, акт ближе познати,
ја му исти дан послах једну копију.

Бр. 12, У Бечу 27. Новембра 1874.
Господину М[илану] Пироћанцу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Могло се као природни појав предпоставити, да
ће изненадна промена у нашој влади изазвати у
дипломацији осетан немир и јаку забринутост,
као последице једног значајног догађаја, који
она није предвиђала, и о коме је у највећој
неизвесности, какав ће крај имати. Понаособ
три источне велике силе имајући тврдог
уверења о консолидираном стању ствари у
Србији нису очекивале, да ће их један вотум5
србске нар[одне] скупштине опоменути, да им
се треба опет наново зрело размислити, пре
него што наставе извршење свог програма у
источној политици, и расудити, да ли и какве
модификације програму дати треба. Промене
у програму том, неби наравно у смислу за
нас повољном испале. Моја је дужност била
похитати, да што пре својим објашњењима и
уверењима код овд[ашње] владе разбијем сумње
о нашој будућности и страх, да ново стање
5

Гласање.
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која му пространо и отворено дадох, ставивши
му на прочитање и текст обе скупштинске
адресе. Г. Новиков дође ми јако обеспокојен
и бри жан, а остави ме по п рим љеним
објашњењима јако успокојен и с надешдом,
да ће наша скупштина убудуће избегавати,
лакомислено чинити немогућним обстанак
Књажевим владама. Г. амбасадор неслаже се с
г. Мариновићем у оцени скупштинске већине,
и налази, да се, по примеру самих енглеских
министара, он требао да задовољи већином
гласова, која је дата пројекту адресе мањине,
и да утолико мање из тога прави кабинетско
питање, што скупштина, каошто се доцније
видило и каошто је он унапред морао знати,
није оним вотирањем имала намеру, према
Кабинету неповерење изразити, него је само
једном парламентарном маневром наведена,
да – истина у мањини – један неразуман акт
(адресу већине) одобри. На питање, зашто
није Кабинет скупштину распустио, нисам
могао дати поуздана одговора, но само моја
нагађања, да г. Мариновић није хтео то од
Књаза тражити, желећи уобште из послова
се у стање покоја повући. На моје питање, да
ли ће се велике три силе догађајима у Србији
пореметити у свом расположењу према нама

и узети засад резервно држање у обзиру на
питање о преговорима, које је Аустро-Угарска
с нама имала скорим одпочети, Г. Новиков
изјави своје лично мишљење, да ће наши
догађаји на сваки начин одложити предузетак
оних послова, сажаљевајући што се и у Србији
почела тако олако ценити стабилност владе, без
које ове немогу наћи поверења у дипломацији.
Како се гроф Андрашиј у Бечу ненаходи,
отишао сам барону Хофману, да му дам нужна
обавештења и уверења, да променом Кабинета
у Србији није у ничему промењен програм. У
политици, кога се пређашњи Књажев Кабинет
придржавао, и који је суседној нам влади познат, и умолим г. барона, да међутим, док се
делом моје речи непосведоче, његова влада с
досадашњим поверењем, по форми ново у ствари пак непромењено, стање ствари у Србији
посматра. Г. Хофман, који је врло версиран у
појединостима нашег државног живота, извештаваше се подробно о појединим моментима
последњег догађаја, о којима му ја природна
и успокојавајућа обавештења давах. Понаособ
на два питања остадох му дужан дати јасна
одговора; на прво, зашто се доцније одступило
од наименовања г. Гарашанина, одговорих као
у свом нахођењу, да је Његова Светлост сигурно хтела задржањем г. Ивановића ојачати
у новом Кабинету правац пређашњега, а на
друго, како је на владу могао доћи г. Каљевић,6
члан Комисије, чију адресу ни пређашња ни
садашња влада није примила а и скупштина
је одбацила, дадох у име одговора своје
мишљење, да се то по свој прилици учинило,
по примеру других држава, где такође поједине
личности из противне партије уђу у састав
Кабинета сасвим другог правца, чим противна
донде партија постане пријатељ владин. Г.
барон и сам налажаше, да је министарство
цифара (финансије) место, с кога се најмање
могу захтевати немогуће реформе. По дугом
разговору даде ми г. Хофман уверење, да ће
моја објашњења до знања одма доставити и
грофу Андрашију и Његовом Величанству, који
6

Љубомир Каљевић (1841–1907), политичар, председник
владе. Министар финансија од новембра 1874. до 1875. Од
1873. издаје политички лист „Будућност“.

највеће учешће узимају у интересима Његове
Светлости и Србије и с особитом пажњом прате
наше догађаје. Међутим изјави ми г. Хофман у
име своје владе, да ова у подпуном поверењу у
мудрост и пријатељско расположење Његове
Светлости готова је свакад делом посведочити
своје добре жеље за напредком и сваком срећом
Србије, и да такво држање и тежње диктирају
влади сами интереси монархије, а ти су најбоље
јемство за такво њено расположење према
Србији. У тој цељи готова је влада његова,
рече г. Барон, сваку подпору дати слободном
развитку догађаја у Србији, и њени савети, ако
нам по који пут и неби годили, истичу, о томе
треба да смо уверени, из истих пријатељских
извора као и они, који нам годе. Ја се на ове
речи одазвах изјавама признања и захвалности.
Данас ћу ићи, да посетим у истој цељи генерала
Швајница.7
У разговору о подгоричкој размирици г.
Новиков рече, да пресуда још није над кривцима
изречена, и да то тако скоро неће ни моћи бити,
што неправилно – право турско – поступање
власти при истраги изискује услед настојавања
сила, да се истрага правичнија и уреднија
учини, и тако прави кривци изнађу. Засад
су махом албански христијани као кривци
изашли, пошто су мухамеданци као невини
поодпуштани и пошто су они први као сведоци
најпре Комисији истражујућој предстојали на
позив власти или по својој побуди.
Глас, да је г. Каљевић под тим условом у
Кабинет ушао, да се преговори трговни с
Аустро-Угарском неодпочињу, намеравам
побијати као неоснован.
Чест ми је, Господине, и овом приликом
изјавити Вам уверење мог особитог поштовања.
КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II,
Пов.№ 366
7
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Ханс Лотер фон Швајниц, немачки амбасадор у Петрограду (1878).

11.

Нови Кабинет, у односу на унутарњу политику
земље, решен је да удари путем нуждних рефорама, које се имају сматрати као нераздвојне сапутнице представничке народне управе.
Г. Председник данашњег Кабинета нагласио
је у неколико овај пут већ у скупштини, кад
је поменуо да је нови Кабинет намеран да јој
поднесе и пројекте о већој слободи штампе, о
пространијој општинској самоуправи и о личној безбедности.

29. новембар 1874.
Милан Пироћанац, новоизабрани министар
иностраних дела Кнежевине Србије
– Кости Цукићу о циљевима нове владе
у унутрашњој и спољној политици
Копија
Г. Заступнику Србије у Бечу
Пр. Но14
29 Новембра 1874 у Београду
Екс. 29/11 1874. ЂСС.
Госп. Заступниче,
Из мога телеграма од 25. тек. м. видели сте
да сам ја, почаствован поверењем Његове
Светлости Кнеза примио у новоме Кабинету
Министар[ства] Спољних послова. Ја немогу
ни за један тренутак да посумњам, да ћете ви,
Госп. Заступниче, са истом оданошћу према
Светлом Кнезу и према интересима наше драге
отачбине да продужите ваш рад у ономе народољубивоме духу, који Вас је свагда за добро
Кнеза и народа одушевљавао, и ја се уздам у
вашу ревност за олакшање тешке задаће коју
ми овај нови положај налаже.
За сада ја ћу само укратко да Вас упознам са
узроцима који су промену правитељства изазвали и да обратим вашу пажњу на тумачења
разне природе, која се том приликом, или из
погрешног схваћања правог значаја догађаја
или из зле воље могу да појаве.
При гласању сврх пројекта адресе већине одбора, бив. правитељство добило је за се већину
само од 3 гласа. Оно није држало да уследовог
вотума и са овако незнатном већином, може
користно да продужи свој рад у народној скупштини и зато је дало оставку. Његова Светлост,
проникнута нуждношћу наше уставности, нашла се принуђена да се лиши услуга својих испробаних и уважених саветника, и држала је да
је компромис нужно следство скупштинскога
вотума, па зато је у томе духу нови Кабинет и
образован.
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У односу пак на спољну политику Србије, нова
влада биће руковођена добро схваћеним интересима наше земље. Следствено, прва дужност
биће јој да продужи рад у том погледу у духу
помирљивости и строге обазривости, да сачува
добивене симпатије и да се стара нове задобити.
Она ће истина подпуно да заступа стечена права Србије, али зато мотриће да избегне лакоумне заплете, који јој у свако доба, а нарочито у
данашњим околностима могу да буду од чисте
штете, а од никакве користи.
Вама ће, Г. Заступниче, по свој прилици, бити
потребно да уверите владу, код које сте овлашћени, о овом обазривом и помирљивом расположењу новога Кабинета у толико пре, што
су у пројекту за адресу већине одбора, поред
осталога, нашла израза и осећања, и ако доиста
патриотска, опет можда такве природе, која
би у неколико била незгодна за наше данашње
спољне одношаје, а нарочито за одношаје према
Порти. Овај пројект адресе скупштина је одбацила, но неки страни листови ипак су счепали
ту околност, да представе правац новог Кабинета на неки начин као револуцијонаран.
Зато би било нужно, Г. Заступниче, да уверите
владу, код које сте опуномоћени, о овом расположењу новог Кабинета и да се постарате у
свима приликама, које Вам се буду понудиле,
растерати неосноване сумње, које би се појавиле сврх природе, тежње и правца његовога.
Ја ћу Вам бити захвалан, ако ме будете известили о утицају, који би догодивша се промена
Кабинета тамо произвела, као и о успеху ваших
уверавања, ако би се показало да су иста била
потребна.

Новом Кабинету потребно је било нешто слободна времена, да спремљене већ пројекте закона од бив[шег] правитељства проучи, а и да
нове спреми, те је зато скупштина одложена до
14 Јануара 1875 године.

сам ток идеја и свеза између појединих ставова, смисао и дух програма садашњег Књажевог Кабинета изражен је подпуно у свима
његовим појединостима. Остали садржај истог
президијала познат је овд[ашњој] влади из мог
пређашњег усменог саобштења, које сам допуПримите, Г. Заступниче уверење мога особитог нио усменим изјавама, датима јуче поменутом
поштовања.
секретару, који ће их даље г. Хофману доставити.
[Без потписа]
Овог часа дође ми опет г. Новиков – да се из/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II, Пов.№ вести о новостима, ако каквих из Србије имам.
Ја му саобштих из Вашег писма текст владиног
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програма. Иако је г. амбасадор у изјавама свог
мишљења врло резерван, иако ове свакад даје
тек по изреченом уверењу, да су оне само ње12.
гово лично и приватно мишљење, опет сам из
разговора с њим приметити могао, да га је про8. децембар 1874.
грам
владе односећи се на спољну политику (тај
Коста Цукић – Милану Пироћанцу, министру
иностраних дела, о писму грофу Хофману у га је очевидно интересирао, и тај је подуже анакојем је изложио програм нове српске владе и лизирао и студирао) задовољио. Питање моје,
разговору на исту тему са Новиковим, руским да ли ће овакав програм владе бити у стању, да
јој задобије поверења од стране гарантних сила,
амбасадором у Бечу
г. амбасадор ме увери, да у последње доба нема
никаквих
извештаја о томе, како његова влада
Бр. 14, У Бечу 8. Декембра 1874.
догађаје у Србији посматра; толико зна, рече,
Господину М[илану] Пироћанцу
да император има јаке симпатије за Књазем
Министру Спољних Послова
и србским народом, и да његова влада жели
Господине Министре,
овима могуће срећну будућност. При свем том
она се мора уздржавати од утицања у наше доГроф Андрашиј опет одсуствује, те му се немо- гађаје, да би избегла прекоре, као да се меша у
гох јуче представити, а и барон Хофман бијаше наше унутрашње послове. Као своје приватне,
јуче у министарској конференцији зањат (– ба- реч по реч извучене, мисли, и у форми обштих
рон Орциј8 поодавна је на одсуству –), те ми политичних аксијома, да нове непознате вланишта друго неостаде, но г. Хофману предмет де морају делом освештати своје програме, да
моје посете написмено доставити. На овај корак докажу, да имају несамо воље но и снаге свој
определи ме нарочито примедба секретара г. програм извршити, да свакој промени влада
Хофмана, по којој би овај свакојако моје усмено следује у дипломацији једно intermezzo посмасаобштење морао написмено разложити, мо- трање, чекања, систирања и отечања послова,
жебити у мом присуству, те да верно речи мог обазрељивости и резервног држања, и да је у
саобштења буду изражене. Текст тог писменог најповољнијем случају крај свему могућа кратсаобштења прилажем ./. овде.9 Ако у овоме и коћа таквог интермеза. Ја помагах г. амбасадору
није верно репродуциран из Вашег президијала аплицирањем ових аксијома на наш случај, и
при свој његовој резервности сазнадох, да он
8 Бела Орциј, барон.
предвиђа подобно држање сила и према по9 Препис писма српског агента у Бечу од 7/19. децембра следњим догађајима у Србији, и да жели, да
1874. барону Хофману, начелнику аустроугарског Министарства иностраних дела, сачуван је у фонду под истом оно интермецо наша нова влада делима што
сигнатуром.
пре прекине.
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Г. Новикову учинио сам саобштење Вашег програма знајући, да ће му он из овд[ашњег] министарства саобштен бити, па да неби г. амбасадор
кривење тог акта с моје стране узео као у мом
положењу недозвољењу неповерљивост спрам
њега.

искуство дати доказе, да ће умети упоређење
земаљских интереса с поштовањем интереса
страних сложити и свој поступак од напада
неразумних партија одбранити. Силе мада сад
више нису осетљиве, него напротив да су пре
наклоњене слободном развијању догађаја у Србији – о томе ме и бар[он] Хофман увераваше
Молим, да изволите, Господине Министре, и –, али су једнако на опрезу према правцу доовом приликом бити уверени о мом особитом гађаја, који слаби изгледе на гарантије за мир
поштовању.
и поредак, налазећи у одржању ових свој заједнички интерес, који су решене, да свом снагом
КЦукић бране. Ја с поуздањем очекујем време, када ће
влада наша моћи дати делом доказе својим већ
изјављеним успокојавајућим намерама, и сигу/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II,
ран сам, да ће јој онда набрзо поклоњено бити
Пов.№ 379
заслужено поверење од стране великих сила, и
нећу пропустити на меродавним местима да то
поуздање своје још сад исказујем. Јер иако су
13.
овд[ашњи] представници наших гаранта врло
резервни у изјавама оцена наших догађаја, они
15. децембар 1874.
су врло брижљиви у сазнавању свега, што се у
Извештај Косте Цукића о ставовима
Србији догађа, и врло ревносни у достављању
великих сила према промени владе у Србији
својој влади свега, што о томе дознаду. О овоме сам уверен њиховим собственим изричним
Бр. 15, У Бечу 15. Декембра 1874.
признањем.
Господину М[илану] Пироћанцу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примио сам поштоване президијала од 7. тек.
Но 16. и од 10-га Но 17., који су се с мојим извештајима на путу укрстили, те сте доцније могли
дознати, да сам ја Ваше налоге међутим одчасти
извршио, – неке пак немогох, због садашњих
празника још извршити.
Иако је узбуђеност произведена у дипломацији
последњом променом наше владе, нарочито
начином те промене, по изгледу стишана, очевидно је она прешла само у резервно посматрање даљег развитка наших догађаја, и силе
– понаособ три источне – измењујући међусобно
међутим своје назоре о истима неће о њима
учинити своје закључење пре новог састанка
наше нар[одне] скупштине и пре него се том
приликом а и иначе неувере, којом ће стазом
нова влада хтети и моћи ићи. О првоме могу
им се давати усмена уверења, о другоме мора
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На ономадашњој свечаној рецепцији код турског
амбасадора био сам и ја с г. Стејићем, но нашао
сам пријем врло хладан од стране г. амбасадора, без да могу знати, да ли то имам приписати
смишљеној намери према мени или србском
агенту или крутости и неумешности ч. Рашид
Паше10 у одпочињању и обдржавању конверзације. При свему устезању у указивању обичних
салонских учтивости сети се г. амбасадор споменути, да се с признањем свакад сећа благовољења, које му је наш Светли Књаз указивао.
Чест ми је и овом приликом изјавити Вам, Господине Министре, уверење о мом особитом
поштовању.
КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II,
Пов.№ 390
10 Рашид Паша, турски министар иностраних дела.

14.

ту“ припасти доајенство, ма да је он најмлађи
генер[ални] Консул. – У Букурешту поред пред15. децембар 1874.
ставника страних, који обе титуле носе, има их
Коста Цукић – Милану Пироћанцу,
и само с предикатом генер[алног] Консула, но
министру иностраних дела, о
старешинство и доајенство остаје искључиво
важности питања рангирања страних
у кругу дипломатичких агената, тако да до чедипломатских представника у Србији
сти никад није дошао холандски представник,
ма да је он тамо одавна најстарији генер[ални]
Бр. 16, У Бечу 15. Декембра 1874.
Консул. Шта више тамо сам и ја по „дворском
Господину М[илану] Пироћанцу
церемонијалу“, који страни представници бар
Министру Спољних Послова
ћутећи поштују, (по изричној наредби Књаза)
имао првенство као дипломатички агент пред
Господине Министре,
страним представницима без ове титуле, и на
У писму од 10. тек. Но 17. изволили сте потражи- ово се од последњих само „тихом љутњом“ одти моје мишљење по предмету питања, које је говарало.
г. Розен подигао сврх ранга између генералних
консула простих и таквих, који још и предикат Но при свем том у предпоставци, да г. Розен
дипломатичких агената носе. Моје мишљење у није питање то подигао без овлашћења од стра11
томе обзиру биће Вам од слабе користи; ненала- не своје владе, и да му Кн[ез] Бисмарк није то
зим за њега наслона у прописима међународног дао, без да се за успех својих назора предходно
права – почем је предмет спора институција но- осигурао, сматрам за срећну идеју, која је расвијег доба –, а неусуђујем се (бојећи се немилих праву овог спора од нашег утицаја одбила.
за владу заплета) препоручити Вам као исправно моје мишљење о предмету, које је иначе логичан резултат посматрања тог питања у датим
приликама. На сваки начин зато приглашавам
се подпуно вашим назорима, што сте решење
спора од себе одбили, и г. Розена упутили, да
га са својим колегама расправи. Овакви назори
о том предмету утолико се пре правдају, што
у нас још није изношена идеја о правилима и
церемонијалу „дворском“ на среду, и што дакле
наше „право“ нимало недодира, макако страни
сами ово питање међу собом уредили.

По мом искуству неби г. Розен са својим претензијама био на правом путу. Ево доказа за то,
да је досад и дипломација тако схватала питање.
Кад је наименовање г. Калаја 1868. год. (под
настајавањем гр[офа] Андрашија код – тада
– бар[она] Бајета) за генералног Консула „и дипломатичког агента“ у Србији публично постало, енглеска влада (а за њом и остале) похитала
је дати последњи предикат г. Лонгворсу, и то
пре него је г. Калај у Београд дошао, како би
свом представнику задобивено старешинство
сачувала, и мени је онда изриком овде тумачено, да ће г. Калају „као дипломатичком аген-
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Како је Аустро-Угарска ауктор овог рада страних представника, то намеравам потражити
сутра на том извору неспоразумљења и његово
решење; те зато нећу данас ни ово писмо експедирати.
16. Декембра.
У разговору с бар[оном] Хофманом о горњем
предмету дознадох, да је њему београдски
етикетни спор познат, и закључих из његових
речи, да је питање у овд[ашњем] министарству
у корист мишљења г. Розена решено, о чему
су сигурно у том смислу и г. Калају упутства
дата. Г. барон се подпуно с Вама саглашава, што
сте ви свако утицање у спор од себе одбили;
од осталог о томе разговара и његових назора
о предмету може Вас ово интересирати. Акта
бечког и агенског конгреса регулирају значење
и одношаје разних категорија дипломатичких
заступника; њима је непозната категорија „дипломатичких агената“ и том титулом немења
се положај међународно-правни, који заузима
какав заступник по својој другој титули. Тим
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Ото фон Бизмарк (1815–1898).

новоусвојеним наименовањем хтело се изриком манифестирати, да у атрибуцију титулара
спадају и дипломатични послови, које су они
у оријенту итако, без те титуле, вршили. Тим
је и владама, код којих су такви агенти акредитирани, дато на знање, да се с њима желе
обдржавати и дипломатични одношаји, чим је
тим владама и једно задовољење њиних собствених жеља дато. Титула дипломатичког агента
није при свем том празна форма; она садржи у
себи израз одликовања и поверења од стране
акредитирајуће владе и призрења према влади,
код које је агент акредитиран. Ово правда, да
ова влада према таквом агенту показује више
призрења но према онима без тих атрибуција,
али при свем том онакав агент неможе над овима претендирати првенство у хијерархичном
обзиру.
Чест ми је уверити Вас, Господине Министре,
и овом приликом о мом особитом поштовању.
КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II,
Пов.№ 391

15.
16. децембар 1874.
Коста Цукић – Милану Пироћанцу, министру
иностраних дела, о разговору са бароном
Хофманом и додатним појашњењима
тренутне политичке ситуације у
Србији и о програму нове српске владе
Бр. 17, У Бечу 16. Декембра 1874.
Господину М[илану] Пироћанцу
Министру спољних послова
Господине Министре,
Данас идох г. Хофману, да му главне, њему непознате, тачке из Вашег писма од 7. тек. разложим имајући к овој посети повода и у другим
пословима спореднијег значења. Пошто, по
иницијативи г. барона, један од ових (тичући се

посете грофици Андрашија сврших, почех, као
у додатку к мом последњем писменоме (види
прилог КНо 14.), на коме ми он своју захвалност изјави с тим, да је писмено одма грофу
и Његовом Величанству доставио, – разлагати, како сте Ви, Господине, сазнавши из мог
извештаја садржај нашег разговора од 9. Д[е]
к[ем]ра (27. Н[овемб]вра) с изјавом захвалности
на израженим том приликом благонаклоним
осећањима од стране његове владе наложили
ми, да му дам још нека ближа обавештења о
неким моментима из наших последњих догађаја
–. Ту ми прекиде реч г. шеф секције изјавом: „На
жалост гласови из Београда такви су, да бригу
задају (Besorguifs erregend)“. На моје удивљење,
да такве гласове немогу за основане држати, и
на питање, какви су појави таквој оцени повода
дали, објасни ми г. барон, да стање ствари у
Србији недаје јемства за задовољавајући даљи
ток ствари, – осећа се све већи уплив на тај
„омладине“ (sic!) и њених растројавајућих теорија и т. под. – Ја прихватим ту с разлозима из
вашега писма, да је програм г. Каљевића – јер
само његов улазак у владу могао је онаквим
назорима повода дати – исти, који је и осталих
чланова владе, и који је њему, г. шефу познат;
да омладинска истицања у адреси већине, нити
је ствар владе ни скупштине, но да је спор о
једном принципијелном питању кризу Кабинета и његову промену привео; да се у Књазу и личностима садашњег Кабинета налазе
гарантије за расудну политику и т.д. Г. барон
одговори, да се скупштинске изјаве сила истичу,
ове знају водити рачуна о тегобама, које свака
влада мора имати с опозицијом у народном
представништву; силе, рече, немају се ни у то
мешати, кога ће Књаз на достојанство својих
правих органа узвисити, њима ће свака личност
бити добродошла, коју Књаз изабере, али оне
задршавају себи право, нове личности непредусретати с оним поверењем, које су у Кабинет
г. Мариновића, за којим искрене симпатије отворено исповедају, полагали, док се неувере,
хоће ли се од нас захтевано поверење хтети па
и моћи оправдати. – Ја изјавим г. барону, да
налазим ово резервно држање сила као сасвим
природно, но, рекох, почем оне имају позитивних обећања од стране садашње владе, да ће
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она остати строго на стази разумне политике,
неправедно би било, осуђивати је у прво време
њеног постанка и пре него узима она маха, да
делима своја обећања потврди. – „За то има г.
Пироћанац згодну прилику сад“ – Која је то
прилика немогох питати, јер г. Хофман настави
говор даље, како силе, јер су наклоњене Србији,
неће с предубеђењем и злом вољом посматрати
даљи ток наших догађаја, него опет ради сахране својих интереса морају с извесном резервом
чекати, којим ће правцем наши послови поћи,
те да се оне могу решити у свом будућем држању према нама. Ја закључим овај део говора
с изјавом нашег задовољства, што ће нам се
дати времена, да незаслужена сумњања о нашој
будућности потремо.
У овом разговору изрази се г. Хофман: „Чујем,
да је г. Пироћанац познат као наш (аустро-угарски) непријатељ.“ – „То, одговорих, чујем сад
први пут, ма да г. Пироћанца одавна у пословима и иначе познајем, и то као човека, који
неприпада оним политичарима, који своје
политичне исповеди манифестирају у љубави
или мржњи према целим народима и државама.
Зато сам уверен, да тај глас почива на неком
неспоразумљењу, и да је дакле посве неоснован.“
Чудо ми је, да је г. Хофман, који наше околности
темељно познаје, могао и најкраће време веровати гласу, који је без сваког основа. По мом
мишљењу требало би да ово моје достављење
с г. Калајем отворено на чист пут изведете, јер
извесно стоји, да је у политичном држању три
источне силе према нама расположење АустроУгарске од највећег уплива.
Чест ми је, и овом приликом изјавити Вам, Господине Министре, уверење мог особитог поштовања.
КЦукић

16.
18. децембар 1874.
Коста Цукић – Министарству
иностраних дела о потреби увођења
дипломатске униформе
Бр. 18, У Бечу 18. Декембра 1874.
Господину М[илану] Пироћанцу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Овдашњи страни заступници влада а и иначе
друге вишим друштвеним редовима припадајуће особе појављују се у дворским и званично-друштвеним круговима искључиво, de
rigueur,12 у униформи, и по познатој наклоности
царевој за то одело скоро свакад је прописом
приступ у те кругове условљен, да се без униформе у њима неможе учествовати. По мом
знању једини посланик американских Савезних држава ослобођен је од поштовања овог
строгог церемонијала, што је и свима дворским
шаржама познато. Ни ми званичници овог Заступништва немамо униформе, пошто је закон,
који је сад за србске цив[илне] чиновнике прописивао, обеснажен једном Књажеском наредбом. Но зато долазим у неприлике у мом садашњем положењу. Већ за аудијенцију, у којој ме
је Његово Величанство по доласку мом овамо
примило, морао сам предходно молити за дозвољење, да се представити могу без униформе,
што законом она није у Србији прописана. – На
ономадашњој рецепцији код турског амбасадора морадох предходно такву декларацију
написмено предати ту фунгирајућем царском
коморнику, да би оправдао мој и секретаров
предстанак у фраку. – Сутра имајући по дужности отићи Књ[азу] Хоенлоу13 на честитање Нове
године Њиховим Величанствима морадох јуче
опет дати дотичном дворском надлежатељству
писмено објашњење сврх мог непрописног одела, у ком ћу предстати. Такве прилике предстоје
ми непредвидне и млоге. Да од участвовања
12
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(Фр.) искључиво, обавезно.
Кнез Хоенлое (Chlodwig Carl Viktor Hohenlohe) (1819–1901),
немачки амбасадор у Паризу.

у њима изостанем, сумњам, да је у интересу
наше земље, а бојим се, да се то и овде неће за
зло примити, каошто ово може наступити и у
том случају, ако наставим захтевати пријем у
оделу, које неодговара обште респектираном
церемонијалу, а рискирам, да се она призрења,
која се американском заступнику указују, србском заступнику одкажу – и то учинивши њега
за то одговорним.
Зато се обраћам Вама, Господине Министре, за
упутство, шта ми треба у овој незгоди радити,
и подносим Вам по дужности сврх тога моје
мишљење, да званичници овд[ашњег] Књажевог Заступништва треба да имају униформе. Овакво мишљење, ма колико да сам му по
мојим личним расположењима ненаклоњен,
и ма како да је извршење његово сада превећ
теретно за моје стање, подносим чисто као резултат оцене, коју чиним о интересу државне
службе, на даље Ваше решење.
Чест ми је и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.
КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II,
Пов.№ 398

17.
20. децембар 1874.
Извештај Косте Цукића о разговору са
руским амбасадором Новиковим на тему
односа великих сила према Србији
Бр. 19, У Бечу 20. Декембра 1874.
Господину М[илану] Пироћанцу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Узео сам за повод, да последње обавештење,
које ми о нашим догађајима изволисте дати,
саобштим и г. Новикову, те да од њега што ближе дознам уобште о расположењу сила према

нама, а понаособ о узроцима, који су определили г. Хофмана, да се ономад онако неповољно
о нашем стању изрази. У врло дугом испиту о
нашим разним партијама, личностима, њиховим тежњама и т.д., коме ме г. амбасадор јуче
подврже, ја давах одговора мање или више задовољавајућег га, понеки остаде без жељеног
успеха. Овамо спада уверавање, да г. Каљевић
може са садашњим програмом владе сагласан
бити и остати, да ће програм тај влада моћи
извршити чинећи концесије агресивној парти,
да се промена личности Кабинета без промене
правца правда нашим особеним околностима
–. Све ове опозиције изрицаше г. Новиков не
као званичне и меродавне но као своје лично,
приватно мишљење, да ће силе тако о нашим
догађајима судити. Ја изјавих, да његове речи
имам као приватно мишљење једног разумног
пријатеља, којим ћемо се са захвалности моћи
користити. У оправдање свог горњег тврђења
рече г. Новиков, тешко ћете моћи успети с доказима, да човек, који је тридесет година умереним владама правио опозицију, за 24 сата
постане искрено консервативан, и, ако заиста
овим путем пође, да је поуздан, и да неће за 24
сата опет свој правац променити. На примедбу,
да г. Каљевић нема свега тек 30 год. старости,
одговори ми се, тешко је убедити свет о опортунитету, да он уђе у консервативан Кабинет,
пре него је своју способност за то доказао. Пре
се бојати, да ће цела влада за вођама опозиције
клизавим путем поћи и против своје воље, додаде г. амбасадор, и ма да нема ништа новога из
Београда, што би нове бриге задавало, довољан
је за то факт, да је садашњи Кабинет одчасти
солидаран с адресом већине. На повторено14
с моје стране оповргавање, да адреса „већине“ није акт „скупштине“ а још мање владе, да
се значење садржаја тог пројекта може умесно ценити с тачке европског парламентарног
гледишта, да спор породивши се између владе
(пређ[ашње]) и скупштине није имао за предмет
садржај те адресе по себи, но уобште принципијелно питање; да ли у скупштинску адресу
могу ући и они предмети, који у престолној
беседи нису наговештени, на све то одговори
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г. амбасадор, да је изван сваке сумње адреса
већине по садржају револуцијонаран акт, и да
је, исто тако стоји, Кабинет садашњи, искључивши из себе личности познате и за мир гарантију дајуће, нашао за добро оснажавати се
пријемом у своје коло личности из реда ауктора
оног акта. Дакле овај факт довољан је, да силама бриге задаје о даљем развитку догађаја у
Србији; природно је по томе, да оне остану у чекајућем држању, док садашња влада неда доказа,
да заиста има воље а и снаге своја уверавања о
консервативном програму у дело привести. Ја
замолим г. Новикова, да нам се неизриче пресуда, док се невиди, да се она оправдава нашим
поступком. Но с делом оправдања, рече, треба
похитати; на што одговорих, да влада за дела
прилике нема, и да ће јој скупштина сигурно
тек дати прилике, да фактичне доказе о својој
вољи и моћи у том обзиру донесе. Разговарајући
о програму „омладине“ и о њеним назорима
односећима се на савез три источне силе, г. Новиков с приметном ватром рече: За име божије,
да се неповеде влада ваша за мишљењем, по
коме пријатељство, једномисленост и искреност
међу тим силама нису озбиљне и солидне. То
би могло бити од најнепријатнијих последица.
Та немају се Кнежевине жалити на ову промену
наше политике, напротив силе су већ доказа
дале, да је њихова алијанција по Кнежевине од
очевидне користи.“ Ја уверавах Његово Превасходство, да влада моја није ничим дала повода
сумњи, као да она недржи ону алијанцију за
тврду и искрену и као да она неуме ценити користи, које нам отуд долазе. Хрђаве последице
од погрешног схватања алијанције те бише ми
повторено напоменуте с нарочитим акцентом
на то, да наш рад сваку поједину силу само тако
задовољити може, ако се све три њим задовоље,
и да никако нерачунамо на могућност, да нас
поједина од њих маколико да нам је наклоњена,
одвојено од савезница осталих узме у нарочиту
заштиту. Ово сам чисто и јасно тако разумео,
да се неуздамо у заштиту Русије против злог
расположења, које би код других савезница на
се навукли. Г. Новиков ме увери, да назори три
источне силе налазе подпуног одобрења несамо
код Енглеске, но и код Француске и да сваки
покушај на истоку, који би у противуборство
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с њиховом политиком дошао, само би утврдио
више сагласност сила, да му у даљем развитку
на пут стану. Ја га уверавах, да нема никаквог
знака у нас, који би биће такових покушаја
оглашавао и да би било неосновано закључење,
да од истицања омладинских листова и од булазнења уличких политичара прими влада и
у најмању меру одговорност на себе. Не би ми
одговорено, то неће нико чинити, али се забринутост сила опет правда, јер виде пред собом
у Србији нове непознате личности, којима су
пређ[ашње] познате и поуздане без правдајућег
узрока замењене, и које једнако потврђују, да
су правац у политици оној својих предходника
задржале, а недају доказа.
Из свега сам прибавио уверења, да ништа новог узнемирујућега није овамо из Београда достављено, да је узнемирење, које су силе услед
првих извештаја о промени у Србији осећале,
било врло јако и у том степену, да су се моментано успокојиле биле извештајима успокојавајућим, које оне нису очекивале, бојећи се да
ће догађаји у правцу растројства незауставно
напредовати, но да сад расудивши о њима и
појединим њихним моментима дубље и наслањајући се притом на подробне извештаје
својих агената, почињу опет страховати, да им
предстојећи састанак скупштине неће новим
бригама повода дати. Поред свију изјава, да
немисле оне утицати у ток наших догађаја и да
желе остати чисто њихови посматрачи, неверујем, да ће оне тај програм до краја одржати,
и мислим, да ће Вам заступници сила у виду
савета, оцене и т.д. дати на знање назоре и жеље
својих влада односеће се на наше догађаје, каошто и ономадашње изјаве г. Хофмана сматрам, да у ред ових назора и жеља иду, коме
неприпадају мисли г. Новикова, јер сам му их
ја као његове приватне и личне управо изнудио.
Каошто чујем, г. Розен је сам собом отишао на
рапорт у Берлин, г. Шишкин је тек пре неки дан
свој извештај у Петербург одправио – и тако се
три силе неће пре празника наших моћи споразумети коначно о држању, које им треба према
нама узети, и о равногласним инструкцијама,
које ће својим агентима у Београду дати. Ако се
буду решиле силе, да на ма који начин утичу у

наше послове, надам се, да то неће покушавати Господине Министре,
чинити у мери, коју ми неби могли примити,
и што би за нас и за њих извор нових забуна На синоћњем свечаном дворском пријему фунгирали су уместо Књаза Хоенлоа, који због забити могао.
снежених путова немогаше из Будима овамо
Овом приликом упитах г. Новикова, да ли су доћи, први дв[орски] маршал гроф Лариш и
основани гласови новинарски, по којима руски Књагиња Хоенлојевица. Моја честитања Нове
агенти у Букурешту и Београду имају налог, године Њиховим Величанствима бише прида изјаве тамошњим владама назоре свог пра- мљена с подједнаком предусретљивости и у
витељства по питању о праву, да Кнежевине подједнакој форми, као и она од осталих страмогу са страним државама закључавати тр- них заступника.
говне конвенције, а уједно да агенти дотичним
Десившем се у то време у главном салону турвладама на знање даду, да из тога несмеду изском амбасадору приступим и подуже о Његоводити закључење, да се њихових земаља половој Светлости и Србији и о бављењу његовом
жај према порти, париским уговором утврђе– Паше – у Београду разговарајући се нађем га
ни, признањем оног права и у чему мења. – Г.
у обхођењу несравњиво топлијег и одрешнијег,
амбасадор рече, да нема о томе никаквог звано што то искусих на његовој свечаној рецепничног сазнања, а и недржи, да је такав налог
цији пре десетину дана. Неказах изриком, но
нарочито одпуштен, почем је из равногласне
дадох му разумети, да је главни узрок паду г.
декларације драгомана три источне силе Порти
Мариновића неуспех у питању М. Зворника
учињене политика руске владе у томе обзиру (које је уосталом и пад ч. Паше пролетос приувиђавна, и агенти њени, ако им је прилика за вело), што он с речима сажаљења, да се и уједно
онакве изјаведата, могли су их учинити и без и друго морало догодити, пропрати, хвалећи се
нарочитог налога. Притом напомену г. Новиков обхођењем с г. Мариновићем, кога је изврсност
разговор, који је са мном о истом предмету пре у пословима имао прилике познати још за вренеколико недеља имао, и о коме сам ја под 10. ме свог бављења у Београду (1862. год.).
пр. рапортирао.
Част ми је и овом приликом изјавити Вам, ГоИзволите, Господине Министре, и овом прили- сподине Министре, моје особито поштовање.
ком бити уверени о мом особитом поштовању.
КЦукић
КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II,
Пов.№ 399

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1874, Ф I, П/5-II,
Пов.№ 400

19.

18.

31. децембар 1874.
Милан Пироћанац, министар иностраних
дела – Кости Цукићу, о резервама
званичног Беча према новој српској влади

20. децембар 1874.
Коста Цукић – Министарству
иностраних дела о разговору са
турским амбасадором у Бечу

Пр. № 17
31. Децембра 1874. у Београду
Господину Кости Цукићу
Заступнику Србије у Бечу,

Бр. 20, У Бечу 20. Декембра 1874.
Господину М[илану] Пироћанцу
Министру Спољних Послова
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Господине Заступниче,

Шаљем Вам копију писма у односу на предмет
етикета што је Г. Розен покренуо код мене.15

Примио сам Ваша извешћа под бројевима 14.
до 20. закључно.
Слажем се са вашим мишљењем да треба да
униформу направите и ви и г. Стеић и овим
У извештајима бр. 15, 17 и 19 упознајете ме у Вам одобравам.
продужењу ранијих, како се још непрестано
сматра тамо догодивша се промена Правител- Примите, Господине, уверење мога одличног
ства у Србији, и после обавештења и уверавања, поштовања.
која сте ви дали. И ако сам ја унапред предВаш [ ...]16 М. Пироћанац
виђао да наша уверавања неће бити у стању
да све зебње пониште на једаред, опет сам Вам
одвећ захвалан што ми све упечатке и примедбе [На полеђини]: 4/16. јануар 1875.
које Вам дају саопштавате. Ја неби имао заиста
новога да додам ономе што сам Вам већ писао у /Оригинал/ АС, МИД, Пс, Б, Пов. ф 1 р 1/1874.
тој цељи да би се посматрања тамошња у нашу
Приредио:
корист изменила.
др Мирослав Перишић
Правителство за сада нема прилике као што
сте сами приметили да да стварне доказе у духу
свих уверавања, а кад се такове појаве, ја ни
најмање несумњам да ће се зебње г. Новикова
и г. Хофмана лако да умире.
Посматрањима г. Новикова дајемо велику важност а ми их другојачије несваћамо но као старење искреног пријатеља да за времена обрати
нашу пажњу на незгоде, на које би правителство имало да наиђе у извесним приликама.
Ни најмање неби требало да зебе г. Новиков да
ће и усљед те предпоставке, да споразумлење
трију сила није сасвим искрено, у нас да наиђе
на пут који омладини препоручује. Дуго ће још
времена протећи док омладина доспе у Србији
да своје програме остварава.
Ја сам и овде сазнао да г. Хофман по неком
чувењу држи мене за непријатеља АустроУгарске, али опет ме је јако изненадило да је
ту оцену Вама отворено могао да каже. Мени
је немогуће да умотрим ни значај ни цељ тога
поступка, ви сте му том приликом одговорили
оно, што би му и ја сам казао. Немислим да је
усљед извештаја г. Калаја тако држање г. Хофмана образовано, но и кад би било находим за
врло неугодно и немогуће за једног Министра
да оцене тако личне природе исправља. У самој
ствари оне су неозбиљне и посве неосноване.

15 Препис писма Милана Пироћанца Г. Розену, од 31. децембра 1874. налази се у грађи под истом сигнатуром.
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Нечитко.

УСПОМЕНЕ НА ЦАРА НИКОЛАЈА II КОД СРБА
УОЧИ И ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
на је именована по „ономе коме наша земља највише дугује за своју слободу и уједињење“ „ономе који је у страшном часу подигао спасоносну
руку помоћи нашем народу“ плативши „помоћ
спасења Европи крвљу својом и уништењем
своје породице“3. Формирањем историјске везе
са царевином, градњом на земљишту пређашњег руског посланства и именом оног које „ће
бити вечито везано са животом нашег народа“4,
„дом-споменик“ овековечава и узајамна помагања руског и југословенског народа, који им је
жртвовао и „последње парче хлеба“5.

(2. ДЕО)

Такође, као одраз вишеструкости деловања
емиграната представљају дејства остатака Преображенског пука 6 1933. године, сједињених
у Савез, најпре под покровитељством царице
Марије Фјодоровне, затим велике кнегиње Ксеније Александровне. Репрезентујући дејстава
цара кроз бригу о старим, рањеним и болесним
припадницима, Савет Савеза је настојао да, поводом две стотине педесет година од оснивања
Пука, формира специјални Фонд Императора
Великомученика Николаја II, у знак сећања на
„незаборављеног цара“ ради давања бенефиција најугроженијим и жеље за њиховим повезивањем са „светим именом вечно жаљеног
последњег шефа“7.

Подизање Руског дома цара Николе II у Београду,
отвореног 9. априла 1933. године залагањима Подржавалачки однос српског народа према
Руског културног одбора Александра Белића1 емигрантских настојањима за овековечењем
представља још један израз заједничког дело3 Политика, 10. 04. 1933, 7.
вања Срба и Руса. Као културно и друштвено
средиште емиграције2, говором Белића, грађеви- 4 Исто, 7.
1

Александар Белић, председник Руског културног одбора, 03. 04. 1933, Маршалату двора Његовог Величанства
Краља (АЈ, Двор КЈ 74, 202/344).

2

Културне и просвете установе, библиотека, гимназија,
Руски научни институт, Руско драмско позориште, канцеларија руских установа. С. Тошев, „Капитална дела руских архитеката у Београду“, у: Руска емиграција у српској
култури XX века. Зборник радова. Том I, приредили М.
Сибиновић, М. Межински, А. Арсењев, Београд 1994, 304.

33

5

Правда, 10. 04. 1933, 3.

6

Убијено је 73 официра и 4000 војника, а рањено 20000 војника и 180 официра. Под Августейшим покровительством
Е. И. В. Великой княгини Ксении Александровны Союз
Преображенцев, н. д., Његовом Краљевском Величанству
Краљу Александру (АЈ, Двор КЈ 74, 202/29)

7

Под Августейшим покровительством Е. И. В. Великой
княгини Ксении Александровны Союз Преображенцев, н.
д., Његовом Краљевском Величанству Краљу Александру
(АЈ, Двор КЈ 74, 202/30).

цара приметна су у позиву за помоћ, у материјалној форми у штампању књиге о императору, Одбора за издавање Споменице о руском
Цару мученику Николи II, креираног у Београду
1933. године.8 Наглашавањем поступака „блаженопочившег“, „праведног и Богу угодног цара
које је учинио за српски народ“, наведени захтеви су оправдани неопходности исказивања
захвалности „добротворима и спасиоцима“9.
Одбор за израду историје за време владавине
цара Николе II10, у оквиру Друштва за ширење
руске националне и патриотске књижевности,
намеравао је писаним путем да креира „најбољи
споменик“ преминулом, отклони клевете против
„великог цара и Словена“ и презентује тадашњу
историју Русије кроз објективно писање С. С.
Олденбурга.

клевета“14 и организација Музеја за успомену
на цара Николу II15.

Под руководством бившег царског генерала Вејеволожског, будућег кустоса, одбор усмерен на
прикупљање предмета који су припадали цару
и његовој породици (портрета, фотографија,
успомена са крунисања), осветиће Музеј 7. јуна
1936. у Руском дому. Том приликом ће епископ
јекатеринославски и новомосковски Хермоген и бивши царски посланик В. Н. Штрандман именовати цара за мученика и „највећег
пријатеља југословенског народа“ услед пружања „руке помоћи у борби са њеним смртним
непријатељем“16 . Упркос признању потребе
сагледавања контекста, истицана је константност покровитељства руских императора кроз
недозвољавање изрицања претњи супарника о
„поновном
тлачењу“ већ „ослобођеног јужнослоЊему подударна усредсређеност на „овекове17
чење незаборавног цара-мученика“ карактери- венског народа“ и адекватном реаговању царева
ше и Друштво за успомену на цара Николу II. услед супротних настојања.
Формирано 1928. године, под почасним председништвом патријарха Варнаве и покровитељ- Такође, Друштво за успомену је с циљем „поштовања свете успомене на цара-мученика“ оргаством краља Александра11, сопствено постојање
низовало парастосе у дане везане за императора,
је повезало са одржањем царевог имена „путем
„академије у годишњице значајних догађаја из
штампе и јавних предавања“, прикупљањем „довладавине и живота царске породице“, предакумената, књига, фотографија, мемоара“ који се
вања, „штампања у месној новинској периодици
односе на императора, „његову Узвишену поинформативних билтена о сопственом раду“18,
родицу и владавину“.12 Такође, у његове циљекао и „Вечери великих успомена на цара-мучеве спадају и материјално помагање омладине
ника Николаја II, његову Узвишену породицу и
путем стипендирања „у име почившег цара“13,
Витешког краља Александра I Југословенског“.19
„публиковање радова“, сходно могућностима,
На фону непрофитабилности, награђивање „учеради пружања обавештења јавности о дејствима
цара „на корист своме народу“, „демантовање 14 Кратак извештај о раду Управе Друштва, Генерал Василије Флуг, заменик председника Управе Друштва за успомену на цара Николу II, 01. 08. 1936 (АЈ, Двор КЈ 74, 20/222).

8

Лесковачки гласник, бр. 3, 20. 01. 1934, 3.

9

Исто, 3.

10

Писмо Одбора за израду историје за време владавине
цара Николе II, Његовој Светости Патријарху Српском
Гаврилу, 31. 05, Архив Српске Православне Цркве, Varia
(1938).

11

Након атентата у Марсеју, покровитељство преузима
краљ Петар II. Политика, 08. 06. 1936.

12

Митрополит Антоније, председник Управе Друштва за
успомену на цара Николу II, 25. 02. 1934, Његовом Краљевском Величанству (АЈ, Двор КЈ 74, 20/186).

18

Генерал Василије Флуг, председник Управног Одбора, 31.
01. 1940, Његовом Краљевском Величанству Краљу Петру
II (АЈ, Двор КЈ 74, 20/293).

13

Митрополит Антоније, председник Управе Друштва за
успомену на цара Николу II, 25. 02. 1934, Његовом Краљевском Величанству (АЈ, Двор КЈ 74, 20/186).

19

Генерал Василије Флуг, потпредседник Друштва за успомену на цара Николу II, 14. 12. 1935, Његовом Краљевском
Височанству (АЈ, Двор КЈ 74, 202/377).

15

34

Под „Узвишеним старатељством Њ. И. В. Велике Кнегиње Ксеније Александровне“, сестре цара Николе. Кратак
извештај о раду Управе Друштва, Генерал Василије Флуг,
заменик председника Управе Друштва за успомену на
цара Николу II, 01. 08. 1936 (АЈ, Двор КЈ 74, 20/221).

16

Политика, 08. 06. 1936, 6.

17

Исто, 6.

ника и ученица руске средње школе за најбоље
обрађену тему“ која се односи на императора,
праћено је борбом против „увредљивих изјава“20
о Николају. Ефикасност у борби против деградирања „царске величине, макар и прећуткивањем
на свечаним приликама или по школама царевог имена и историје“ путем издавања „Царског
вестника“, уочљива је у прикупљеном материјалу
којим се потврђује да се цар „у Русији највише
и увек трудио да отклони опасност која прети
Србији и да интереси српског народа буду најбоље заштићени“21.
За разлику од наведених представа о цару, некадашњи изасланици Краљевине Србије приказују
цара на другачији начин. Димитрије Поповић,
посланик на руском двору, презентује Николаја II као потпуну супротност Петру Великом,
сходно немогућности одржања контроле над
државом, а његово понашање као невладарско,
услед неодлучности и снебивања. 22 Декларисањем за „самодршца само по имену“23 указано
је на противречност између аутократских начела
и реалности коју одликује царева потчињеност
као општеприхваћено да „има мишљење онога
ко последњи с њим говори“. Као додатни елемент
императореве слабости, презентована је његова религиозност (свођена на подношење „без
роптања сва зла и све несреће које се по Божјој
вољи буду обориле“24 на њега) коју је искористио
Г. Е. Распућин, а сам пад монархије је посланик
објаснио и оправдао тежином државног позива.25

стара спољних послова о политичкој оријентацији према словенским државама и недовољном
познавању српског простора 27, његови искази
као изрази емпатичности, који су прокламовани „непромишљеним“28 услед општег контекста, биће евидентни 1908. године кроз захтеве
упућене Аустро-Угарској (иако се тек 1913. свест
о губитку упоришта руског утицаја у Бугарској
развија), у форми „не предузимати ништа са
Србијом ни противу ње.“29 Овакав став биће
поновљен поводом ултиматума 1914. у речима
„па то је гнусно“30.
Блиске Јовановићевом представљању цара, забелешке Марка П. Цемовића, изасланика упућеног
на царски двор 1908, праћене су настојањима за
оправдањем поступака последњег императора
и израженом глорификацијом. Супротстављен
оспоравању Николајевих вредности као „најплеменитијег“ саможртвованог „спасиоца“ „свесловенских осећања“31, и престижу и Цариграду
као општеизвесним поводима уласка Русије у
рат, Цемовић прокламује за првенствено недовољну војну спремност и непрепуштање две
српске краљевине Аустро-Угарској и Бугарској, а пресудну цареву реч последицом његове
„силе и слабости“, „типичне руско-словенске
осетљивости“32.

Посланикова настојања за одређењем цара као
заштитника, повезана са захтевима за помоћ
Подударно Поповићевом перцепирању цара, не- упућеним током Анексионе кризе, аргументовакадашњи посланик Краљевине Србије у Бечу, на су Николајевим надањем о могућности пруЈован М. Јовановић презентује Николаја као
потчињеног у сфери спољне и унутрашње по- 27 Посланик наводи царево поштовање „ратничких способности српске војске“ и примање њихове униформе
литике.26 Упркос вођењу становиштима мини20

као пуковника команданта „пука цара Николе II“. Срби
о Русији и Русима, приредио М. Јовановић, 679.

Генерал Василије Флуг, председник Управног Одбора, 31.
01. 1940, Његовом Краљевском Величанству Краљу Петру
II (АЈ, Двор КЈ 74, 20/293).

28

Приметни у Поповићевом представљању потчињености
цара Извољском током Анексионе кризе. Императорев
исказ о могућности непризнања анексије, резултирао је
говором министра да „ће бити како он каже“. Срби о Русији
и Русима, приредио М. Јовановић, 674.

21

Лесковачки гласник, бр. 38, 19. 09. 1936, 2.

22

Срби о Русији и Русима, приредио М. Јовановић, 672.

23

Исто, 673.

29

Срби о Русији и Русима, приредио М. Јовановић, 677.

24

Исто, 674.

30

Исто, 678.

25

Исто, 675.

31

М. П. Цемовић, Месечник мојих чланака, Београд б. г., 8.

26

Срби о Русији и Русима, приредио М. Јовановић, 676.

32

М. П. Цемовић, нав. дело, 9.

35

жања подршке33, и делимичном мобилизацијом споменика38 императору39, „првог таквог, Руса
на руско-аустријској граници 1908. г. Указујући емиграната, у целом свету“, патријарх Варнана истоветну акцију августа 1914. г. као на одраз ва је исказао значај „цара-мученика“ Николаја,
сходно „сузбијању насилника који беху навалируских ставова „зар ми велики словенски народ
ли на Србију“40, и допринос очувању државног
да гледамо мирно како немачка чизма пршти континуитета.
нашег малога брата Србина на Балкану“34, као и
претњу за нестанак Антанте 1915. године, иза- Такође, поред наведеног, русофилство црквеног
поглавара оличено је и у постављању слике Нисланик презентује царево деловање као очински
колаја са краљем Петром у цркви Александра
израз заштите. Цемовићеви захтеви за помоћ Невског након личне перцепције цара као „једиисказани у Одеси у форми „Спасите га, Господа- ног и правог спасиоца нашег за време Европског
ре!“, услед општенародне перцепције као „Бога рата“41, и почасном председништву42 Комитета
спасиоца“, резултираће изјавом цара „Све што за изграђење Руског православног спомен-храма
сам могао учинити за српски народ, учинио сам, у Бриселу, посвећеног цару-мученику Николају
и његовој породици. Као представник Варнаве
и све што могнем учинити, учинићу“, праћеном
на церемонији отварања храма 2. фебруара 1936.
целивањем „свете руке другог српског цара му- загребачки митрополит Доситеј ће нагласити срченика“ 35 и исказом о његовом мучеништву као пску успомену на „великог Словена“ као „свету“43
и сотеролошку.
вишестепеном од кнеза Лазара.
Исказивање захвалности Русима палим на Со- Намесништво кнеза Павла (1934-1941) обележено англофилством стеченим образовањем и
лунском фронту и у одбрани Београда 1915, кроз
боравком у Британији44, и противљењем комуподизање костурнице у којој је извршен пренос низму45, које се подударало у периоду 1938-1941.
и сахрана њихових посмртних остатака36, маја
1935. дејствима емигрантског Одбора37, одраже-

38

На левој страни споменика, угравирано је „Вечна слава императору Николају II и 2 милиона погинулих руских војника у Великом рату“. Био је израђен још један
споменик, који није могао бити превезен. Испод иконе
императора написано је „Овде под светом заштитом
Чудотворца, храбри руски официри и војници Седмог
руског пешадијског пука молили су се, борили и храбро
умирали за ослобођење једноверне, братске и родне нам
Велике Србије, против вероломних Бугара, који су издајнички подигли свој мач против мајке своје, ослободиоца
Русије 1916-1917.“ В. И. Косик, В. А. Тесемников, Русский
Белград, 75, 77.

39

Посвећен је и и војницима и официрима палим у Светском рату. Време, 13. 01. 1936, 5.

но је током свечаности патријарховим наглашавањем жртвовања руског народа ради заштите
српског, и именовањем Николаја за „неумрлог“
и „блаженопочившег“.
Неколико месеци касније, 12. јануара 1936.
године, приликом откривања костурничког
33

Насупрот Столипиновој изјави да „се велика словенска
Русија не сме жртвовати за малу словенску Србију“. М. П.
Цемовић, нав. дело, 11.

34

М. П. Цемовић, нав. дело, 11.

35

М. П. Цемовић, нав. дело, 12.

36

Политика, 23. 05. 1935, 8.

37

40

Време, 13. 01. 1936, 5.

41

Лесковачки гласник, бр. 30, 31. 07. 1937, 1.

42

Писмо Одбора за подизање костурнице Русима изгинулим и стрељаним на територији бивше Аустро-Угарске,
сада Краљевине Југославије, као и палих у одбрани Београда, Његовој Светости Патријарху Српском Господину
Варнави, 21. 12., Архив Српске Православне Цркве, Varia
(1935).

36

43

Царский вестник, органъ народнаго движения за восстановленые престола Православного Царя-Самодржца,
16. 02. 1936, 2.
Исто, 2.

44

Н. Балфур, С. Мекеј, Кнез Павле Карађорђевић. Једна
закаснела биографија, Београд 1990, 7.

45

С. Цветковић, Југославија 1939-1941. Совјетска присутност у југословенском политичком животу на почетку

са поглаварством патријарха Гаврила46, биће измењени окруживањем немачким савезницима и
нацистичким притисцима за окончањем статуса
неутралности. Чином одбацивања дотадашњег
суштинског одређења режима – антибољшевизма и признањем Совјетског Савеза 1940. г., којим
је условљен „престанак сваке активности белих
Руса“ и „одузимање дипломатских привилегија“47
Штрандману, свођено је и на незванично помињање имена Николаја.

Бањалуци51, Љубљани52, Битољу53 и руским црквама, у Београду праћене беседом митрополита
Анастасија, и Панчеву, уз говор Спалајковића54.
Његов став забележен пред Други Архијерејски
Сабор Руске Заграничне Цркве 1938. године и
разматрање питање канонизације, циљан на
њено остварење, оличен је у представљању царевог живота као подвижничког (попут Александра Невског) и истицању сличности са Михаилом
Черниговским по мученичкој смрти.55

Антикомунизам патријарха Гаврила потврђен
присуством на академији Друштва за успомену на цара Николу II поводом седамдесетогодишњице императоревог рођења, 29. маја 1938.
године и одражен кроз његов исказ о преминулом, подударан је тадашње постојећем обележју
режима. Величање „блаженопочившег несрећног цара“ као „правог руског православног, Божјег помазаника“48 говорима Мирослава Спалајковића и митрополита Анастасија, праћено
је патријарховим именовањем руског владара
за „покровитеља и заштитника словенских народа“ и „православља“. Истицањем молитви за
упокојење „велике мученичке душе“ у „рајским
насељима“, наглашена су надања у васкрсење
„заштитнице и матере словенства и православља
свете земље - Русије“49.

Презентовањем последњег сусрета са царем и
поређењем императоревог понашања са Исусовим пред сопствено хапшење, Спалајковић указује на Николајево потчињавање Божјој вољи.
Освртањем на његове вредности као вође целе
Русије 1914. и „Цара-спаситеља“56, настојао је да
оправда захтеве за канонизацијом, иако је приметна његова емотивна перцепција. Одређењем
за хришћанску фигуру, која није одговорна за
„невоље и несреће руског народа“, али јаког карактера, чија се деловања могу мерити са Христовим, посланик је резоновао „немилосрдност
и неправедност“57 према цару као подударне
онима које су исказане према Исусу.

Два месеца касније, 17. јула 1938. обележавање
двадесетогодишњице страдања цара Николаја
II и његове породице, представљаће израз величања императора и његових дејстава међу редовима емиграције. Комеморације и парастоси као
одрази територијалне и географске свеобухватности развоја култа биће одржане у Цетињу50,
Другог светског рата, Београд 1999, 137; Н. Балфур, С.
Мекеј, нав. дело, 130.
46

Интензивирани су односи са англиканском црквом.
Време, 06. 05. 1940, 5; Р. Радић, нав. дело, 325.

47

Француска штампа, 11. 5. 1940, 206 (АЈ, Централни Пресбиро Председништва Министарског Савета Краљевине
Југославије 38, 175/322).

Отварањем Другог Архијерејског Сабора Руске Заграничне Цркве 15. августа 1938. године
у Београду, настављеног у Сремским Карловцима до 25, предвиђено је било разматрање начина поштовања блаженопочившег цара 58 (уз
приоритетно бављење могућности отцепљења
заграничног живота од совјетског, услед одржања аутономије Заграничне цркве). Процедура канонизације сводила се на предвиђање
одговарајућих молитви за покој душе (ако не за
славу), проверу услова за проглашење и свеопш51

Правда, 18. 07. 1938, 5.

52

Правда, 18. 07. 1938, 6.

53

Правда, 19. 07. 1938, 13.

54

Правда, 18. 07. 1938, 5.

55

Политика, 14. 08. 1938, 4.

48

Гласник, бр. 14/15, 27. 05/ 09. 06. 1938, 359.

56

Исто, 4.

49

Исто, 359.

57

Исто, 4.

50
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ту сагласност.59 Упркос потврђеном емиграционом опредељењу као процаристичког кроз говор
Н. Котљаревског о „вођењу рачуна о великом
цару“60 (попут изградње споменика у Бриселу
уз помоћ кнеза Павла61) и именовању Николаја
за мученика, неуспех проглашења на црквенонародном сабору, последица је различитости
мишљења62, предлога на Архијерејском сабору
и неиспуњења предвиђених норми. Насупрот
наведеном, одређење молитве с поменом имена
Николаја која ће бити читана у руским цркавама током служби63 и предвиђено обележавање
датума рођења, смрти и имендана64, чини се неопходним степеном ка самом акту.
Успостављањем дипломатских односа са Совјетским Савезом јуна 1940. године праћеним
уклањањем руске заставе са некадашњег царског посланства, царског грба65 и слика царске
породице66, дотадашњи политички курс Краљевине је у потпуности измењен. Међутим, упркос
признању московског режима, као одраз оформљеног става о владару представља становиште жичког епископа Николаја Велимировића
забележено 21. јула 1940. године у Горњем Милановцу, о „великом, словенском, православном
и племенитом цару“ који је „један од највећих
пријатеља српског народа“67. На тај начин крунисана је еволуција памћења на императора од
предратне реторике „у обновљеној Србији биће
увек Срба, политичара, сељака, који ће волети

59

Политика, 15. 08. 1938, 6.

60

Време, 21. 08. 1938, 7.

61

Политика, 26. 08. 1938, 12.
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цара“68 до послератне констатације „ми га нећемо
никада заборавити“69.
Развој представе императора Николаја почевши
од презентовања као миротворца 1899. године,
затим током руско-јапанског рата 1904 - 1905.
године и Анексионе кризе као одбрамбене, на
коју ће 1914. бити надограђене перцепције цара
као заштитничке и покровитељске, и 1915. сотеролошке и очинске фигуре, кулминираће
његовом смрћу окарактерисаном као мученичком у међуратном периоду. Поред наведеног,
дејство бугарске окупације и њеног режима у
војноинспекцијским областима, представљаће
важан аспект за исказивање захтева за канонизацијом. Изискујући потребу одужења цару,
најбоља форма материјализације захвалности
према Николају II, представљена је у перцепцији
Н. Н. Хартвига „Србин је само ћутљив, и баш
кад највише осећа, он ништа не уме да каже.“70
Милана Живановић

Митрополит Анастасије се противио канонизацији. В.
И. Косик, Русская церковь в Югославии, 129.
Политика, 26. 08. 1938, 12.
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ВОЈНО СВЕШТЕНСТВО РУСКОГ
КОРПУСА У ЈУГОСЛАВИЈИ
1941-1945.
Највећу војну јединицу коју је руска емиграција
основала током Другог светског рата представља
Руски корпус који је ратовао 1941-1945. године на
територији Југославије и углавном се борио против
комунистичких одреда под командом Јосипа Броза
Тита. Корпус је (у прво време заштитна група) од
свог оснивања имао у саставу формацијско војно
свештенство под јурисдикцијом Руске православне
заграничне цркве и именовано од стране Архиерејског синода и лично поглавара те Цркве митрополита Анастасија (Грибановског). Митрополит
Анастасије је учествовао и у празницима, војним
парадама, прво групе а затим корпуса, служио за
његове војнике молебане и држао проповеди. Војни
свештеници из састава корпуса јавно су се молили
за патријарха Гаврила, кога су Немци интернирали, и српског краља Петра II. Поједини војни
свештеници учествовали су у обнови православног
црквеног живота на територији такозване Независне државе Хрватске. Припадници Руског корпуса,
као и његови свештеници, избегли су изручење
СССР-у и по завршетку рата углавном живели на
територији САД.

синода и лично поглавара те Цркве митрополита
Анастасија (Грибановског).
На немачки напад на Југославију априла 1941. огромна већина руских емиграната реаговала је на
исти начин, прискочивши у помоћ земљи која им
је пружила уточиште. Мобилисани су емигранти – југословенски држављани, а многи други су
се пријавили као добровољци. Иако су активна
борбена дејства трајала само недељу дана, неки
емигранти су погинули у борби са Немцима, други
били рањени или заробљени и одведени у логоре на
територију Немачке (делимично зато се у Руском
корпусу осећао мањак људи регрутног узраста).
Тако је, на пример, бивши белогардејски официр на
служби у Југословенској војсци мајор Александар
Протопопов (потоњи командир козачке стотине
и интендант Руског корпуса) по наредби генерала
Драже (Драгољуба) Михаиловића дигао у ваздух
мост преко Дунава и железничку пругу Будимпешта–Београд, запречивши тиме пут мађарским
трупама. Због тога је одликован југословенским
орденом Светог Саве, а Мађари су га касније ухапсили и преки суд га је осудио на смрт. Протопопову
је успело да побегне у Хрватску, где се два-три месеца налазио у концентрационом логору.

Чланак је написан на основу материјала Синодалног архива Руске православне заграничне цркве из Начелник 4. одељења Руског општевојног савеза геЊујорка и Архива Института за савремену исто- нерал Иван Барбович, командант Кубанске козачке
дивизије генерал Виктор Зборовски (потоњи корију из Минхена.
мандант 1. пука Руског корпуса), командант Гардиј***
ског козачког дивизиона пуковник Анатолиј Рогожин (будући командант Руског корпуса) ставили су
Највећа војна јединица коју је руска емиграција себе и своје јединице на располагање југословенској
основала током Другог светског рата био је Руски команди. Ипак до њиховог коришћења није дошло
корпус који је ратовао 1941-1945. године на терито- због муњевитог завршетка борби.1 Притом су горији Југославије. Једну од најмање познатих стра- тово сви бивши официри и војници белогардејци
ница његове историје представља делатност војних маштали о повратку у отаџбину. У Југославију се
свештеника корпуса. Међутим, он је од самог осни- почетком двадесетих година 20. века доселило око
вања, по угледу на царску руску или Белу армију
имао у свом саставу формацијско војно свештенство, под јурисдикцијом Руске православне загра- 1 Прот. Михаил Протопопов. «Живых поглотим их…». Путь
от георгиевского креста к Голгофе. Мельбурн, 2000. С. 74ничне цркве и именовано од стране Архиерејског
75, 91, 147, 211-212.
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40.000 људи, и део њих желео је да настави оружану
борбу са комунистима и обнови Руску империју.
Почетак рата између Немачке и СССР-а 22. јуна
1941. доживели су као повољан тренутак за остварење својих намера и иступили са иницијативом
оснивања борбених јединица ради пребацивања
у Русију (и каснијег стварања руске националне
армије на њиховој основи).
Потребно је такође истаћи да се, у условима окупације Југославије и почетка оштрих унутрашњих
националних, верских и политичких сукоба, руска
емиграција обрела у трагичном положају. Остала је
сасвим лишена материјалне подршке југословенске
државе и постала објекат прогона и репресија, чак
и физичког уништења, пре свега од стране комунистичких одреда под командом Јосипа Броза Тита,
али такође, понекад, окупационих трупа и српских
четничких јединица генерала Драже Михаиловића
које су се бориле против њих. Тако су Немци у Београду због оптужби за антинемачку делатност
стрељали грофа Јефимовског, брата у то време покојне игуманије Леснинског манастира Јекатерине, инжењера Николајева, пуковника Савељева,
јесаула (козачки чин у рангу мајора, прим. прев.),
Приходка и друге. Комунисти су до 1. септембра
1941. убили преко 50 људи, укључујући неколико
свештеника и читаве породице са женама и децом. Чак је дошло дотле да су се „козаци из Шапца,
пошто су комунисти убили петорицу козака са
породицама, дигли на оружје, образовали две стотине под командом стотинара (козачки чин у рангу
поручника, прим. прев.) Икоњикова и бранили се
заједно са немачким јединицама од комуниста који
су их напали и опколили“.2
Генерал-мајор Михаил Скородумов, који је био на
челу „Бироа за заштиту интереса и подршку руских емиграната у Србији“ створеног 22. маја 1941.
године, трудећи се да олакша положај сународника,
више пута се тим поводом обраћао немачкој команди, али му је само препоручено да изда наредбу
о ступању руских емиграната у местима боравка,
прво у немачке војне јединице, а затим у српску
жандармерију, створену под окриљем окупационих
власти. И једно и друго било је потпуно непри2 Тимофеев А.Ю. Положение русской эмиграции в Югославии в 1941 году // Славяноведение. 2006. № 4. С. 53.
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хватљиво за руске монархисте којима је припадао
и сам Скородумов.3
Почетком септембра Скородумов започиње переговоре са командом немачких трупа у Србији о оснивању руске војне јединице, поставивши следеће
услове: руске јединице ће носити руску униформу,
неће полагати никакву заклетву, неће улазити у
састав немачких јединица, неће их користити против било које државе или српских одреда генерала
Михаиловића и биће пребачени у Русију. Међутим,
генералу је одговорено како може да се образује
само руска заштитна група намењена искључиво за
заштиту привредних предузећа на територији Србије, док је стварање борбених јединица забрањено.
Скородумов 12. септембра од пуковника Кевиша,
начелника штаба главнокомандујућег трупама
вермахта на југоистоку, добија наредбу којом се
одобрава формирање Руског заштитног корпуса.
Истог дана генерал, већ у својству команданта Руског корпуса, сасвим неочекивано за Немце издаје
наредбу бр. 1, објављену 14. септембра у Руском
Билтену. У тој наредби нема ни речи о политичким
циљевима стварања корпуса ни о рату на страни
Немачке: „Данас на дан Светог Благоверног Кнеза
Александра Невског, Покровитеља напаћене Руске
земље, оствариле су се заветне жеље Руса да започну службу својој Отаџбини у Руској Војсци…
Позивам господу официре, подофицире, војнике
и козаке да испуне своју дужност, јер се сада отвара
нова страница Руске историје. Од нас зависи шта
ће бити записано на тој страници. Ако се обнови
Руска Војска, обновиће се и Русија. Уз Божију помоћ и нашу једнодушност, пошто испунимо нашу
дужност према земљи која нам је пружила уточиште, одвешћу вас у Русију“. У наредби је такође
објављена мобилизација свих емиграната од 18 до
55 година, који треба да се пријаве у Београду већ
18–21. септембра.4 Одмах је уследила врло негативна
реакција Немаца. Према писаном извештају Министарства Рајха за окупиране источне територије
3

Маевский В. Русские в Югославии 1920-1945 гг. Т. 2. НьюЙорк, 1966. С. 284, 287.

4

Institut für Zeitgeschichte München (IfZ), MA 1034. Bl. 310311; Русский Корпус на Балканах во время II великой войны
1941-1945 гг. Исторический очерк и сборник воспоминаний
соратников. Под ред. Д.П. Вертепова. Нью-Йорк, 1963.
С. 14-15.

од 14. септембра Гестапо је генерала Скородумова
скинуо са положаја и ухапсио, нагласивши притом да се пре окупације Југославије непријатељски
односио према Немачкој.5Генерал је провео три
недеље у затвору, а по изласку на слободу демонстративно се бавио обућарством и 1944. ступио у
редове Руског корпуса као редов и у том својству се
неколико месеци борио у његовом саставу (умро је
у САД 1963. године).Опште је познато да се Хитлер
током читавог рата противио стварању регуларних
војних јединица од Словена, поготово Руса. Ипак,
премда је руководство Трећег рајха било против
те идеје, команда Вермахта је понекад преузимала
одговорност и одобравала стварање таквих јединица. То се десило у Југославији, где су немачке
трупе покушавале да на разне начине угуше све
јачи партизански покрет. Чак је и ненаоружано
цивилно становништво коришћено за заштиту
телефонских линија, пруга итд. У таквим условима стварање руске јединице није било сасвим забрањено и од 2. октобра до 18. новембра 1941. чак
се по инерцији називала заштитни корпус, а после
– Заштитна група (нацисти нису хтели да допусте
чак ни присутство речи „руски“ у називу). За њеног
команданта 2. октобра именован је начелник штаба
Скородумова генерал-лајтнант Борис Штејфон. Био
је потчињен Немачкој привредној управи у Србији,
али немачки официри нису имали дисциплинску
власт у групи, и сви припадници су носили стару
униформу Руске војске.
Председник Архијерејског синода Руске заграничне православне цркве митрополит Анастасије још
средином септембра 1941. даје благослов за оснивање Руског корпуса, у чије редове ступају многи
представници његове пастве, а 26. септембра именује протојереја Јована Гандурина за корпусног
свештеника, а јеромонаха Антонија (Медведева) из
манастира преподобног Јова Почајевског у Словачкој за пуковског свештеника 1. пешадијског пука.
Десетак дана од почетка образовања 2. пешадијског
пука, 29. октобра митрополит за његовог свештеника именује јереја Владимира Уљанцева, 23. јануара
1942. свештеник 3. пука постаје дипломац париског
Свето-Сергијевског института, бивши настојатељ
руског храма у југословенској Белој Цркви протоје5

IfZ, MA 246. Bl. 678.
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реј Борис Молчанов, а 5. фебруара за свештеника
резервног батаљона именује јеромонаха Никона
(Рклицког), дипломца правног факултета Кијевског универзитета, бившег официра Добровољачке
армије, који је од 1921. у Југославији издавао најпре
Војениј вестник, а потом Царскиј вестник. Њега је
митрополит Анастасије постригао октобра 1941. и
убрзо рукоположио у чин свештеника.Убрзо после
почетка образовања 2. пука – крајем октобра Владика Анастасије са чудотворном Курско-Кореном
иконом Мајке Божије посећује касарне корпуса
ради освећења походне пуковске цркве, где га свечано дочекују постројене јединице у дворишту касарне. На Божић 1942. године 2. пук са оркестром
пролази до руске Свето-Тројичке цркве у Београду,
где присуствује свечаном богослужењу. Најважније
одлуке одобрава Архијерејски синод. Тако Синод
23. новембра 1941. потврђује именовање протојереја
Гандурина за корпусног свештеника, а 22. априла
1942. доноси одлуку о отпуштању оца Јована због
укидања његовог положаја (пошто назив корпус
није признат). Од тада па до краја 1942. у Заштитној
групи служе наведена четворица представника
духовништва: оци Антоније, Никон, Борис и Владимир. Сваки од њих духовно руководи једним од
пукова, преименованим у одреде, док је резервни
батаљон преобразован у 4. одред.6
Више од годину дана Заштитна група није званично сматрана војном јединицом. Такође је категорички одбијено да се пребаци на Исток, пошто се
немачка команда прибојавала појаве веће руске
јединице под командом националистички расположених официра. Већина припадника добровољно је приступила корпусу (групи), док је одређени
део то учинио како би спасао породице од гладне
смрти, јер је немачка команда обавезала српску
владу под својом контролом да отпусти све Русе
из службе.
За попуну групе примењивана је и принудна мобилизација дела официра. Капетан А. Шевченко
изјавио је на саслушању у СССР-у 1946. да је приступио корпусу под претњом генерала Штејфона
6

Синодальный архив Русской Православной Церкви за
границей в Нью-Йорке (СА), д. Протоколы Архиерейского Синода, 1940-1946 гг.; Русский корпус на Балканах.
С. 39-40, 76-77.

да ће га предати војном суду у случају одбијања, а
мајор А. Протопопов, такође мобилисан у новембру
1941. године, „био је велики противник нацизма,
и гајио симпатију према Русији“.7Уосталом, и знатан део добровољаца није имао нимало поверења
или наклоности према Немцима, слутећи који су
прави циљеви нациста у рату са СССР-ом: „Они су
веровали у Русију, у њену светлу будућност, нису
могли да замисле могућност освајања Русије од
стране Немачке“.8
Крајем 1941. и током 1942. године одреди Руске заштитне групе у одређеним подручјима штите од
напада партизана различите, углавном привредне објекте. Притом повремено ступају у борбу са
комунистичким одредима, док су са јединицама
генерала Михаиловића односи неутрални, понекад
чак и лојални. У зборнику сведочанстава и успомена бораца корпуса забележено је: „Јединице Руског
корпуса никада нису изводиле никаква непријатељска дејства против четника генерала Драже
Михаиловића већ су, напротив, увек биле спремне
да им пруже сваку помоћ, премда сам генерал у
прво време није схватао наше побуде и избегавао
је контакте са командантом и јединицама Руског
корпуса… четнички одреди су ратовали час против
Немаца, час… против Титових црвених партизана,
час би изненада нападали на… мање јединице Руског корпуса, коме су се стално обраћали за помоћ,
углавном у вези муниције и никада нису одбијени.
Јединице Руског корпуса никада нису нападале на
четнике већ су, кад заједнички делују, увек морале
да буду на опрезу и будно пазе“.9
Четницима се заиста помагало, али се то понекад
кажњавало. Тако је интендант корпуса Протопопов
смењен и деградиран из чина мајора у поручника
због тога што је одржавао везу са Михаиловићевим
четницима, давао им наоружање и „јављао о кретању немачких возила с оружјем, које су партизани
преотимали“.10 Већина припадника корпуса дуго
7 Прот. Михаил Протопопов. Указ. соч. С. 99; Окороков А.В.
Антисоветские воинские формирования в годы Второй
мировой войны. М., 2000. С. 52-54.
8
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је живела у Југославији, са великом симпатијом су
се односили према тој земљи, и изнуђено учешће
у рату на њеној територији (против извесног дела
њеног становништва) код многих је изазивало унутрашњи протест.
Дража Михаиловић чак 20. септембра 1943. године предлаже 1. пуку склапање тајног споразума
против Немаца; истина, команда корпуса то није
прихватила. Према сведочанству историчара Јурија Цурганова, после тога се „морално-политичко
стање међу Русима погоршало – били су наклоњени Михаиловићу, схватали су правичност његове
борбе. Одреди четника покушавали су да одузму
оружје припадницима Корпуса и агитовали их да
пређу у њихове редове. Није било могуће избећи
оружане сукобе“.11
Јединице Руске групе, а потом Корпуса, делимично
су се налазиле на територији Хрватске, где су више
пута послужиле као уточиште православним Србима који су се спасавали од истребљења од стране
пронацистичких усташа. Тако су, на пример, борци 1. одреда у лето 1942. пребацили преко Дрине
и тиме спасили од смрти 10.000 – 12.000 српских
избеглица које су усташе притерале уз реку и отвориле на њих ватру. Током 1943. у околини Зворника
је спасено преко 1.500 људи, док је 400 рањеника
добило медицинску помоћ; у јулу-августу 1944.
превезено је преко Дрине и смештено у Бањи Ковиљачи више од 1.000 српске деце.12
Војни свештеници из састава групе јавно се моле
за патријарха Гаврила у немачкој интернацији и
српског краља Петра II, који у Лондону даје оштре антинацистичке изјаве. Тим поводом у лето
1942. долази до инцидента. Командант 1. бригаде
генерал-мајор Даниил Драценко обраћа се 23. јуна
команданту заштитне групе: „Чудно је што се свештеници наших одреда моле за оне који подржавају
безбожнике бољшевике-уништитеље Русије, за оне
који преко радија подржавају устанак у Србији“. Он
је сматрао да „свештеници, припадници Заштитне
групе која се бори против комунизма и његових
11

Цурганов Ю. Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во
Второй мировой войне. М., 2001. С. 122-123.

12 Русский корпус на Балканах. С. 19.

10 Прот. Михаил Протопопов. Указ. соч. С. 163.
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присталица“ не треба да се моле за патријарха и бра 1942. године, на дан празника Светог кнеза
краља.13
Александра Невског владика дошао на храмовну
славу походне цркве у касарнама на Дедињу и уз
Начелник штаба групе прослеђује Драценков ра- саслужење њеног настојатеља јеромонаха Никопорт митрополиту Анастасију, који 16. јула пише на и присутног свештенства одслужио свечани
Штејфону како категорички одбија да престане са молебан, после кога је одржана парада. Сутрадан,
молитвама: „Његова светост Патријарх Гаврило 13. септембра, обележена је годишњица почетка
који је, узгред буди речено, током свог управљања формирања Руске заштитне групе свечаним моЦрквом увек показивао љубав и пажњу према Ру- лебаном који је одслужио митрополит Анастасије
ској цркви и емиграцији и не једном категорички у дворишту београдске Свето-Тројичке цркве у
иступао против комунизма, премда сада фактички присутству Штејфона и његовог штаба, бројних
и не управља Црквом, и даље остаје њен канонски официра и стотине 4. одреда с оркестром. Владика
Поглавар и зато немамо права да га на њеној тери- је после молебана одржао говор у коме је „истаторији не спомињемо… Што се тиче Краљевског као пожртвовано осећање које је привукло руске
дома, он није свргнут… Имајући у виду ту околност, ратнике у редове Заштитне групе ради оружане
као и то да је Српски краљевски дом увек пружао борбе с комунизмом“. Генерал Штејфон се захвалио
руској емиграцији своје високо покровитељство, митрополиту Анастасију за његове речи и „за свага такође се увек истицао својим непомирљивим дашњу пажњу према духовним потребама групе“.
односом према комунизму… сматрам сасвим не- Свечаност је завршена парадом, а 18. октобра свој
могућим да укинем његово спомињање“.14
празник је обележио 4. одред заштитне групе. Тог
дана су по благослову митрополита богослужење
Треба истаћи да је Штејфон био у добрим односи- одржали јеромонах Никон (Рклицки) и протојереј
ма са Владиком Анастасијем и придавао велики Борис Молчанов.16
значај црквеној делатности. Командант заштитне
групе активно је учествовао у пружању материјал- Средином 1942. партизански рат у Југославији
не помоћи верском препороду у Русији. Јеромо- знатно јача, и у тим условима је Главни штаб ОКХ
нах Никон предао је почетком 1942. од генерала (Врховне команде војске) принуђен да 9. јула одопредседнику Архијерејског синода 3.000 динара бри преобразовање руске привредне заштите у
за израду светих антиминса ради упућивања у за- регуларну војну јединицу „Руски легион“ (што у
падне области СССР-а. Митрополит Анастасије ствари није учињено), а 30. новембра 1942. и стваизразио је 19. марта дубоку захвалност Штејфону рање на основу заштитне групе Руског заштитног
за бригу о црквеним потребама и саоштио да је корпуса са знатно повећаним бројним саставом,
Српски синод већ за 2.000 динара одштампао 80 укључивање у састав Вермахта и замену руске
антиминса, призвавши на „све припаднике Гру- униформе немачком (уз очување чисто руског
пе Божији благослов“. Јуна 1942. објављен је у 23. командног кадра). Притом је неколико војника и
броју Ведомости охраној групи позив „Комитета официра, који су хтели да напусте корпус предато
помоћи Црквама Русије“ за прикупљање прилога војном суду.
ради куповине црквених утвари и богослужбених
књига и њихово слање у руске храмове.15
И после реорганизације групе у корпус остаје
непромењен подозрив, а често и негативан одМитрополит Анастасије је са своје стране учество- нос нацистичког руководства према њему, чак се
вао у празницима, војним парадама групе, а потом појачавши због изнуђеног додатка речи руски у
корпуса, служио молебане за његове припаднике називу јединице. У наведеном зборнику сведочани држао проповеди. Тако је 30. августа/12. септем- става ветерана корпуса пише: „…од првих дана
формирања постаје јасна сва сложеност и тежина
прилика, и започиње потмула борба са немачком
13 СА, д. 18/41, л. 36.
14
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16 Церковная жизнь. 1942. № 10. С. 154-155; Церковное обозрение. 1942. № 11-12. С. 6-7.
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партијском идеологијом и појединим немачким
старешинама из редова партије, који су тежили
да себи потчине Руски корпус и користе га за своје
циљеве… Та борба трајала је све време постојања
Корпуса, повремено се заоштравајући дотле да се
јављала директна претња његовом постојању“.17

ти за последицу да помоћна полиција представља
знатно већи допринос одбрамбеној способности
немачког народа од Руске привредне заштите“.
Врбовање у наведене батаљоне у шест земаља настављено је током 1943. године, али без стварног
успеха. Марта 1944. преобразовани су у „Самосталну групу К“, а затим, после попуне совјетским
заробљеницима – у самостални пук СС „Варјаг“
опет под командом Семјонова. Бројност пука кретала се од 1.200 до 1.500 војника, у лето 1944. пук
је пребачен у Словенију (у рејон Љубљане), где је
и остао до маја 1945. године, учествујући у борби
са комунистичким партизанима. Никакву противтежу Руском корпусу та прилично мала и на
војном плану безначајна јединица није могла да
представља (у пролеће 1945. и она је потпала под
команду Власова). Наравно да у батаљону помоћне полиције и пуку „Варјаг“ није било никаквог
духовништва.18

Те исказе потврђују архивски документи. Још у
марту 1942. као противтежа Заштитној групи
отпочиње стварање групе помоћне полиције од
руских емиграната немачког порекла (београдског
батаљона) под командом хауптштурмфирера СС
(пуковника) Михаила Семјонова (чија жена је била
Немица). По упутству рајхсфирера СС Химлера
тиме се бавио начелник његовог личног штаба
обергрупенфирер и генерал СС трупа Карл Волф.
У октобру 1942. група помоћне полиције бројала је
око 400 људи, али су извори њене попуне у Србији
били готово исцрпљени, те је у процес врбовања
укључено Миинистарство спољних послова Рајха,
које је 16. октобра обавестило Волфа да су у Хрватској успели да заврбују 70 људи, у Грчкој 37, у Убрзо после изнуђеног узакоњења Руског заштитБугарској 20, а таквих акција биће и у Румунији ног корпуса, 22. јануара 1943. шеф Гестапоа Милер
по налогу начелника полиције безбедности и СД
и Мађарској.
Калтенбрунера подноси писмени извештај о буУ свом писму нижем државном секретару Лутеру дућем расељавању руских емиграната, припадника
од 20. новембра 1942. Волф подробно образлаже корпуса, у коме указује: „У овом подухвату треба
потребу стварања батаљона помоћне полиције у избећи непожељне тежње дела руске емиграције
Србији од руских емиграната немачког порекла да се превремено врате у заузете источне области.
под немачком командом и пронемачки политич- Могу се искористити одговарајуће кандидатуре
ки оријентисаних управо као противтеже Руској међу посебно поузданим емигрантима, који беспозаштитној групи. Притом генерал преноси Хим- говорно служе садашњим циљевима рајха, како би
лерове речи: „Руска привредна заштита делује се омео општи циљ емиграната да науде немачким
под утицајем руског емигрантског духовништва, интересима“. Никакво упућивање корпуса као војса чисто руском командом, наредбама на руском не јединице у Русију није долазило у обзир.19
јазику и услед тога се налази под политичким руским, пре свега монархистичкимутицајем (што је У тренутку преобразовања Руске заштитне групе
тачно утврђено и нико не пориче); сем тога, она у корпус он има око 7.500 војника и Штејфону је
има расно руско порекло и у њеним редовима је обећано појачање од 12.000 добровољаца из редознатан број чисто азијатских типова. При врбовању ва совјетских заробљеника. Такво појачање само
у помоћну полицију, напротив, изричито је нагла- једанпут је послато и то у мањем броју – на Бањицу
шена припадност расној крви. Стога се људи могу је 12. марта 1943. стигло 297 заробљеника, од којих
отети утицају руског емигрантског руководства, су формиране две посебне чете. Већ 24. марта копотчинити немачком руководству, језику команди мандант безбедносне полиције и СД у Београду
и пропагандистички их обухватити у немачком Шаефтер пише свом претпостављеном групендуху као немачке припаднике по крви. То ће има18
17 Русский корпус на Балканах. С. 16-17.

IfZ, MA 304. Bl. 560-561, 580.

19 Ebd. Bl. 551.
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фиреру СС Мајснеру о непожељним резултатима
акције, пре свега због опасности утицаја ставова
емиграната на бивше црвеноармејце, пошто се у
редовима корпуса „налазе екстремне присталице
цара из руске официрске и племићке касте упоредо
са демократама, ортодоксни православци и представници либерално-масонских погледа“.

реју Јовану Гандурину да једном недељно посећује
немачке болнице у Београду ради пастирске бриге
за рањене руске војнике који понекад ту доспевају
уместо у руску војну болницу.22
Један од нових војних свештеника – отац Григорије убрзо заједно са настојатељем походне цркве
3. пука протојерејем Борисом Молчановом постаје
учесник догађаја који изазива инцидент између
Српске и Заграничне руске цркве. Српски Синод се
3. децембра 1942. обраћа митрополиту Анастасију с
молбом да „у интересу добрих односа између Срба
и Руса“ укаже свештеницима Руског корпуса да
избегавају „погрешке“, којих је било 23. новембра
у српској цркви Косовске Митровице, где отац
Борис и отац Григорије током службе наводно нису
споменули месног архијереја епископа Рашко-призренског Серафима, већ само владику Анастасија
и „руско христољубиво војинство“. Отац Борис 29.
децембра, на митрополитов упит, јавља у рапорту
да су прекори сасвим неосновани, да су он и отац
Григорије уз одобрење архијерејског намесника и
настојатеља цркава у Косовској Митровици понекад вршили у храму Светог Саве свеноћно бдење,
божанску литургију, парастосе, опела и молебане за
руски пук, али се на богослужењу Врховна црквена
власт увек спомињала по обрасцу: „За православно
епископство Цркве Српске и Руске, за Господина
нашег Високопреосвећеног Митрополита Анастасија и Господина Преосвећеног епископа Серафима“, а „христољубиво војинство“ је оглашавано
без спомињања националности. Штавише, руски
свештеници су фактички спасили српске, ухапшене од 24. до 29. новембра. У то време су отац Борис
и отац Григорије „слали војнике пука немачком
команданту са изјавама како је сваком од њих потребан извод из матичних књига, које може да им
изда само архијерејски намесник“. Услед тога је
ускоро ослобођен, а неколико дана касније и други
српски свештеници.23

Притом се истиче да су бивши црвеноармејци
расположени не само националистички већ и
империјалистички, и сукобљавају се са „козацима-сепаратистима“. Сем тога, Шаефтера забрињава
„ватрено занимање“ за заробљенике од стране антинемачки настројеног српског становништва које
се стално распитује о Совјетској Русији. Поједини
„добровољци“ убрзо беже из воза током транспорта,
самим тим стварајући опасност да појачају „комунистичке банде у Србији“. У вези религиозности
новопридошлих Шаефтер пише да су бивши црвеноармејци, по њиховим речима, крштени, али
избегавају разговоре о религији и често се у цркви
неправилно крсте. Уосталом, они посећују храмове,
сматрајући да руска емиграција нарочито тежи
томе да их поново доведе у Цркву.20
Занимљиво је истаћи да је месец дана после тог
извештаја – 26. априла, на други дан Ускрса „Београдска Тројичка црква примила младе војнике
корпуса који су стигли из Русије. Одржана је свечана ускршња служба, а после ње се митрополит
Анастасије обратио војницима врло дирљивим и
срдачним речима“. Из другог саопштења сазнајемо
да је владика говорио о значају цркве у историји
руског народа и навео чињенице које оправдавају
одлазак Беле армије у емиграцију. После богослужења одржана је парада Београдског батаљона из
састава корпуса.21
Чим се појавила вест о предстојећем преобразовању
Заштитне групе, митрополит Анастасије шаље у
њене одреде додатне свештенике из редова оних
који су раније изразили жељу да се преселе у Русију, нарочито јереје Григорија Барањикова и Петра
Димитријевича али им Немци то нису дозволили.
Притом владика 21. децембра 1942. налаже протоје-

Током 1943. Руски заштитни корпус је ипак бројчано повећан, пошто је у априлу створен 1. козачки
пук од емиграната и после одобреног врбовања
добровољаца у Бесарабији, Буковини и рејону

20 Ebd. Bl. 542.
21

Церковное обозрение. 1943. № 8. С. 4; Русский корпус на
Балканах. С. 115.
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СА, д. 18/41.
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Исто.

Одесе. Корпус је добио око 5.000 људи, после чега
су Немци почели да ометају рад комисија за врбовање, и попуна добровољаца је престала. Већину
новопридошлих чинили су верници и, када су батаљоне житеља Буковине, Бесарабије и Одесе први
пут повели у београдску цркву, руски емигранти
су зачуђено приметили да се огромна већина њих
правилно крсти.24

Борис Молчанов остављени су као свештеници
2. односно 3. пука, јеромонах Никон (Рклицки)
као настојатељ гарнизонске цркве, а за свештеника
5. пука ускоро је одређен јереј Јован Баско. Треба
споменути да је 1943. издата брошура оца Никона
(Рклицког) „Утеха у жалостима“, посвећена животу и учењу протојереја Јована Кронштатског, која
садржи јеромонахово излагање у братству сећања
на оца Јована Кронштатског и на скупштини приЗбог повећања бројности корпуса требало је уре- падника Руског корпуса.
дити нове војне цркве, те митрополит Анастасије
12. фебруара 1944. пише начелнику Управе руске Архијерејски Синод одлучује 31. маја 1944. да
емиграције у Србији генерал-мајору Владимиру свештеници походних цркава Руског заштитног
Крејтеру да је неопходно предати за њихове потре- корпуса плаћају 1% пореза на приход, што раније
бе имовину цркве 1. Руског кадетског корпуса. У нису давали општецрквеној каси. Владика Анасодговору од 23. фебруара речено је да је за новоос- тасије обраћа се 9. јуна члану Синода митрополиту
новане цркве 4. и 5. пука корпуса предата имовина, Берлинском Серафиму (Љади) с молбом да међу
преостала после затварања храма Руског девојачког свештеницима евакуисаним с Истока у Немачинститута у Белој Цркви. Владика се упознаје са ку, „ако затреба“, одабере неколико кандидата за
списком те имовине, који је оверио настојатељ гар- Руски корпус. Ускоро су, у лето и почетком јесени
низонске цркве Светог кнеза Александра Невског 1944, у три пука именовани други (батаљонски)
у Београду јеромонах Никон (Рклицки), и 11. марта свештеници: у 1. – јереј Василиј Воскобојњиков,
издаје налог да се цркви 4. пука преда и иконостас у 2. – јереј Владимир Могиљов, у 4. – јеромонах
храма Девојачког института.25
Викторин (Љабах) тако да је, рачунајући јерођакона
Васијана из састава гарнизонске цркве, достигнут
Истовремено са стварањем пуковских цркава највећи број свештенослужитеља – њих 10.26 Осим
попуњава се и број свештеника корпуса, премда њих, при корпусном храму и у пуковима постојали
не примају све који то пожеле. Тако се протојереј су појци: дипломац Богословског факултета БеоВалентин Руденко од децембра 1942. до јануара градског универзитета Борис Крицки, син архие1944. Два пута обраћао митрополиту Анастасију с пископа Гермогена (Максимова) Сергеј Максимов,
молбом о свом именовању у Руски заштитни кор- Иван Ревенко и Николај Иванов.
пус, истичући да је његову кандидатуру предложио
командант 5. пука генерал Гонтарјев, да у корпусу Током септембра–октобра 1944. долази до битних
служе два његова зета и да му је једини син погинуо промена у положају корпуса и његовог духовништкао припадник корпуса, али владика ипак 13. ја- ва. После преласка Бугарске и Румуније на страну
нуара именује оца Валентина у 15. козачки корпус. земаља антифашистичке коалиције положај немачких трупа и њихових савезника на територији
Митрополит Анастасије именује 31. марта 1944. Југославије постаје критичан. Руски корпус је од
за пуковског свештника 1. пука, уместо јеромо- септембра и до краја рата принуђен да учествује у
наха Антонија, јереја Григорија Барањикова, а за активним фронтовским борбама са регуларним
свештника 4. пука – јеромонаха Никодима (све- војним јединицама Народноослободилачке војске
товно име Николај Васиљевич Нагајев, 1883-1976), Југославије, бугарским дивизијама, а у бици код
бившег генерал-мајора руске и Беле армије, који Чачка чак и с јединицама 65. совјетске армије.
је раније боравио у манастиру Милково на територији Хрватске. Отац Владимир Уљанцев и отац С тим у вези из назива корпуса избрисана је реч
„заштитни“. Од 10. октобра 1944. званично се зове
24 Свидетельство М.А. Селихова автору 17 мая 2004 г.
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25 СА, д. 41/43.
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Исто, д. Протоколы Архиерейского Синода, 1940-1946
гг.; Русский корпус на Балканах. С. 142-144.

Руски корпус у Србији, а од 31. децембра – Руски
корпус. Његова бројност износила је 12. септембра
11.197 људи – пет пукова, у сваком просечно по
2.200 људи, али је затим брзо почела да се смањује
услед тешких губитака.27 Многи погинули војници
и официри корпуса сахрањени су на руском београдском гробљу код Иверске капеле.

вима. Духовништво корпуса је све дотле упоредо
с осталим припадницима учествовало у изузетно
тешком километрима дугом походу, праћеном
готово непрекидним бозбама. Игуман је 4. октобра у гарнизонској београдској цркви Александра
Невског одслужио молебан пред почетак похода,
и сутрадан у пратњи чланова клира (настојатеља,
јерођакона Васијана, појца И.А. Ревенка, хоровође
Због приближавања совјетских јединица Архије- А.Н. Мушенка и црквеног тутора Г.Н. Јењко-Дароврејски синод 7. септембра прелази из Београда у ског), скупа са јединицама корпуса кренуо у Чачак
Беч. По указу митрополита Анастасија све рус- и тамо стигао 10. октобра.
ке парохије на челу са Епископским саветом при
Управи руских православних заједница у Србији Испрва је отац Никон служио у градској Вазнепривремено су потчињене Српској црквеној ју- сењској цркви заједно са њеним духовништвом,
рисдикцији, док је духовништво корпуса остало а када су код Чачка почеле жестоке борбе, српски
„изван црквеног уједињења и предводништва“.
свештеници напустили град и богослужења у цркви престала, клир цркве Александра Невског орНајзад се Борис Штејфон 25. септембра обраћа ганизовао је вршење божанске литургије недељом
владики Анастасију с молбом да се „пуковске цр- и празником у приватној кући, а те службе посећикве… Корпуса, као невезане са становништвом вали су и тамошњи житељи. Чланови клира доспеодређене територије и које опслужују искључиво ли су 24. октобра, кренувши на опело пуковнику
припаднике Корпуса, потчине непосредно… Ар- Б. Гескету, под ватру „Каћуша“. Јерођакон Васијан
хијерејском синоду Руске православне цркве преко је убијен, отац Никон рањен у руку и лице, а појац
Главног свештеника Руског заштитног корпуса“. Иван Ревенко контузован. Истог дана игуман је
Ради остварења тог плана генерал моли да се за одржао опело оцу Васијану уз учешће јеромонаха
главног свештеника именује свештеник штаба Никодима (Нагајева), свештеника Владимира Мокорпуса јеромонах Никон (Рклицки) и унапреди гиљова и сахрањен је на гробљу Вазнесењске цркве.
у архимандрита. Већ пет дана касније – 30. септембра Архијерејски Синод одлучује да се отац Надаље је клир цркве Александра Невског вршио
Никон произведе у игумана са положаја корпусног богослужења у подруму зграде народне школе, која
свештеника.
је такође била под сталном ватром, услед чега је
15. новембра лако рањен хоровођа А. Н. МушенВладика Анастасије пише 2. октобра о том указу ко. Понекад су богослужења вршена у просторији
оцу Никону, предложивши му да преузме све до- болнице ветеринарске чете, где су увече такође
кументе о црквама и духовништву корпуса у Епи- држана духовна предавања и беседе.
скопском савету и достави Синодалној канцеларији. Истог дана митрополит шаље писмо српском Јединице корпуса кренуле су 28. новембра после
епископу Мукачевско-Прјашевском Владимиру с молебана у тежак поход преко планинских ланамолбом да изда налог канцеларији Епископског ца у Сарајево. Иконостас и најгломазнији делови
савета за предавање одговарајућих докумената инвентара цркве Александра Невског, услед немоигуману Никону.28 Митрополитов налог није извр- гућности превоза, предате су једној од чачанских
шен, документи су остали у Београду, у Синодалну православних цркава. Духовништво корпуса је
канцеларију нису стигли и вероватно су пропали. током похода вршило молебане под ведрим небом,
Отац Никон добио тај указ добио тек 18. јануара а почетком децембра погинуо је бивши појац оца
1945. године, за време предаха у борбеним дејст- Никона Николај Иванов. Јединице су 10. децембра
стигле до Сарајева. Притом су, приликом уласка у
град, „ненаклоњени елементи“ покушали да ухапсе
27 Русский корпус на Балканах. С. 18, 24-25, 404; Окороков
А.В. Указ. соч. С. 53-54.
корпусног свештеника, претећи да ће га „на брзи28 СА, д. 51/44.
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ну“ стрељати, а игумана је спасло енергично зау- гослов Синода. Владика Анастасије извештава 16.
зимање заповедника колоне генерала Венијамина марта о томе Штејфона, указавши да оца Никона
Пуљевича.
нису могли да унапреде у архимандрита, пошто
је недавно удостојен игуманског чина. Отац ЈоНадаље је отац Никон око месец дана вршио бого- ван Баско остаје без награде, пошто је 16. фебруаслужења у српској цркви у Кисељаку, коју су раније ра поднео молбу да се ослободи службе у корпусу
усташе затвориле, и руском храму у Сарајеву, чији због здравственог стања и старости, и 13. марта
настојатељ протојереј Алексиј Крижко је, и поред ослобођен је свештеничког положаја у 5. пуку и
притиска хрватских власти, остао веран јурис- преведен у парохијску заједницу. Борис Штејфон
дикцији Заграничне руске цркве. Поход је за клир моли 24. фебруара митрополита Анастасија да се,
цркве Александра Невског завршен на Крстовдан уместо убијеног јерођакона Васијана, рукоположи
приспећем у штаб корпуса који се тада налазио у у ђакона корпусне цркве каплар Олег Бељајев, који
Добоју.
је 1942. завршио Богословски мисионарски курс у
Београду. Владика је 13. марта на тој молби написао
Отац Никон пише 25. јануара 1945. митрополи- да Бељајев мора сам да поднесе молбу и, по свему
ту Анастасију извештај у коме истиче одважност, судећи, до рукоположења није дошло.30
самопожртвовање, усрдност и оданост многих
свештенослужитеља корпуса, који су често своје Треба истаћи да је Штејфон, искористивши затишје
пастирске дужности обављали на борбеним по- у борбеним дејствима, отпутовао у Немачку и 31.
ложајима, али такође с тугом саопштава о тешко јануара, јавивши се генералу А. Власову, изјавио о
надокнадивим губицима претежне већине имови- својој спремности да му се беспоговорно потчини.
не пуковских цркава. На крају извештаја игуман Али сви покушаји Власова да издејствује пребацинаводи: „Сада, после потврде свог именовања за вање Руског корпуса у Немачку нису имали успеха,
корпусног свештеника од стране војног руковод- и корпус је ускоро морао да учествује у изузетно
ства, намеравам да успоставим одговарајућу везу тешким борбама против напредовања Титове Наса духовништвом корпуса и, пошто нема уредбе родноослободилачке војске Југославије код Траво корпусном духовништву, да привремено одре- ника и Брчког.31
дим своје односе с њим у складу са ранијим законским прописима о војном духовништву и ста- Почетком 1945. митрополиту Анастасију је, осим
тутом епархијских црквених судова, сматрајући оца Никона, о свом духовном старању о јединицама
да моја права и обавезе одговарају положају на- Руског корпуса написало још неколико свештеномесника. Молим потврду тога од стране Вашег служитеља, између осталог јеромонаси Никодим
Високопреосвештенства“.29
и Викторин. Последњи је 25. фебруара саопштио
да га је у селу Мирковци православни Хрват преБорис Штејфон пише 20. фебруара и митрополи- клињао да сачува последњу светињу храма који су
ту, молећи да се сви свештенослужитељи корпуса оскрнавиле усташе – мошти сакривене у горњој
награде „за храброст“, као и да се игуман Никон плочи светог престола. Отац Викторин је узео не
унапреди у архимандрита. Готово свим молбама само мошти него и иконе оштећене ударцима, а
команданта корпуса је удовољено, 14. марта Ар- такође нагорели антиминс, нађен у другој срушехијерејски синод доноси одлуку да се свештеник ној српској цркви. Све то записнички је предао
Григориј Барањиков унапреди у протојереја, игу- игуману Никону.
ман Никон и јеромонах Никодим да се награде
напрсним крстом, свештеник Василије Воско- Опширан извештај владики, 8. марта, шаље свебојњиков и јеромонах Викторин – надбедрени- штеник 4. пука јеромонах Никодим. Он отворено
ком, а свештеник Владимир Могиљов – скуфијом. саопштава о изузетним тегобама службе у прилиПротојереју Борису Молчанову, свештенику Владимиру Уљанцеву и игуману Никону предат је бла29 Исто.
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Русский корпус на Балканах. С. 18, 26-27.

кама готово непрекидних жестоких борби, нарочито немогућности да лично служи опело многим
погинулим, пошто често морају да се повлаче „без
могућности да изнесу убијене и тешко рањене војнике, које партизани обично докрајче“. У условима
борби богослужења су вршена за поједине омање
јединице пука; у градовима и манастиру у Овчарској Бањи коришћени су тамошњи православни
храмови, при чему за Србе, лишене својих свештеника (убијених од усташа или побеглих), те службе
представљају „велику утеху“.
Јеромонах истиче да „православни Срби показују
притом свештенику, премда и руском, такво поштовање и пажњу, какво никада нисмо видели у
Србији. Само ту смо обострано осећали своје братство по вери“. Црквена имовина, коју је отац Никон
прикупио у Београду и Белој Цркви и одатле однео,
укључујући и поштовану икону св. кн. Владимира,
пропала је када су четници напали воз у коме се
налазила. Приликом повлачења из Србије нестао
је свештеник Василије Никонов који је служио као
санитарни подофицир. Сам отац Никодим имао је
62 године и патио је од последица рањавања још у
грађанском рату. Јеромонах оштро критикује и однос пуковског руководства према свештенослужитељима, којима обично додељује место у комори.32
Извештај оца Никодима доноси митрополиту
Анастасију у Карлсбад свештеник Владимир Могиљов, који приликом сусрета са владиком износи
и личне утиске. Сем тога, у Карлсбаду је, где се тада
налазио Архијерејски синод, у другој половини
марта боравио и игуман Никон. Под утиском тих
извештаја и разговора митрополит Анастасије 28.
марта пише Штејфону прилично критичко писмо,
у коме указује: „Видим да су се свештеници у најтеже време за њихову паству налазили већином у
комори, онемогућени да опслужују оне којима су
углавном потребни. Руководство пука у већини
случајева уопште не узима у обзир значај свештеникове близине управо првим положајима, где може
да да опроштај умирућим и опоје убијене. Свештеници доспевају у положај елемента који само
оптерећује у походу, што им понекад без устручавања кажу одговорне старешине, док се црквена
32

имовина сматра најмање важном. Углавном тиме
треба објашњавати околност да је готово сва она
изгубљена“.
Владика моли начелника корпуса да изда наредбу
командантима пукова „о потреби да се коренито
промени положај војних свештеника“, поготово
да се не држе уз комору него уз штаб пука са најнеопходнијим стварима за вршење богослужења:
антиминсом, епитрахиљем, крстом, дароносицом
и богослужбеним књигама. На крају митрополит
истиче: „Познато ми је колико је за Вас висок значај мисије пуковских свештеника, позната ми је
уопште Ваша оданост Св. Цркви, и то ме уверава
да Вашој пажњи неће измаћи изнете жеље, те ћете
својом влашћу и ауторитетом отклонити настале
ненормалности у положају војних свештеника повереног Вам Заштитног корпуса“.33
Треба истаћи да је, по договору са Штејфоном, отац
Никон већ више од годину дана сачињавао нацрт
уредбе о корпусном духовништву, у којој би служба
војних свештеника била ваљано прописана. Тако је
17. фебруара 1944. на основу постојећих законских
прописа у руској војсци и „савремене црквене праксе у Руском заштитном корпусу“ сачинио нацрт
„Уредбе о управљању војним духовништвом руске
војске“, који је, између осталог, садржао и следеће
тачке: 1. Руским војним духовништвом управља
архијереј, у својству епархијског архијереја кога
бира Архијерејски сабор или Архијерејски синод и
одобрава највише војно руководство; 3. Убудуће па
све до увођења положаја Управника војног духовништва, тим духовништвом управља председник
Архијерејског синода; 18. Свака већа јединица војне
формације или управе мора да има свог свештеника са клиром и чини покретну парохију.

СА, д. 51/44.

Игуман Никон 30. марта 1945. у Карлсбаду завршава састављање већ подробнијег нацрта „Уредбе
о руском војном духовништву“. Тај нацрт чак је и
размотрен у Синоду (при чему је најбитнија примедба било то што је планиран премали број свештеника на дивизију или корпус), али нису стигли
да га до краја рата усвоје.
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Отац Никон (Рклицки) и отац Владимир Могиљов
нису се више вратили у Руски корпус. Игуман Никон остао је при Архијерејском синоду, док је отац
Владимир у пролеће 1945. био духовник српског
сиротишта у саксонском граду Анабергу (касније
је примио монашки постриг с именом Атанасије).
Корпус се последњих недеља рата, водећи тешке
битке, повлачио кроз Босну и Хрватску на север.

Молчанов. За последњег команданта корпуса именован је терски козачки пуковник Анатолиј Рогожин. Васкршње богослужење 6. маја за све пукове
врши се већ у Словенији. Наредба о капитулацији
Немачке затиче корпус на положају код Љубљане и
Рогожин издаје наредбу да се пробијају у Аустрију.
Руске јединице, водећи борбу преко планинског
превоја стижу до Клагенфурта, где 12. маја предају
оружје Енглезима. У то време у корпусу је преостаДогађаје тог раздобља јеромонах Никодим опи- ло 5.584 војника и официра, док су укупни губици
сује у свом извештају митрополиту Анастасију од (убијени, умрли, рањени, нестали, пензионисани
7. августа 1945. године: „Велики пост затекао нас је због болести и дезертирали) за све време његовог
ове године на обезбеђењу саобраћајница у маленом постојања износили 11.506 војника и официра.36
градићу Жепче у Босни. Борбене прилике су биле
врло напете – гранате су улетале у град. И само је Тако се завршио борбени пут корпуса. У целини се
део пука могао да присуствује богослужењу … Зато можемо сложити с његовом кратком оценом коју
је за православно српско становништво у Жепчу је недавно дао руско-српски истраживач Алексеј
мој долазак био прави празник. Њихов храм, у коме Тимофејев: „Руски корпус, не упрљавши руке казсам служио и за пук, био је од почетка рата (од 1941) неном делатношћу или злочинима против цивила,
затворен и претворен у касарну за немачке војнике, … активно је и (до приспећа совјетских јединица)
а у њему је устројено и ‘Кино’. После Немаца усе- успешно учествовао у грађанском рату који се на
лиле су се усташе. Српски свештеник нетрагом је територији Југославије одвијао од 1941. до 1945.
нестао. Било је потребно много напора да се храм године“.37
колико-толико уреди, али све то су изузетно брзо
скупа урадили житељи и наши војници. Читаво Војници и официри корпуса распоређени су у некосрпско становништво код мене се исповедало и лико логора по селима на западу Аустрије: Насвегу,
причешћивало. Крштавао сам и служио опела… Тигрингу, Михелсдорфу и низу других. Ту је одмах
Односили су се према мени као према рођеном и започео активан црквени живот под руководстстално ме позивали код себе“. Даље отац Никодим вом протојереја Бориса Молчанова, именованог 26.
саопштава како је при преласку у Хрватску њихова маја за вршиоца дужности корпусног свештеника.
колона била бомбардована и нападана од партиза- Касније Рогожин о томе овако пише: „Не могу да се
на, услед чега је изгорело возило са свим црквеним без душевног узбуђења сетим како су борци Руског
корпуса тежили да створе своје походне храмове у
и његовим личним стварима.34
оним изузетно тешким условима. Та тежња била је
Свештеника Василија Воскобојњикова, који се спонтана. Сви пукови су на сопствену иницијативу
налазио при комори 1. пука, отели су комунисти створили своје цркве. На одабраном лепом месту у
– партизани 5. априла код Загреба и нетрагом је свом подручју подизан је олтар, док сам храм нису
нестао (вероватно су га убили партизани).35 У исто правили – молили су се под ведрим небом. Као
време је погинуо, борећи се у редовима Руског кор- грађа углавном су служиле гране, али све је било
пуса, аутор низа књига о руској емиграцији, позна- урађено с таквим укусом и толико много љубави
ти педагог и новинар Владимир Даватц.
је улагано у то да је испадало лепо и оригинално…
Даровити иконописци сликали су прекрасне иконе,
Приликом проласка кроз Загреб, 30. априла 1945, користећи у ту сврху вреће добијене од интендаумире Борис Штејфон, на његовој сахрани у Крајн- туре. На тај начин Корпус је саградио укупно пет
бургу заупокојену службу врши протојереј Борис цркава, где су редовно вршена богослужења која
34
35
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Протопресвитер Михаил Польский. Новые мученики
российские. Т. 2. Джорданвилл, 1957. С. 239-240.

Русский корпус на Балканах. С. 353, 404; Окороков А.В.
Указ. соч. С. 54.

37 Тимофеев А.Ю. Указ. соч. С. 56.
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би ганула наше душе и смиривала наша узнеми- јеромонах Викторин (Љабах), протојереј Григорије
рена срца, испуњавајући их надом и вером у бољу Барањиков и свештеник Георгије Трунов.39
будућност.
Припадници Руског корпуса избегли су судбиНа иницијативу најстаријег корпусног свештеника, ну козака или припадника Руске ослободилачке
оца протојереја Бориса Молчанова, приређивана армије генерала Андреја Власова, у знатној мери
су заједничка богослужења за све пукове Корпуса, страдалих по совјетским логорима. Команданту
која су остављала неизбрисиве утиске. Једно је било корпуса Рогожину успело је да докаже енглеској
на празник „Оданија Св. Пасхе“, а друго – првог команди да су сви његови потчињени стари руски
дана Духова. Недалеко од Штаба корпуса, у боро- емигранти и не подлежу изручењу у СССР. Заједно
вој шуми је направљен привремени олтар, где су са припадницима корпуса спасло се и око 70 присви свештеници „саборно“ служили Литургију… С падника 15. козачког корпуса и 200. самосталног
обе стране импровизованог олтара сместили су се пука „Варјаг“, који су се обрели у њиховим логохорови 1. и 5. пука; њихово уверљиво певање као рима. Од хиљаду припадника тог пука у логору
да су и птице понављале. Дим од тамјана полагано код Таранта на југу Италије, у пролеће 1947. је десе дизао у небо. Свечана Литургија завршила се портовано око 800 лица која су имала совјетско
коленопреклоном молитвом хиљаде белих ратни- држављанство. Формално је Руски корпус престао
ка који су преживели у ватри бојева и сада чаме у да постоји 1. новембра 1945. године, када је Рогожин
заробљеништву. Недокучиви су путеви Господњи, издао последњу наредбу својој војној јединици (тог
али тада смо Га осећали ближе током тог чаробног дана је реорганизована у Савез бивших припаднии незаборавног богослужења на први дан Духова“.38 ка Руског корпуса).
Јеромонах Никодим саопштава много занимљивих
појединости о црквеном логорском животу у свом
већ споменутом извештају митрополиту Анастасију од 7. августа 1945. године. Између осталог пише
да редовно врши богослужења у цркви устројеној
у виду колибе од прућа, за коју је иконе насликао
познати београдски иконописац барон Мејндорф.
У том пуковском храму св. кн. Владимира служили су, сем настојатеља, појац Иван Ревенко, који
је поднео молбу да буде рукоположен у ђакона, и
црквењак – бивши најстарији ипођакон владике Анастасија Борис Крицки. Осим богослужења,
отац Никодим је држао предавања, двапут недељно окупљао кружок ревнитеља верске просвете и
црквене службе који је основао, а такође предавао
веронауку у школи за децу припадника корпуса. У
завршном делу писма јеромонах саопштава: „На
дан св. Владимира – нашу храмовну славу – била
је свечана служба – саборна – свих војних свештеника. Певала су два велика хора. Окупили су се
руководство корпуса и челници свих пукова. На
моју немоћ пала је обавеза да одржим проповед“. У
то време је у јединицама корпуса било пет свештенослужитеља, осим оца Бориса и оца Никодима,

Бивши свештенослужитељи Корпуса, такође избегавши изручење у СССР, надаље су играли приметну улогу у историји Руске православне заграничне
цркве. Отац Викторин (Љабах) унапређен је у чин
архимандрита, а оци Антоније (Медведев), Никодим (Нагајев) и Никон (Рклицки) удостојени су
архијерејске хиротоније и унапређења у чин архиепископа.40
На гробљу православног женског манастира Ново
Дивјејево у Спринг Валију (држава Њујорк, САД)
подигнута је 1962. капела у знак сећања на војнике Руског корпуса са спомен-плочом: „Мир праху
верних синова Русије. Војницима Руског корпуса
и припадницима Савеза руског корпуса палим на
бојном пољу 1941-1945. и преминулим у миру“. На
истом гробљу сахрањени су Анатолиј Рогожин и
неки други официри и војници корпуса.
проф. др Михаил Шкаровски
Са руског превео Петар Росић
39
40

38 Русский корпус на Балканах. С. 380-381.
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