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Гаврило Принцип
и сарајевски атентат
на страницама америчке штампе 1914. године

Пажљивим прегледом америчке штампе послије 28. јуна 1914. уочава се неколико детаља карактеристичних за извјештавањe
америчких листова о поменутим догађајима.
Амерички листови често су се ослањали на
извјештаје службених европских новинских
агенција које су доносиле вијести са Балкана. У неким новинским текстовима уочава
се неинформисаност и површност америчких новинара, те непознавање сложених
политичких прилика на Балкану. Вијести о
догађајима у Сарајеву биле су честе на страницама водећих америчких листова у данима непосредно послије 28. јуна. Ипак, како је
вријеме одмицало број извјештаја у којима се
помињао Гаврило Принцип био је све мањи.
Уредници су почели посвећивати већу пажњу
догађајима из „Јулске кризе“, аустроугарском
ултиматуму и објави рата Србији, те напетим
односима међу великим европским силама.
Поједини листови настојали су читаоцима
приближити историју српско-аустрoугарских односа прије 1914. и кључна политичка
питања која су представљала камен спотицања између двије државе. Америчка штампа крајем 1914. наново је посветила пажњу
Гаврилу Принципу и друговима у вријеме
судског процеса и изрицања казни пред сарајевским судом.

1

Гаврило Принцип и сарајевски атентат
на страницама америчке штампе 1914.
године
Сарајевски атентат и догађаји који су услиједили након њега имали су запажено мјесто на
страницама штампе у Сједињеним Америчким
Државама. Посвећеност америчких медија овим
догађајима зависила је од више фактора – значаја, угледа и тиража новина, уредничке политике, али и мјеста у којем су новине штампане.
Због знатног броја европских досељеника, те релативне близине Старом континенту, листови са
источне обале су овим догађајима посвећивали
нешто већу пажњу у односу на крајњи запад или
југ државе.

ме судског процеса и изрицања казни пред сарајевским судом.
Наглашавајући младост атентатора лист The
day book подвлачи Принципове ријечи да се са
школовања у Београду вратио у родну земљу са
намјером да убије неку „важну личност“ како би
тим чином изразио своје незадовољство приликама у Босни и Херцеговини. Чикашки лист је
Принципа назвао анархистом.1

Пажљивим прегледом америчке штампе послије
28. јуна 1914. уочава се неколико детаља карактеристичних за извјештавањe америчких листова о поменутим догађајима. Амерички листови
често су се ослањали на извјештаје службених
европских новинских агенција које су доносиле
вијести са Балкана. У неким новинским текстовима уочава се неинформисаност и површност
америчких новинара, те непознавање сложених
политичких прилика на Балкану. Вијести о догађајима у Сарајеву биле су честе на страницама водећих америчких листова у данима непосредно послије 28. јуна. Ипак, како је вријеме
одмицало број извјештаја у којима се помињао
Гаврило Принцип био је све мањи. Уредници су
почели посвећивати већу пажњу догађајима из
„Јулске кризе“, аустроугарском ултиматуму и
објави рата Србији, те напетим односима међу
великим европским силама. Поједини листови
настојали су читаоцима приближити историју
српско-аустрoугарских односа прије 1914. и
кључна политичка питања која су представљала камен спотицања између двије државе. Америчка штампа крајем 1914. наново је посветила
пажњу Гаврилу Принципу и друговима у врије-

Evening star је доносећи фотографије убијеног
пара и њихове дјеце 29. јуна објавио чланак у
којем наводи како је полиција у Принциповом
стану пронашла велику суму новца што, према
писању листа, указује да је атентатор био плаће1 The day book, Chicago, no. 231, June 29, 1914, 32.
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ни убица унајмљен од стране неких српских организација. Докази су наводно указивали да је
атентат пажљиво планиран, те да је завјера скована у главном граду Србије.2 Oписујући атентат
South bend news times је почетком јула објавио
прве резултате истраге. Наводи се како су бомбе
пронађене код Недељка Чабриновића набављене посредством мајора Милана Прибићевића и
да су потицале из војног складишта у Крагујевцу.3 The Laclede blade је такође пренио како су
бомбе нађене код атентатора дошле из Србије, у
овом случају из Београда.4
У истом тону писао је и Norwich bulletin. Лист
цитира Принципа како је оружје за планирани
атентата набавио од једне револуционарне групе из Београда којима није објаснио због чега му
је оно потребно. Принцип је планирао да убије
надвојводу на његовом путу ка Градској вијећници, али се ипак предомислио и сачекао његов
повратак. Када је видио жену у колима двоумио
се на тренутак. Истражитељима је објаснио како
није видио резултат својих пуцњева јер су га
пролазници убрзо савладали.5

знао. Лист пише како је Чабриновић након неуспјешног атентата скочио у ријеку Миљацку са
намјером да побјегне, али га је окупљена маса у
томе спријечила.8

Занимљиво је како Harrisburg telegraph преноси да су атентатори планирали да дигну у ваздух воз којим су надвојвода и његова пратња
требали напустити Сарајево у случају да атентат у граду не успије. Овај лист наводи како је
Франц Фердинанд био свјестан опасности којој
се излаже током путовања кроз Босну и Херцеговину. Када је надвојвоткиња Софија упозорена на ризик путовања, изјавила је како је њено
мјесто уз супруга и да ће са њим, без обзира на
све, свакако путовати.6 Информацију о плановима за минирање путничког воза пренио је и
The Ogden standard који је Принципа именовао
као плаћеног убицу.7 The Greenville journal Недељка Чабриновића назива Pierre Gabrinovich
и доноси његове ријечи како је бомбе набавио
од групе анархиста у Београду чија имена није

The Washington herald је 29. јуна на двије странице детаљно извјештавао о атентату у Сарајеву.
Лист је пренио рекације из највећих европских
престоница које су се могле сажети у једну ријеч
– шок! Енглески краљ Џорџ упутио је писмо саучешћа аустроугарском владару Францу Јозефу.
Њемачки цар Вилхелм је вијест о атентату добио док је на својој јахти учествовао на једној
регати на Балтичком мору. Лист пише како су
вијести о догађајима у Сарајеву за више минута оставиле без ријечи папу Пија, који се након
тога повукао у капелу и тамо се дуго молио. The
Washington herald је нагласио како су надвојвода и његова супруга отпутовали у Босну упркос
упозорењима на опасности које их могу чекати
на том путу. Лист је кратко извјестио читаоце и
о антисрпским демонстрацијама у Сарајеву које
су постале толико озбиљне да је позвана војска
да уведе ред и мир у граду.9

2 Тhe evening star, Washington, no. 19.633, June 29, 1914, 5.
3 South bend news – times, South Bend, no. 191, July 3, 1914, 2.
4 The Laclede blade, Laclede, no. 8, July 3, 1914, 2.
5 Norwich bulletin, Norwich. no. 156, July 2, 1914, 1
6 Harrisburg telegraph, Harrisburg, no. 153, June 29, 1914, 9.
7 The Ogden standard, Ogden city, no. 154, June 29, 1914, 1.

8 The Greenville journal, Greenville, no. 52, Јuly 2, 1914, 2.
9 The Washington herald, Washington, no. 2.820, June 29, 1914, 1-3.
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Уништене су многе српске продавнице и хотели.
Даљом анализом текста лако се уочава да је лист
објавио више гласина и непровјерених вијести.
Преноси се како је у Мостару, највећем граду
Херцеговине, у сукобима са муслиманима убијено или повријеђено око 200 Срба. Из Мостара је
стигла и вијест о покушају рушења старог моста
над Неретвом.12 O aнтисрпском расположењу у
Сарајеву непосредно по атентату извјештавао је
и East oregonian. Лист истиче страховање да ће
у Сарајеву доћи до масовног покоља Срба када
тијела убијеног пара буду транспортована у Беч.
Извјештавано је о масовним хапшењима у главном граду Босне и Херцеговине.13 The Anderson
daily intelligencer је такође пренио вијести о антисрпским демонстрацијама у Сарајеву и увођењу
пријеког суда како би се смирило стање настало
након атентата. Демонстранти који су уништавали српске радње, школе и кафане носили су
пред собом слике цара Франца Јозефа и пјевали
аустријску државну химну.14 Њујоршки The sun
писао је о протестима у Загребу и демонстрантима који су тражили оставку предсједника
хрватског сабора Србина Богдана Медаковића.
Више људи ухапшено је током демонстрација у
Загребу, објавио је The Sun.15

Веома замиљив коментар објављен је у листу
New York tribune дан послије атентата у Сарајеву. Лист пише како је убиство престолонасљедника и његове супруге уништило наде Мађара
за независност и уједно узроковало суморно
расположење међу мађарским емигрантима у
неким америчким градовима. Многи Мађари су
од Фердинадовог доласка на трон имали велика очекивања. Док по хабзбуршким законима
Софија Хотек није могла добити титулу царице, вјеровало се да би могла постати мађарска
краљица. Међу Мађарима је постојало увјерење
да ће Франц Фердинанд поставити свог најстаријег сина за краља Мађарске.10 Oвај лист је такође пренио Принципове ријечи како не жали
због оног што је урадио, јер је тако нешто дуго
планирао. Даље се наводи како је завјера против
Франца Фердинанда тако добро планирана да је
било немогуће да он и његова супруга живи напусте Босну. 11

Суђење сарајевским атентаторима и њиховим
помагачима почело је у Сарајеву 12. октобра, а
завршено је 11 дана касније. Америчка штампа
је повремено, мада у кратким цртама, доносила
вијести са овог процеса. Углавном су цитиране
ријечи оптужених или до тог тренутка познати
резултати истраге. New York Tribune је јавио како
је полиција у Сарајеву током процеса подигла
мјере безбједности на највиши ниво. Суђење је
било отворено за јавност, али су у стварности
већину мјеста у судници заузели полицијски
агенти у цивилној одјећи. Присуство новинским
извјештачима било је забрањено, осим неколико
службених, провладиних агенција и новинара.16

Daily capital journal из Салема доноси Принци12 South Bend news – times, South Bend, no. 188, June 30, 1914, 1.

South Bend news – times у броју од 30. јуна извјештава о прогонима Срба након атентата.

13 East Oregonian, Pendleton, no. 8.229, June 29, 1914, 1, 5.

14 The Anerson daily intelligencer, Anderson, no. 140, June 30, 1914, 1.
15 The Sun, New York, no. 305, July 2, 1914, 2.
16 New York tribune, New York, no. 24.805, October 15, 1914, 1.

10 New York tribune, New York, no. 24.697, June 29, 1914, 2.
11 New York tribune, New York, no. 24.700, Јuly 3, 1914, 3.
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пове ријечи са суђења како је одлука о атентату
била лично његова, те да нико са стране на ту
одлуку није утицао. Принцип је одлуку донио
у Београду када је из штампе сазнао за Фердинандов долазак у Сарајево. Лист је навео како је
Принципов хитац „прекинуо танку нит која је
европски континент држала изнад понора рата“.
У истом чланку се додаје како се Европа не налази у рату због убиства које је Принцип починио,
већ из много дубљих и озбиљнијих разлога.17

динанда скована у Београду. Мајор В. Танкосић
именован је за особу која је атентаторе наоружала и обучавала их у кориштењу оружја. Танкосић је завјереницима дао отров који су требали попити након извршеног атентата. Лист
наводи како је Принцип надвојводу сматрао за
непријатеља Срба, надајући се да ће његова смрт
омогућити сједињење Босне и Србије.23 „Нисам
ништа већи криминалац у односу на све оне
Мађаре, Италијане, Пољаке и Ирце који су под
сличним несретним приликама у својим земљама, пратећи Кошута, Мацинија и О’ Конела
одлучили да се боре против тирана и тираније“,
рекао је Принцип на суђењу, што је 18. октобра
објавио The Washington herald.24

The watchman and southron цитира Принципа како није намјеравао убити жену, објашњавајући како је мотив за убиство била освета
због аустроугарских репресија над српским народом.18 East oregonian је објавио како је Принцип набавио оружје и границу прешао уз помоћ
групе српских официра, чланова једне тајне организације.19 The Ogden standard у краћој објави са суђења Принципу помиње организацију
„Народна одбрана“ уз чију су помоћ атентатори
дошли до оружја и прешли границу. Овај лист
преноси како је Гаврило Принцип намјеравао
пуцати у земаљског поглавара генерала Оскара
Поћорека.20 The Star independent је отишао корак даље и објавио како је велика штета што
„мизерне креатуре“ попут Принципа једним хицем могу изазвати толико муке, назвавши његов
чин лудачким.21

Daily capital journal је Принципов пуцањ назвао насмртоноснијим икада који је већ однио
стотине хиљада живота, иако је рат тек почео.
Oписујући борбе између српских и аустроугарских јединица у источној Босни у јесен 1914. године The evening star је пренио како су српске
трупе очајнички намјеравале да заузму главни
град земље прије него суд донесе коначну пресуду Гаврилу Принципу и друговима. У тексту
„Човјек који је започео рат“ New york tribune је
27. октобра објавио кратку информацију да је
Гаврило Принцип проглашен кривим за убиство Франца Фердинанда и његове супруге.

Albuquerque morning journal је, попут многих
других америчких листова, објавио како Гаврило
Принцип није жалио због свог дјела. Принципов
чин је био начин да се свјетској јавности покаже
очајно стање у којем су живјели Срби под аустроугарском управом. Лист цитира Принципа
да су аустроугарске власти континуирано насртале на српску националност, културу, религију,
језик и све остало што Срби сматрају светим.22

Напетости између службеног Београда и Беча и
односи међу европским силама у вријеме „Јулске кризе“ често су пунили ступце америчке
штампе. У једном извјештају из Београда од 2.
јула 1914. напомиње се како је српска влада у
сталном контакту са Петроградом надајући се
помоћи Русије у случају да се Аустроугарска
одлучи да војном силом казни Србију за атентат, за који се у Бечу вјеровало да је организован
у Београду. Према овом извјештају, Принципов
чин у Београду није схваћен као криминал, већ
као акт високог патриотизма.

У чланку Evening timesa oд 16. октобра 1914.
наводи се како је завјера против Франца Фер17

Daily capital journal, Salem, September 23, 1914, 6.
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Daily capital journal је 24. јула, извјештавајући о
бечком ултиматуму, на насловници објавио како
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Еvening times, Marshalltown, no. 248, October 16, 1914, 12.
The Washington herald, Washington, no. 2931, October 18, 1914, 22.

су носили слике царева Вилхелма и Франца Јозефа. Полиција је морала додатно обезбјеђивати
зграду руске амбасаде. Пред зградом аустроугарске амбасаде окупљена маса је клицала у част
Франца Јозефа. Преносиле су се гласине како је
српски краљ Петар абдицирао. Лист је објавио
како у случају рата српске војска неће покушати
да сачува главни град земље.

Аустроугарска захтјева кажњавање одговорних
за убиство Франца Фердинанда. Лист страхује
да ће због ових догађаја цијела Европа бити увучена у велики рат. У тексту се наводи како ће
српски одговор званичном Бечу у многоме зависти од подршке коју ће Београд добити од својих
руских савезника. Пренијета је вијест како је
генерал К. Хецендорф, главнокомандујући аустроугарске армије, наредио неким корпусима
да буду спремни за инвазију на Србију.

Oбјашњавајући читаоцима аустроугарско-српске односе Daily capital journal наводи како је
Босна и Херцеговина најприје 1878. окупирана,
а потом 1908. анектирана од стране Аустроугарске. Мада је то значио велики ударац српским
амбицијама, Краљевина Србија била је немоћна да се супростави анексији, док се Русија још
увијек опорављала од губитака у рату са Јапаном. Лист описује српске намјере да изађе на
море, што се и десило током Балканских ратова. Како би спријечила српски излаз на Јадран
Аустроугарска је помогла стварање независне
албанске државе. Лист је оцијенио да би у рату
који се назирао Србија била немоћна против
снажног сусједа, али је земља могла очекивати
подршку Русије.

Обавјештавајући читаоце о српској реакцији на
ултиматум Honolulu star - bulletin је 25. јула објавио како Аустроугарска није задовољна пруженим одговором, те је повукла своје службено
особље из Београда. Краљ Србије и кабинет су
се пувукли у Крагујевац. Пренијете су вијести из
Црне Горе како ће ова земља стати уз Србију у
случају аустроугарског напада. Лист је извјештавао како Русија ни на тренутак неће толерисати
било какво нарушавање српске независности.
Вијести о мобилизацији руских трупа су имале
веома поражавајући утицај на лондонску берзу.
Поједини амерички листови подробније су анализирали односе између Србије и Аустроугарске крајем XIX и почетком XX вијека. The daily
Gate City 25. јула преноси коментар како „ноћна
мора од могућег рата цијелу Европу држи будном“. Очи цијеле Европе биле су уперене ка Русији. Закључак уредништва је да су затегнути
односи између Србије и Аустроугарске имали
дубље корјене од самог убиства Франца Фердинанда. Указано је на одлуке Берлинског конгреса, те каснију анексију Босне и Херцеговине.
Лист је писао како Србија представља главну
препреку аустроугарској жељи да се домогне
Солуна и јужних мора. У тексту се даље наводи како је Аустроугарска успјела да након Балканских ратова спријечи Краљевину Србију да
територијално изађе на Јадранско море. Цијела
Њемачка налазила се у ратној хистерији, а сви
њемачки официри који су се налазили на одмору добили су инструкције од својих војних
команди да буду спремни да се врате у своје јединице. Лист је извјештавао о великим демонстрацијама на берлинским улицама. Окупљени

The Sun је 26. јула објавио како аустроугарски ултиматум Србији није изненађење за боље упућене у дипломатију и односе између Беча и Београда. Аустроугарска се није могла помирити са
чињеницом да Србија постоји као независна држава. Лист описује аустроугарски страх што је
Србија, од тренутка када се ослободила турске
власти, постала језгро око којег су се окупљали
Јужни Словени. Иако неупоредиво бројнија и
боље наоружана, аустроугарска армија је била
састављена од мноштва различитих националности и појединаца другачијих политичких увјерења за које се није могло прогнозирати како
ће реаговати у случају рата. Лист истиче снагу
српске армије која се огледала у јединствености,
части и уједињености око истих идеала.
У тренутку када се очекивао српски одговор на
ултиматум из Беча, Washington times је затегнуте односе између двије земље објашњавао као
посљедицу многих политичких сукоба и криза

6

Русију да се учврсти на медитеранским обалама. Један од главних узрока рата између Србије и Аустроугарске била је анексија тих двају
„српских покрајина“, пише The river press половином августа 1914.
Завршавајући ово кратко излагање, преносимо још једну занимљиву вијест коју је Тhe
Washington times објавио крајем октобра 1914.
Лист пише како је Стефан Брозовић, уредник
Народног листа, најстаријег хрватског листа из
Њујорка, добио мистериозну пошиљку у којој
се налазила бомба пажљиво скривена у једном
сату. Брозовић је од почетка рата добио више
пријетећих писама, за која се вјеровало да су му
их слали Срби. У најновијем се, између осталог, наводи: „За српске непријатеље нема другог
лијека осим бомби и пиштољских метака“.
др Боривоје Милошевић
Филозофски факултет Бања Лука
из претходних деценија. Новинари су се дотакли Берлинског конгреса, Анексионе кризе и Балканских ратова када је Беч однио дипломатску
побједу, а Србија је морала повући своје трупе
са Јадрана. Аустроугарска је сумњичена да је, између осталих, била одговорна за избијање Другог балканског рата јер је подстицала бугарског
краља Фердинанда да објави рат Србији. Према
писању овог листа, Беч није смио дозволити уједињењње свих Срба, јер би у том случају цијели
југозападни дио Монархије био одвојен од власти хабзбуршке круне.
Историјом српско-аустријских односа укратко
се бавио и Burlington weekly free press. Лист описује политичку репресију којој су били изложени Срби из Босне и Херцеговине под аустроугарском управом. Објашњавајући како се мала
српска краљевина испријечила Бечу на његовом
продору на југоисток Европе, лист српски народ
назива жртвом аустроугарске похлепе. Аустроугарска политика на Балкану годинама је била
конзистентна и у складу са политиком западноевропских сила које су настојале спријечити
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СРПСКО-АУСТРОУГАРСКИ ОДНОСИ
У извештајима српског посланства у Бечу
1874 -1914
Документи
(Део 3)

20. јануар 1875.
Извештај Косте Цукића о присуствовању дворском балу, начину како је примљен и разговору
са царем Фрањом Јосифом
Бр. 3,

од стране Порте, што треба чувати бар за прилике од стварне користи за његову владу и т. под. –
Тек ове године и мислим у последњем часу мора
бити, да је питање о мом и г. Костафора положењу у том обзиру узето наново у озбиљно размишљење. Пример руског двора, на ком се румунски агент од пр[ошле] године овамо прима с
одликовањем, које се и представницима осталих
незав[исних] држава указује, би добродошао основ, да се подобно положење агентима суседне
две Кнежевине и овде призна.

У Бечу 20. Јануара 1875.

Господину М[илану] Пироћанцу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примио сам Ваш телеграм односећи се на отварање нар[одне] скупштине.

И тако прекјуче, на сам дан дворског бала, будемо ја и г. Костафор (са женама) на исти позвати
оним начином, којим се и представници страних других држава позивају, с назначењем да на
escalier des ambassadеurs1 пристанемо и уђемо,
које директно воде у салон за дипломатски кор
резервиран, према коме владалац пре отвора
бала уобичајени серкл2 држи.

Прексиноћ дават је овде први овогод[ишњи]
дворски бал, на који сам и ја и г. Костафор позвати били. Није досад толико униформа но управо прекорно положење агената срб[ског] и румунског у дипломатској хијерархији било узрок,
који је на путу стајао њиховом саучаствовању
у званичним церемонијалним (нарочито дворским) приликама. Овд[ашња] влада бијаше у немалој незгоди, да у том обзиру узме иницијативу
у новачењу досад. обичаја мимо осталих сила, и
да доведе у сагласност задовољење наших тежња
с осетљивости порте, која сигурна бијаше наћи
код већине сила одобрења за своје назоре. Отвореним жалбама, налазећима на опоре протесте,
против поступања с њим, које му недозвољава
у поменутим приликама участвовати, одговараше се пр[ошле] године извијајућим и ублажавајућим уверењима г. Костафору, да се за његово
задовољење све могуће чини, да у томе даље ићи
нема ни могућности нити основане потребе,
која би правдала за тим неизбежно негодовање

Моја кола ушавши у обичан при оваквим приликама заплет с другима путовала су 5/4 сата до
двора, ма да недалеко од овога обитавам, те зато
искусих то неповољство, да на место приспех,
кад се није више могло у дипломатски круг ући.
Но имађах за то утолико већу сатисфакцију, што
ме је гроф Андрашиј при уласку прихватио и бацајући кривицу на дворску управу, што ми улазак није олакшала, с особитом услужљивости и
трудом кроз густо збијене госте провео до другог серкла, у ком се цар окружен још скоро искључиво дипломатичним кором бављаше. Ње1 (Фр.) свечано степениште.
2 (Фр.) cercle, кружок.
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гово Величанство благоволи почествовати ме
(најпре мене а затим и моју жену) уобичајеним
разговором: питајући ме за новости из Београда
и за здравље Његове Светлости, извештавајући
о скупштини и њеном раду и изјавивши (пола у
виду питања) своје учешће у обштем задовољству стога, што је подгоричко питање срећно
окончано. – У овом одговору уверавах Њег[ово]
Величанство, да све вести из Београда потврђују
редован ток послова; да се Његова Светлост као
свагда у добром здрављу налази; да је скупштина
своје послове већ одпочела и да се сад већином
занима радом по одборима, те да накнади пропуштено време; и да је подгорички заплет срећно уклоњен, хвала за то буди заузимању сила,
што својим настојавањем дадоше могућности
Књазу Николи, да своје мирољубиве склоности
оствари, те тим предупредише свакојако и једну
неправду и велику несрећу, ма да ова по држању
моје владе неби могла заузети размер, који јој се
обично предсказиваше. – Разуме се, да сам овде
разговор само у изводу навести могао.

21.
22. јануар 1875.
Извештај Косте Цукића о разговору са бароном
Хофманом и узроцима погоршања односа између Србије и Немачке
Бр. 5,

У Бечу 22. Јануара 1875.

Господину Министру М[илану] Богићевићу
Заступнику Мин[истра] Сп[ољних] Послова
Господине Министре,
Немогох се с г. Новиковом састати; на сутрашњој
забави код њега молићу га, да ми одреди час за
састанак. Разговор, који имађах с г. Хофманом,
наведох на предмет београдског етикетног спора начином да неизгледаше, као да сам га ја нарочито одпочео. Он ми даде јасно упознати узроке
злог расположења немачке владе према нама,
огромност и дубоки корен таквог расположења,
коме је прекид сношења са србском владом била
нужна и привидно праведна последица, и превелику тешкоћу, да ћемо моћи скоро опет ући у
редовна сношења с владом г. Розена.

Колика се важност полаже у мој појав у дипломат[ском] кругу на двору увидох и из речи
бар[она] Хофмана, који ми на том успеху честита, и тим ме управо учини позорљивим на велике
тегобе, које су решењу тог предмета предходиле.

Спор око првенства међу заступницима страних сила у Београду и око значења титуле „дипломатичког агента“ био је само јавно признати
узрок немачког негодовања и основ, сврх кога су
све остале силе па и сама Немачка до последњег
часа (држећи диплом[атске] агенте у Букурешту и Александрији) биле једног мишљења, које
услед воље и непопустљивости Кн[еза] Бисмарка морадоше променити бар привидно и у делу,
– за љубав одржања међусобног пријатељства.
Већ за трајања Намесништва владало је у Берлину мишљење, да се србска влада клони искључиво француској политици; одкуд је оно
подевено, незнам, да ли извештајима (било bona
било mala fide) г. Розена или другим погрешним
закључењима. Но одкад је Његова Светлост на
владу ступила, онакво мишљење је у Берлину
ојачало, и при свему доказивању од стране Русије и Аустро-Угарске, да је оно без сваког основа, оно се није могло ослободити а још мање
потрти. Настајавање обе поменуте силе на Кабинет берлински, да једном и у Србији поста-

Немајући уверења, да ли ме је ч. Рашид-Паша на
том балу видио, а нарочито у разговору с Њег[овим] Величанством (премда је онда недалеко
онде стајао), а и незнајући да ли му је јављено, да
ће агенти Кнежевина (без његовог посредовања)
бити на бал позвати, ја се потрудих ту наћи га и
поздравити га; но имађах несрећу бити од Њег[ова] Превасходства предусретнут с великом
хладноћом и с приметнијом нерасположености
но на његовој свечаној рецепцији пре више недеља а противно снисходљивости и љубазности,
које ми указиваше доцније на састанцима код
Књаза Хоенлоа и г. Новикова.
Изволите, Господине Министре, бити уверени о
мом особитом поштовању.
КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 35
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према Србији. Држим, да ће се, што се пре и настајавније покаже наша жеља за измирењем, на
толико мању меру моћи свести сатисфакција,
коју ће Кн[ез] Бисмарк од нас као услов измирења по свој прилици захтевати, и на коју је он
сигурно мишљао, пре него је оне безбројне алармирајуће чланке посредством својих публицистичких органа против нас у свет пустио.
Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.

ви свог дипломатичког агента, остајало је без
успеха под изговором, да је Књаз одвећ обузет
симпатијама за Француску, и његова влада да
је приступна махинацијама овог непријатеља
европског мира. Г. Хофман увераваше ме, да је
живо спорена оваква оцена наших политичних
одношаја као произвољна и без сваког основа,
да је признавања симпатија Књаза за Француском, уколико је она природна већ по томе, што
је Књаз велики део свог детињства у тој земљи
провео и тамо прво васпитање примио, но да
су те симпатије далеко од склоности непријатељском расположењу према Немачкој, и да је у
доказ неоснованости таквих оцена признавања
г. Розену истина велика ученост више но дипломатска способност, да политично питање какво коректно као државник схвати и представи.
Ово све није могло потрести Кн[еза] Бисмарка,
у свом заузетом већ мишљењу дати приступа
друкчијим мислима пријатеља, и зауставити
га у намери, да непосредне сношаје са Србијом
прекине. – И у прикљученом чланку (писмом из
овд[ашњег] министарства). Allg. Zeitüng-a, дала
је овд[ашња] влада израза својим назорима о нашим одношајима према Немачкој начином, који
ову штеди, али јој у основу поступак неодобрава.

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 39

22.
25. јануар 1875.
Извештај Косте Цукића о страним одјецима на
честе промене влада у Србији, разговорима са
руским амбасадором Новиковим и бароном Хофманом и ставовима Новикова о српско-немачким односима
Бр. 6,

У Бечу 25. Јануара 1875.

Господину М[илану] Богићевићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примио сам Ваше поштоване телеграме о саставу новог Кабинета и о његовом значењу.

Незнам, какву ће важност дати влада Његове
Светлости овом држању немачког Кабинета
према нама, и хоће ли за потребно налазити чинити кад и какве кораке за повратак редовних
одношаја, али ја држим за дужност изјавити
своје мишљење, да нам је хрђаво расположење
од стране Немачке одвећ штетно, једно с тога
што Књ[аз] Бисмарк с извршењем својих намера не остаје обично на по пута, а друго што су
пријатељске нам силе призрењима према својој
савезници спречене, указивати нам издашну
подпору и одбрану од могућих даљих напада. Но
без даљих налога ја несмем ништа у име своје
владе за одклоњење зла чинити, и ограничићу
се на поверљива давања обавештења и примања савета, али мислим, да би влада требало
без одлагања учинити у Цариграду код немачког
заступника корак у одбрану своје невиности, и
тим показати велику важност, коју она полаже
у добро расположење царевог правитељства

Несмем крити, да учестано мењање власника врховних у Србији изазива све неповољније оцене
нашег стања у дипломацији, и да слаби све више
и више поверење и уважење, које је наша земља
у страном свету пређе уживала, па да је и повод
последње промене наше владе још више ослабио веру у стабилност и у рацијоналним основима подкрепљени развитак наших државних
установа и послова; али сам јасно приметио, да
се у поменутим круговима последња промена
наше владе примила с оним задовољством, које
људи осећају, кад се у једној већ скоро извесно
изгубљеној ствари изненаде изгледима на њен
повољан исход. Но маколико да их овај задовољава, што је (на сваки начин прецењивана)
опасност уклоњена, и што је пређ[ашњи] Каби-
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имао разговора и с г. Новиковом и с бар[оном]
Хофманом. Прво именовани изјави ми (сад без
икакве резерве), да састав Кабинета г. Чумића3
није абсолутно могао задобити поверење сила,
и да ће повратак на консервативну владу у Србији бити од стране њихове примљен с особитим задовољењем. У обзиру гласова тичућих се
г. Мариновића, немогох ни једноме од обојице
дати обавештења ближа и поузданија, но која
су њима позната већ из новинарских нагађања.
Само отворено дадох своје мишљење, да се уобште при образовању Кабинета као и у руковођењу свију наших државних послова мора избегавати начин, који даје доказе па чак и сумње,
да се то ради под пресијом са стране и услед
туђих савета, ма ови и најразумнији и најкориснији по земљу били; у чему ми се за право
даде. Према г. Хофману (с којим на забави код г.
Новикова улучих прилику за подужи разговор)
имађах уз саобштења, која му ономад дадох,
придодати само обавештења о садашњем министарству, његовом правцу и изгледима, да ли
ће се оно пред скупштином моћи одржати, као
и своје мисли о гласовима, да предстоји наименовање Кабинета под управом г. Мариновића.
Задовољило га означење сад[ашњег] Кабинета
као изражено династичног, која су својства у нас
титула од значења таквог, да ће и његове мере у
интересу реда наћи одзива у скупштини и народу, и да ће му маха дати нападе од субверзивне
опозиције без млогих формалности одбијати.
Што се поновљеног уласка г. Мариновића у владу тиче, приметих г. Хофману, да се у том обзиру
ваља ослонити на мудрост и Књаза и г. Мариновића, да ли ће он моћи и кад опет у владу ући.

нет управо сам собом свој пад привео, утолико
мање можемо избећи неповољну оцену нашег
стања, које недозвољава најбистријим вештацима учинити од данас на сутра поуздано коректна закључења, јер (већ по други пут) паде
Кабинет, кога поједина дела народна скупштина истина осуђује, но коме опет онога дана једногласно вотира она своје поверење, у који он
то вотирање скупштини поради свог обстанка
предлаже, па се одма затим од послова уклања
због раздора, који у његовој средини постоји. И
зато могу сматрати оно задовољење као односно
и управо привремено и условљено надеждом, да
ће Књаз идући даље овим правцем дати земљи
владу, која даје гаранције за разумну, по земљу
корисну, политику у домаћим пословима и у одношајима према странима. Мисли се, да ће Његовој Светлости скоро ово утолико лакше бити,
што је нашим законодавцима експериментима
доказано, и они се дакле уверили, да су парламентарна министарства у нас немогућа, и да се
под њима борбом око власти недоспева за рад
озбиљан, који је Србији нуждан пре него икојој
другој земљи.
Разни листови и србски и страни поздравили су
последњу промену код нас с особитим задовољством, но сваки посматрајући је са свог политичног гледишта, неки међу њима осуђивали су
је као знак, да је владалац под притиском страног, по интересе земље, непријатељског утицаја
и савета домаћих назадњака пошао путем либерализму ненаклоном. Избор г. Мариновића
за владиног посланика у скупштини, гласови о
другим знацима Књажевог благовољења и поверења према њему, и вести да су силе стране
показивале отворено симпатије према Кабинету г. Мариновића, – све је то узимано за основ
закључењима, да ће Његова Светлост поверити
владу опет г. Мариновићу, и то како та комбинација буде околностима сазрела, да је Књаз извршити и да г. Мариновић позиву Књаза следовати
може.

Премда г. Новиков беше још и на својој забави
болестан, чега ради није дуго с гостима ни остати могао, примио је с готовошћу моју понуду, да
му сутрадан на разговор дођем. Знајући да онако болестан и необучен неће бити посетама узнемириван, наумим тим се користити и наводити разговор на више предмета, па на свакоме и
подуже забавити се, у чему ненаиђох на одпоре
но напротив на готовост његову, да се подробно
о свему извести, и (што је мање обично) да отво-

Ова нагађања и прорицања новина постала су
предмет озбиљног размишљавања и „надања“
и у дипломатичким круговима, и ја сам о њима

3 Аћим Чумић (1836–1901).
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реније и без резерве своје мишљење о предмету
говора изјави.

ште приметих, да господа из дипломације и из
најзнаменитије журналистике нису скоро нимало версирана била у овом посебном питању,
сигурно зато што су преокупирана пословима
од већег, европског, значења. Тако су махом она
преузета била уверењем, да су они неистинити, тенденцијозни, чланци по новинама, представљајући наш заплет с г. Розеном, сасвим или
бар у суштним деловима основани. Зато изазиваху приметно изненађење моја тврђења, да
Немачка држи „диплом[атичке] Агенте“ у Букурешту и у Александрији и то још од почетка
ове установе; да је у Србији ранг између страних
представника, одређен још пре седам година од
стране самих ових – сигурно по упутству сила
дотичних –, од свију њих, па и од немачке стране
респектиран, у Београду до пре месец дана, а у
Букурешту (па тако по свој прилици и у Александрији) сигурно још и сад као и досад; да је
даље сва кривица србске владе у тому спору та,
што неће да реши једно спорно питање међу
консулима на захтевање једнога од њих и онако
како овај хоће, које су питање сви консули без
утицаја србске владе пре седам година решили,
и у коме и сад сви осим једнога одричу надлежност тој влади.

Следујући току идеја, који је садржајем писма г.
Пироћанца од 17. тек. ПрНо 2 назначен, ја му саобштих дејствовање наше владе у подгоричком
заплету и њеном настојавању, да се мир одржи;
и то га је задовољило уобште, јер само неодобраваше осетљивост Књ[аза] Николе према изјави
жеље Порте, да Црногорска власт испитује Турке у Спужу, јер ако би Порта то хтела тумачити на штету црногорске независности, с више
основа могла би из испуњења те Портине жеље
Црнагора изводити доказ за своју независност.
Саобштење корака учињеног од стране Аариф-паше према г. Магазиновићу4 по предмету
заплета нашег с г. Розеном, доведе г. амбасадора
у живи пламен против Порте, који се стиша, тек
пошто сазнаде инструкције, које су дате г. Магазиновићу за случај, ако би портин министар наново ово питање подадрео. На питање, јесам ли
о томе бар[ону] Хофману говорио, и на мој одговор да нисам, што једном приликом састанка
немадох за то времена, а другом сметнух предмет с ума, рече ми, да сам требао да то и барону
саобштим; што се надам, да ћу учинити моћи на
вечерашњем соарету код Кнеза Хоенлоа.

Г. Новиков неможе да поња поступање Кн[еза]
Бисмарка овако пуно раздражености и неког
задовољења, да се због ситница о малу Србију
таре, – после онаквих великих успеха на бојном
и дипломатичном пољу, који га од ово десетину
година сјајном славом пресипају; па зато држи,
да је озбиљност претња привидна и основана
на неком неспоразумљењу и да привременим
удаљењем г. Розена нису сношења прекинута, о
чему последњем он ништа више незнађаше, но
што новине о томе доносише. Ја му напоменух
подобан случај и у Румунији, где пре три године
немачки Консулат прекиде непосредна сношења
с рум[унском] владом и с овом неколико месеци комуницираше преко нем[ачког] посланства,
Порте и рум[унске] агенције у Цариграду, но
овакво преписивање постаде скоро и немогуће
и – смешно, те Немачка скоро настави стара добра сношења; па држим, да је с одласком г. Розена сад тај случај и код нас, бар фактично, насту-

У спору нашем с немачким консулатом у Београду слаже се г. Новиков (али у поверењу) с нашим
назорима, да су осуђивања нашег поступка у
ствари сасвим неоснована, и сматра тврђења, да
смо подчињени штетним француским утицајима као неозбиљна и неоснована подметања; која
су изазвана неистинитим рапортима г. Розена
и иначе погрешним схватањем стања у Србији.
Бар тако он држи, јер је њему непознато било до
скора, да Немачка нема у Србији дипломатичног агента, као што му и сад небеше познато, да
су Аустрија и Русија склањале Немачку, да и за
Србију наименује диплом[атског] агента, и да
је нису на то могле склонити. (Ово ми даје сад
сумњати, да ли сам ја добро разумео речи г. Хофмана о том предмету, и да није он рекавши: ми
смо се трудили и т.д. – разумевао, да се његова
влада трудила склонити Немачку на то). Уоб4 Коста Магазиновић (1819–1891), српски заступник у Цариграду.
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пио. То неможе бити, рече г. Новиков; париским
уговором признато је Србији извесно независно
положење и ми морамо тамо држати наше заступнике, па ни Немачка неможе се тога одрећи.
На питање, зашто о ствари неговорим ген[е]
р[алу] Швајницу, одговорих, да за то немам нарочитог овлашћења, а бојим се, да генерал, који
никад није показивао воље, са мном о политици
говорити, неће ми то дозволити, држећи и себе
за ненадлежна о Србији говорити а најмање са
мном, те ми тим признати положење, које његова влада (преко својих официјозних листова
бар) посредно мени спори, као „агенту Србије“.
Ма да ми несмеде г. амбасадор дати савета о
томе, што нам треба радити, те да из овог заплета изађемо (јер незна, у чему треба тражити
његов прави извор, нити зна, шта ноегова влада
и друге силе о томе мисле) опет недржи, да ће
Немачка правити велике тегобе у изравњењу сукоба.

тање његово, неби ли се могло у нас образовати савезно (коалицијоно) министарство између
пријатеља г[оспо]де Мариновића и Ристића,
зачуди ме, јер оно показа непознавање г. Ристића; ја изјавих своје мишљење, да г. Ристић без
крајње нужде неможе бити у влади с ким, који
неби у свему његову вољу вршио.
Част ми је, изјавити Вам, Господине Министре
и овом приликом уверење о мом особитом поштовању.
КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 46

23.
3. фебруар 1875.
Инструкција Милана Богићевића, министра
иностраних дела, Кости Цукићу за одлазак у
Берлин и пријем код кнеза Бизмарка ради побољшања нарушених односа између Немачке и
Србије

По речима г. Хофмана од ономад закључио сам,
као да ће се случај београдски овако понаособ
решити по жељи Немачке, али да ће се силе договорити још о принципијелном решењу предмета, и, пошто су све већ усвојиле назив „дипломатички агент“ за неке своје заступнике
(и сама Немачка), да ће оне морати одредити
међународно-правну категорију ових заступника, то место (рече барон) моћиће бити између
ministres résidents и Chargés d’Affaires. Иначе ако
се ово неуреди, мораће се укинути досада дате
титуле диплом[атичких] агената, што по свој
прилици неће бити, т.ј. да све силе изреку осуду
свог досад[ашњег] у том погледу поступка. На
моју примедбу, да је г. Калај (наравно по упутству одавде) напустио своју досад[ашњу] титулу, одговори ми г. Хофман, да је г. Калај уступио
само доајенство г. Шишкину, а да титулу дипл.
агента нити је напустио, нити то може бити.

Г. Кости Цукићу
Заступнику Србије у Бечу
Пр. № 4.
Београд 3 Фебруар 1875.
Г. Заступниче,
Влада Његове Светлости, видећи да се у Берлину
ствари Г. Розена, Генералног Консула Немачког,
млого већи значај даје него што га она по себи
заслужује, дошла је до природног закључења, да
је ово био само претекст да нам Немачка влада
даде осетити њено неко негодовање.
Испуњени осећајима признателности према
влади Њег[овог] Вел[ичанства] Цара Немачког,
чије нам благоволење на срцу лежи и свесни да
нисмо ни помислом а камо ли делом дали повода овом негодовању, нисмо могли остати равнодушни а да неучинимо корак к’ обновлењу добрих одношаја са владом немачком.

О нашем министарству водих с г. Новиковом
дуг разговор, из кога најглавније мисли горе изложих. Видох његову искрену жељу, да се у нас
скоро поврати стабилност у министарствима,
и задовољење, да Његова Светлост непрестано
полаже вредности у услуге г. Мариновића. Пи-

У тој цели, добронам је дошла понуда Г. Шишкина да посредује у овој ствари. Но да неби Влада Свет. Цесар[ског] Краљ[евског] Величанства
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нашла се фруасирана кад би њу обишли, ми смо
такође и Г. Калаја умолили да се придружи Г.
Шишкину.

нас нити има, нити може бити каквог уплива
који се овим силама неби могао допасти и
3), Односно наших унутрашњих ствари можете
уверити владу Његов[ог] Велич[анства] Цара
Немачког да оне ником не треба да задају ни
мало бриге за мир на оријенту.
У садашњој скупштини, која је за ово кратко
време два Министарства оборила, истина има
доста јака опозиција, но ова је више лична и
руковођена људма који се надају тим начином
доћи до власти. Властољубиве тежње ових људи
све више и више излазе на видик и влада неће за
сада противу њих ништа да предузима, да неби
их тиме направила неким мученицима и више
их оснажила, већ их пушта да се сами проиграју.
Но ако се види да другога лека нема, влада се
неће устезати ни од распуштања скупштине ни
од најенергичнијих мера да се ред у земљи одржи.

У договору са њима ми смо се споразумели да
Њег[ова] Светлост пише Књазу Горчакову5 и
Графу Андрашију и моли их за дејствовање код
владе немачке да се ова ствар изравна, и као
што сам Вам телеграфом јавио ова су писма већ
отишла на њино определење. Поред тога да би
дали још више доказа колику важност полажемо на наклоност Владе немачке, ми желимо да
ви, Г. Заступниче, пошто владе Аустро-Угарска
и Руска расветле мало питање, одете у Берлин са
препоручителним писмом Његове Светлости на
Књаза Бизмарка, које Вам у прилогу шаљем, и
тамо непосредно ствар изравнате.
Ваш би, Г. Заступниче, задатак у Берлину био:
1), Да објасните, како влада Књажеска, почем
нема код нас прописаног церемонијала у рангу
између страних агената и консула, није могла
утицати у питање конзулског првенства, које су
они међу собом пре 7 година поставили, и које
им је влада и сада, поводом овог догађаја, оставила да сами међу собом расправе, руковођени у
том једином жељом, да једностраним схваћањем
ствари неби навукли на себе негодовање осталих дворова који имају овде своје преставнике.

То су Г. Заступниче укратко идеје, које би ви требали у Берлину да расветлите. У њино опширније разлагање јаненалазим за нужно упуштати
се почем су Вам добро познате и довољно је да
Вам их само напоменем.
Поред овога ја би Вас, Г. Заступниче, молио, да
расветлите и питање о путу Књажевом у Берлин.

2.), Да се постарате отклонити неправедну
сумњу, која нам се наноси, да је овладао код нас
неки страни уплив. Ја нећу порицати да нема код
нас лица, која имају симпатије према једној или
другој народности, но да ове платоничне симпатије, код лица која би и на влади била, изчезавају
према интересима земље. Ми врло добро знамо,
а могли смо се, баш у последње време уверити од
колике нам је стварне користи наклоност трију
великих северних сила. Сопствени интерес а и
праведна признателност неби нам дакле дозволиле да се неблагодарни покажемо и дозволимо
да ма чији уплив код нас овлада, који би навукао
на нас негодовање ових сила. Једном речи, код

Његова Светлост је летос, као што знате поискала и добила пристанак Цара Немачког, да му
учини своје подворење у Берлину у месецу Децембру, мислећи да ће до тог времена скупштина, која се имала сазвати, свршити свој посао. Но
у том месецу, ви знате с каквим се унутрашњим
неприликама имала Његова Светлост борити
и не само да се овај пут није могао остварити,
већ се изостало благовремено извинити Његову
Светлост код Немачког Двора а доцније одлазак
Г. Розена учинио је ово немогућим.
Ја Вас дакле молим да објасните Књазу Бизмарку зашто Његова Светлост није могла ове зиме
доћи у Берлин и зашто се није благовремено
извинила, а у исто време да Га уверите да Ње-

5 Александар Михаилович Горчаков (1798–1883), министар иностраних дела Русије.
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руско држање

гова Светлост сматра за пријатну дужност првом приликом кад Његов[ом] Величанству буде
угодно и кад унутрашње околности дозволе, да
учини своје подворење Његов[ом] Величанству
Цару Немачком.

Бр. 8,		

У Бечу 12. Фебруара 1875.

Господину М[илану] Богићевићу
Министру Спољних Послова

Ја Вам, Г. Заступниче, ради вашег тачнија обавештења у ствари Г. Розена шаљем у препису
целу коресподенцију вођену између њега и Г.
Пироћанца и ако су Вам већ послати преписи
неких писама од ове коресподенције; такође
Вам шаљем и препис писама Његове Светлости
на Књаза Горчакова, Грофа Андрашија и Књаза
Бизмарка.

Господине Министре,
Јутрос примих поштовани президијал од 3. тек.
Но 4, са свима прилозима. Захтевану аудијенцију код грофа Андрашија, коју ми он одма
даде, одпочех изјавом, да сам дошао и усмено га
замолити за посредовање у нашем заплету с г.
Розеном, и да потражим –, но ту ме гроф у говору прекиде речима: „Ви доцне долазите; ствар
је срећно свршена и брже, но што сам се надао;
синоћ примих од гр[офа] Карољија извештај о
томе (који ми сав прочита), о чему сам одма и
Калаја известио, а и Розен је већ овде на путу за
Београд враћајући се на своју посту.“ У даљем
разговору с грофом о наложеном ми задатку да
у Берлин одем, нађосмо, да је тај пут засад излишан у обзиру на постојавши заплет, а свакојако
још проблематичан по потреби да преговарам
о путу Његове Светлости у Берлин, почем се
г. Розен сад у Београд враћа и понајпре с њим
преговоре о том предмету одпочети ваља. Зато
враћам писмо Његове Светлости Кнезу Бисмарку адресирано, које, ако би ја ипак имао у Берлин ићи, на сваки начин преиначити треба.

О времену вашег одласка за Берлин, ја Вам немогу одавде ништа казати, то смо оставили да
Вам Граф Андраши и Г. Новиков кажу кад дође
моменат да би ваш одлазак био од користи, зато
треба да се с’ њима о том споразумете и мене о
резултату известите, а међутим да будете за тај
пут приправни, како би могли одма поћи, чим
Вам Г. Новиков или Граф Андраши буду јавили
да Вам је пут за полазак прокрчен.
У исто време налазим за добро, почем се предходно са истом Господом споразумете, да известите о овом пројектираном путу и Генерала
Швајница, и да га замолите, да Вас у испуњењу
ваше мисије пријатељски потпомогне, и да Вас и
он Књазу Бизмарку препоручи, и приступ ваш
код њега олакша.

Гроф Андрашиј, који ће Његовој Светлости писати у одговору на последње писмо, рече ми, да
је, размишљавајући о начину, којим да одпочне
изравнање између нас и немачке владе, решио
поћи путем најпростијим и најкраћим, и зато је
без (уобичајеног) припита, хоће ли се његово посредовање и како примити, разложио влади немачкој свој начин посматрања о пореклу, заплета
(и нашој у томе невиности) и изјавио јој, како је
он од стране Његове Светлости позван, да у изравнању неспоразумљења посредује, што он чинећи моли царевинског Канцелара, да неспоразумљење сматра као одклоњено, почем је спорно
питање између самих Консула у Београду решено у смислу назора немачке владе. – Г. Билов је
гр[офу] Карољију изјавио, да Канцелар пристаје

По себи се разуме да и у Берлину потражите потпору Посланика Руског и Аустриског. Примите
итд.
ММБогићевић
/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 65

24.
12. фебруар 1875.
Коста Цукић – Милану Богићевићу, министру
иностраних дела, о аудијенцији код грофа Андрашија и молби за посредовање у српско-немачком спору; о ширем контексту спора и
аспектима који су утицали на аустроугарско и
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на посматрање ствари ове као изравнате, почем
србска влада прима сад консулско наређење без
резерве (!). На моје зачуђење дознадох, да су
у писму г. Пироћанца писаном под 4/16. Јануара г. Розену речи: – dans les rapports avec nous
la solution provisoire acceptée par Vos collègues6
– узрок онако жестоког непријатељског расположења према нама од стране немачке владе; да
у њима налази Кнез Бисмарк израза резерве, с
којом ми консулско наређење о рангу примамо; и да се немачка влада од некуд уверила, да
ми сад то наређење друкчије посматрамо, но
што то бијаше пре два три месеца. Уверен сам,
да и гр[оф] Андрашиј (а и сам Кн[ез] Бисмарк)
моје мишљење о томе дели, али њему је стало до
цељи, да се сукоб уклони, па се задовољава с избором пута, који је Канцелар учинио, да с чести
из заплета изађе – без нашег унижења. Гроф је
показао у овој ствари усрдног и ревносног настајавања и иначе врло озбиљног непоколебљивог држања у нашу корист, да сам му ја међутим
поднео захвалност од стране моје владе на свој
његовој радњи. Ту смо му дужни утолико више,
што је одсудно одбио следовати позиву Канцелара, да се Аустро-Угарска придружи Немачкој у
назорима о автономији Србије и у решењу, да се
заплет наш с г. Розеном изнесе пред портин суд,
као надлежни за дипломатична питања тичућа
се Србије. Кн[ез] Бисмарк подкрепљавао је своје
мишљење у томе околношћу, што је г. Розен немачки ген[е]р[ални] Консул у Београду по сили
портиног берата; што му је гроф спорио држећи
и сад, да берат г. Калају издати, нити је на очи
србској влади изношен, нити је ова икад од г. Калаја тражила берат, те да га призна као аустро-угарског заступника. Ја сам грофу отворено изјавио непојимљивост за мене ове раздражености
Кнежеве против нас, која јетако замашне мере
према нашој автономији смерала – и која је изазвана једним простим питањем етикетним, коме
ми нити смо повода дали, нити се хтели у његову расправу мешати, показавши му мој страх
од те раздражљивости у случају, који би могао
наступити, да се интереси Србије неподударају
с онима Немачке, и да обе владе дођу у сукоб са

својим понашањем у предметима стварне важности. Морам додати, да ми је гроф ове изјаве
учинио у поверењу, те му наравно неби по вољи
било, да о тим саобштењима што дозна немачка
влада.
Без да ми се изриком признало, али из разговора с разном овд[ашњом] господом, неискључавајући из тог реда ни гр[офа] Андрашија,
ни бар[она] Хофмана, ни г. Новикова – па ни
генер[ала] Швајница, мислим, да коректно до
закључења долазим, да цела дипломација пати
од необузданости и каприца канцеларових, али
да их с резигнацијом сноси, и с попуштањем где
је то само могуће. Природно је, да се гроф Андрашији није према последњем наваљивању од
стране Канцелара смео попустљив показати, јер
би тим дементирао и поништио правац своје политике према Србији, који је он инаугурирао и
кога се последично, као основе аустро-угарског
и руског савеза, већ осам година држи. Чудо ми
је, да је могао Канцелар и најмање на успех за свој
предлог помислити знајући каквог је замашног
значења исти за источну политику Аустро-Угарске а нарочито Русије, која свој стољетни правац
несме због једног каприца напустити. Држим, да
је, колико нама, толико и Кн[езу] Бисмарку доброшло било, видити заплет београдски окончан, јер је у томе остављен био и од својих савезника усамљен.
Имао сам прилике, да означим као врло корисно
за добра сношења између Немачке и нас, кад би
се г. Розен из Београда уклонио, но нисам смео
ближе ту идеју опредељавати немајући за то овлашћења. Но ако ми ово дато буде, имам повода
– личног – да се на предмет повратим, а надам
се или бојим се, да ће г. Розен својим држањем у
Београду сам скоро повода дати, да се о његовој
личности може говорити.
Јутрос сам Вам телеграфом у шифрама јавио, да
је заплет изравнат, што сте сигурно и од г. Калаја
међутим дознали.
Генерал Швајниц показа ми се врло задовољан
с исходом заплета, но осим тога што ми даде

6 У односима са нама привремено решење прихваћено од стране
Ваших колега. (Прев. приређ.)
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на знање, да ће г. Розен за Београд одма поћи,
чим се увери, да може гдегод преко Дунава се
превести (због леда), нехтеде млого и дубоко
упуштати се у претрес догађаја и у давање захтеваног му савета, да ли ми треба због Књажевог
састанка с царем ићи у Берлин. Он као научењак
и познавач Србије употребио је моју дугу посету више на то, да прибави тачнија обавештења
о нашим унутрашњим политичним тегобама, о
нашим трговним одношајима а поглавито о неким етнографским и топографским питањима с
балканског полуострва, која утичу у дело, које
он сад спрема и које се тиче наших земаља и народа.

важности јако интересира моју владу, но које му
јастављам неовлашћен на то но само поверљиво
ослањајући се на његове познате и доказане симпатије за Србијом. По примљеној живој изјави
готовости, да ће се на моје питање одговорити,
испричам г. генералу, како сам од пријатеља из
Београда извештен, да се у публици почиње јако
говорити и отуд свакојака нагађања изводити,
што г. Розен Његовој Светлости још није своје
подворење по повратку учинио, премда свуда
визите прави; како сте ми и Ви, Господине, ову
вест потврдили но с додатком, да Вам се г. Розен
на оба састанка жалио, да је слаб, чега ради ни
Његовој Светлости предстати неможе, и како
ја из свега овога изводим могућност, да се или
није старо неспоразумљење између Немачке и
Србије сасвим уклонило, или се стварају узроци
новоме, који су нам непознати, и о којима треба
начисто бити одма с почетка, пре него се развију
до оних последица пређашњег неспоразумљења.
– Г. амбасадор ме увери, да је пређашњи спор
тако изравнат, да се на исти нетреба никад повраћати, а исто тако да нема повода новом каквом заплету, то он у свом положењу мора знати.
– Ја захвалим г. генералу на том успокојавајућем
уверењу додавши, да сам на то закључење и сам
зато долазио, што г. Розен, пошто је кроз толике године у приватном животу са мном пријатељска одношења обдржавао (а та су и између
наших фамилија постојала) напусти их даље
обдржавати без другог повода но услед последњег званичног неспоразумљења с мојом
владом, из чега изводим, да он лако преноси
утицаје из званичних одношаја на приватни
живот и обратно. Г. Швајниц разумеде ме, и
стави ми питање о натурелу г. Розена изјавивши, да га он држи за човека хипохондра, који
као такав све догађаје посматра начином мимо
других људи. Ја слегнувши раменима нехтедох
се упуштати друкчије у оцену нарави г. Розена но повторивши од прилике она горе наведена извођења из нашег приватног живота.
– Приликом разговора о познатим чланцима
аугзбурских „Allg. Zeitung“ о Србији и Црној
Гори, који се пре десетину дана публицираше,
и велику сензацију у дипломацији учинише,
дођосмо на нагађања, да је чланке по некима

Чест ми је изјавити Вам, Господине Министре, и
овом приликом моје особито поштовање.
КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 73

25.
12. март 1875.
Коста Цукић – Милану Богићевићу, министру
иностраних дела, о разговору са генералом
Швајницом, немачким амбасадором у Бечу, поводом држања Розена, немачког генералног конзула у Београду; о ставовима Новикова, руског
амбасадора у Бечу, о дугорочним аспектима односа великих сила према Србији и српској унутрашњој и спољној политици
Бр. 9,

У Бечу 12. Марта 1875.

Господину М[илану] Богићевићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примивши Ваше поштовано писмо од 6. тек.
Но5, смислим, дато ми њим овлашћење понајпре
код г. Швајница корисно употребити, коме моја
посета као научењаку беше добродошла и према
коме ја за повод мог доласка млоге друге неполитичне предмете показах. Тек пред растанак обратих му се молбом, да ми дозволи, учинити му
једно питање, које истина као велике политичне
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г. Розен писао, што ја као неосновано одбијах,
чему се г. Швајниц придружи рекавши, да је г.
Розен обећао у новине не писати, но тек пошто
издејств. државне службе иступи. То ми даје
мислити, да је г. Розен за своје пискарање по
новинама имао са својим предпостављенима
разговора, а и да је његов излазак из др. службе
близу извршења.

узевши, ненаклоне три источне силе, о томе сам
подпуно уверен, и држим, да прилике имате и
од њихових тамо заступника о томе се уверити при свему тврђењу, да се оне немисле у наше
унутрашње послове мешати и да им је зато свака
личност, којој Књаз владу повери, добродошла.
Неискључујем могућност па чак ни вероватноћу, да ће ове три силе својој ненаклоњености
оним комбинацијама дати и осетљивијег, јаснијег, израза, који може и до репресалија ићи. Ја
неби желио, да се овај мој страх узме као меродаван основ за држање владе, али ми је дужност
некрити га и молити је, да се о основаности његовој ближе извести код тамошњих заступника
страних сила, који, држим, да се неће уздржавати, дати Вам о назорима својих влада тачна
обавештења. Форма за овакав припит може се
изабрати, да небуде никако зазорна, и да одговор невеже нашу владу у слободном даљем раду.
На сваки начин боље је унапред сазнати и последице каквог намерног дела, лакше их је онда,
ако су неповољне, ублажити а често и обеснажити. Ја изриком повторавам, да незнам ништа
извеснога о њима тврдити, али на она закључења долазим гласовима, који до мене допиру из
приватних извора, или које налазим у аустро-угарским официјозним листовима и дописима.
Ја их налазим правдана и држањем г. Новикова
према мени у новије доба. Г. амбасадор, пошто
ме је ближе познао, одликоваше ме, каошто Вам
је, Господине Министре, одчасти познато и из
мојих извештаја, неко време поверљивим отвореним саобраћајем, а сад говорећи о нашим
догађајима, нарочито о поменутој кабинетској
комбинацији, постаде опет уздржљив у давању
свог мишљења, и изражава опет ова лаконичним и теоријским фразама, којима тек треба
свезу међусобну и практично значење погађати. Г. Новиков поверио ми је из разговора, који
је на последњој аудијенцији с царем Фр[ањом]
Јосифом имао, да се Његово Величанство јако
интересира за Његову Светлост Књаза нашег, и
да врло цени Књажеву државничку и владалачку мудрост и лојални карактер, који осигуравају
Књазу цареве симпатије и Србији његову подпору – и као у свези с реченим после једне паузе, коју ја испуних одчасти изјавама признања,

Г. генерал ми обећа, да ће се по предмету учињеног му саобштења даље коме треба обратити и
мени резултат јавити. Ја држах за нужно наново му рећи, да моје питање као сасвим приватно
и поверљиво узме – на што ми он одговори, да
ће га тако и сматрати, па у том смислу и даље
кораке чинити и тако и резултат мени јавити.
Недржах за умесно у овој првој прилици чинити г. Швајницу даље примедбе о г. Розену; за
то ћу употребити прилику, кад примим од њега
обећани одговор, а међутим ћу покушати, да се
немачкој влади другим путем наша потреба и
жеља односно г. Розена до знања доставе.
Ја сам пропустио дуже време писати Вам о утиску, који чине овде гласови о политичним догађајима код нас, и то понајпре зато, што управо
незнам, шта би Вам могао о томе писати новога, што ви неби знали. Незнајући шта на полагана ми питања да одговарам, нисам тражио
прилике, да се састајем с личностима, које су
својим положењем позване, да од мене потраже обавештења у нашим догађајима, нарочито
о намерама владе у обзиру на скупштину и о
предстојећој промени Књажевог Кабинета. Да је
Његова Светлост по последњем предмету имала конференције с г[оспо]дом Ристићем и Милојковићем7 знало се у извесним круговима пре,
него је ствар постала публична посредством
новина, и на питања о основаности и могућности таквих комбинација заклањао сам моје
незнање правог стања ствари за околности, да
о томе немам никаквих извештаја из Београда
осим познатог демантија у зван[ичним] новинама. – Није ми познато, како ће остале – западне
– силе предусрести остварење поменутих кабинетских комбинација, а да су му, у најмању руку
7 Радивоје Милојковић, министар правде.
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додаде г. амбасадор: „Код Вас се неводи рачун
о расположењима сила“! Ово беше изречено с
неким сарказмом,и ма да ја протестовах изјавама, да је неумесно мешати јавно мишљење у Србији, које образују наши кафански политичари
с оним, које исповедају влада и разумни грађани, и да оно прво неће никад у Србији бити владајуће, упаде г. Новиков речима: „По свему излази, да је код Вас свака влада могућа!“ На моје
разлагање тегоба, с којима увођење институција
правне државе има да се бори с народним представништвом духа патријархалног – и анархичног, и кроз које су све земље морале проћи
с мање или више штете, одговори г. амбасадор:
„Све би добро било, да време и околности хоће
да Вас чекају, али сте ви у тој политици нихања
млого пропустили и пропустићете још и више,
а овако угодне околности по вас, ово повољно
расположење сила према Вама, незна се, да ли ће
икад и кад опет наступити!“ У целом разговору
бијаше држање г. Новикова хладно и преко, расположење иако пуно израза незадовољства али
уједно и резигнације и уверења, да се ток наших
догађаја неможе зауставити, и да зато он нежели, у празном разговору о томе речи трошити.
Несмедох се – бар не том приликом – упустити
у тражење ближег саобштења из разговора, који
је он с царем имао, и јаснијег формулирања назора, који три силе имају према догађајима сада
у Србији као и према њиховим даљим евентуалностима, но мислим, да ће све то бити познато и
г[оспо]ди[ну] Шишкину и Калају, и да ови неће
о томе према Вама тајну правити. Али ако за
ствари приличније нађете, да се ја овде не само о
предстојећем ближе известим, него да дам и она
горе наспоменута предходна објашњења о нужности предстојећих кабинетских комбинација,
то молим за нужна упутства и за саобштење основа оне нужности, ако се т.ј. они гласови заиста
обистинити морају.

26.
18. март 1875.
Коста Цукић – Милану Богићевићу, министру
иностраних дела, о појединим страним тумачењима новијих односа Србије са суседним државама и односима српског кнеза и опозиције
Бр. 11,

У Бечу 18. Марта 1875.

Господину М[илану] Богићевићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
У свези с мојим последњим писмом од 14. тек.
Но 10. имам да допуним податке о намерама познатих зломишљеника новима, које сам из истог
извора прибавио, и да разлоге своје дам за вероватноћу оних намера, који се с више страна
као основани правдају. Маџарски незадовољници нису после пада Маџарске у 1849. год. никад
престајали, тражити савезнике за своју ствар
код Срба с обе стране Саве и Дунава, и ако су
млоги и напоследку већина постепеним измирењем с Аустријом прешли у коло задовољника,
још је остала знатна партија, која се није овима
придружила, и која се нада помоћу незадовољних становника Угарске, немаџарске народности, до своје цељи доћи, обећавајући овима за
случај успеха задовољење свију њихових народњачких тежња. Како се која гомила незадовољника с Аустријом измири, одма и заборави и
на своја обећања, но свагдашњи остатак незадовољних Маџара продужаваше своје агитације, и
налажаше веровања код млогих Срба и Румуна
(нарочито у Угарској), који према томе и своје
политично држање спрам владе удешаваху. У
Србији, бар за време владе блаженопоч[ивших]
Књажева, нису мамљења маџарских незадовољника одзива нашла. Наваљивању ових за владе
Књаза Милоша беше лако Књазу Наследнику
избегавати, да одсудног одговора да, али по доласку свом на престол Књаз Михајило даде им
на знање, да такве агитациге немогу на његову
подпору рачунати. Ово знам усигурно, јер сам ја
извршењем ове изјаве почаствован био. Ако је
доцније између оних агитатора и Књажеве вла-

Чест ми је, уверити Вас, Господине Министре, и
овом приликом о мом особитом поштовању.
КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 88
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де по који пут и неко зближење довођено, оно
се свакад разбијало о познату вољу Књаза; – то
беше нарочито за време рата 1866. године. Превратна маџарска партија поздравила је с истим
задовољством повратак Обреновића у Србију и
долазак Књаза Михајила на владу, као и убијство
овога пошто се уверила, да њене намере немају
код њега изгледа на подпору; да ли се та партија и више притом огрешила, незнам, каошто
ни то незнам, како је она с владом Н[амесни]
штва стајала. Имам тврдог основа уверен бити,
да иста партија боље изгледа за своје цељи сад у
Србији нема, но што их имађаше под Књ[азом]
Михајилом, као ни да је њено расположење према владајућем Књазу сад боље но пређе. Како су
овострански угарски „патријоти“ разне народности с тим начисто, да се само путем преврата
владајућа у Угарској партији може оборити, и да
би агресивна влада у Србији (и Румунији) притом највеће подпоре за ту цељ указати могла, то
је и Кошутовцима и Милетићевцима понајпречи задатак сад, створити у Србији стање за себе
корисно, и почем по толиком напрезању остаде
без успеха сав труд њихов, да се у Србији на власт
доведу људи од агресивне политике, „патријоти“
у њиховом смислу, то им ништа друго неостаје,
но заменити самог владаоца удеснијом личности, а ова је Књаз Никола. Ова потреба увиђа се
код њихових пријатеља и у Србији, и, као што
у пређ[ашњем] писму напоменух, вође наших
„патријота“ налазе у извршењу тих планова још
једино могуће задовољење својих властољубивих и себичних тежња, а светина се лакоми за
„народном политиком“, коју би Књ[аз] Никола
према Турској и према свима вел[иким] силама,
нарочито према Аустро-Угарској, инаугурирао.
Незнам, да ли ексдиктатор маџарски дели изненађење својих пријатеља у Србству с обе стране
Саве и Дунава, али ови су у сигурно држали, да
комбинирани, узастопни, непребројни – напади
на министре Његове Светлости у последњим сесијама народна скупштине морају за последицу
имати или – у најмању руку предаше Књаза у
њихове руке или његов пад, при свем том што су
у исто тако сигурном држању досад више пута
варани бивали: по осуђењу касацијоних судија
1864., по држаној омладинској скупштини у Бе-

ограду 1867. и после народне скупштине те године, а нарочито по извршеном убиству Књаза
Михајила, када се полутарност њихова у делу
и њихова револуцијонарна невештина доказа
тим, што се морадоше задовољити обећаном им
и указаном им заштитом од судског гоњења и
одличијама од стране Намесништва. Ове мисли, које сад на жалост нашој историји само
припадају, узимам за предмет спомена овде, да
покажем само лакомисленост тих људи и њихову лакост, с којом се они свакад у већ искушане
погрешке враћају, и с којом они улазе и у највећа
злочинства, окуражени већ једном приликом,
где их после једног огромног зла дела постиже
– награда.
Поузданост, с којом су ти непријатељи Књажеви
лак успех својих намера очекивали, и сагласност
међу Кошутовцима, Милетићевцима и нашим
„патријотима“ у понајближој цељи, на постигнућу које им свима требало радити, докази су,
да је њихово предузеће размишљено и комбинирано, и да услед претрпљеног сад фијаска на
скупштини неће они пропустити на извршењу
својих намера с толико већом енергијом и даље
радити, непрезирући, по обичају, никакво средство, које их к цељи води. Одкуд би се иначе
могла извести природна свеза познатих појава,
да за предлогом у скупштини о уређењу наследства Књажевог достојанства у Србији следује у
„Застави“ кандидација Књ[аза] Николе за србски престо и уједно тврђење једног од најпоузданијих агената Кошутових, да једино замена
Књаза Милана Књазом Николом у Србији може
остварити тежње његове партије у Угарској, која
је у том обзиру с нацијоналном партијом угарских Срба сагласна, као и да ће она замена пре,
но што се обично мисли, извршена бити. Како
иначе да се објасни она живост, непрекидност,
дрскост и необузданост у нападима Књажевих
влада од стране познатих викача у скупштини,
непосредних органа и повереника вођа наше
опозиције, кад они утврдо знају, да у Србији народ неможе ни у добру ни у злу помислити Књаза одвојено од владе и кад они, док су у власти,
сами ове назоре – ако одчасти и погрешне – јавно исповедају. Неварају се они ни у томе, да је
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Књазу и целом свету познато, да скупштински
букачи само по команди дејствују, а команданти су толико разумни и лукави, да неби с агитацијама тако далеко ишли и себе компромитирали, да нису били уверени о сигурности успеха
својих агитација. С поуздањем у успех они су све
мостове за собом спалили, и сад немајући изгледа, да задобију код владајућег Књаза веровања
у њихову лојалност, морају, гоњени страшћу за
власти, дело своје наставити и до цељи доћи, каошто рекох, ма којим средством то било. Ја, који
сам био свакад противан мерама владе у очи
јако падајућима и идућима на сигурност личности Књажеве налазећи страх од опасности какве као неоснован, обузет сам сад уверењем, да
има тог реда опасности за Његову Светлост, и да
су мере за одклоњење опасности те преко нужне. Треба овде у рачун узети и живост којом се

финансијски одбор одупираше, дати министру
полиције и најмањи кредит, кога је поглавито
опредељење, да лакше дозна мутње по земљи
против сигурности Књаза и владе управљене.
Овај појав је утолико значајнији, што је одбор
друге кредите за обстанак и будућој влади нужне одобравао а овај не, сигурно решен да и овој
будућој влади опет одобри.
Чест ми је, уверити Вас, Господине Министре, и
овом приликом о мом особитом поштовању.
КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1875, Ф I, П/5-II, Пов.№ 94

Приредио:
др Мирослав Перишић
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СЈЕЋАЊЕ СВЕШТЕНИКА НИКОДИМА
НОВАКОВИЋА НА ПРОГОН У ТОКУ ПРВОГ
СВЈЕТСКОГ РАТА
Десетог августа 1914. године почело је слање
првих политички сумњивих лица у логор Арад.
Интернирци су прво одвођени у Брод, гдје су
чекали даљи транспорт. Први воз са затвореницима за Арад кренуо је 15. августа 1914. године.1
Међу првим интернирцима, упућеним из Босанског Петровца у Арад, био је свештеник Никодим Новаковић.

тровцу, Рагуж у извјештају жандармеријском
центру у Бањалуци, поднио је извјештај против
три петровачка свештеника. Међу оптуженима било је и име Никодима Новаковића: У посљедње вријеме у петровачкој чаршији осјећа се
све већи отпор нашој власти. У томе су нарочито активни свештеници Никодим Новаковић,
Владо Кецман и Лука Прошић из смољанске парохије. Често се састају по приватним кућама и
сједе до касно по ноћи. Шећу по граду дигнуте
главе, не поздрављају никога из наше власти, а
када су државни празници никада не истичу државну заставу на својим кућама, а на тај начин,
српском заставом означавају сваку државну и
вјерску светковину Србије и Црне Горе.5 Свештеници Никодим Новаковић и Владимир Кецман били су у истражном притвору мјесец дана.
Након истражног притвора, Никодим је депортован у логор Арад, а Владимир Кецман стављен
под сталну присмотру.6

Никодим (Василијe) Новаковић је рођен 1864.
године. Рукоположен је у Рељевској цркви, као
свршени богослов Рељевског богословског завода, 9. маја 1893. године за ђакона, а већ 15. јуна
за свештеника. По рукоположењу одређен је за
помоћника брату Кости Новаковићу у парохији
петровачкој.2 Након смрти Косте Новаковића
постављен је за администратора протопрезвитерата петровачког. За пароха петровачког постављен је 15. јула 1899. године.3 Митрополит
Евгеније Летица поставио га је у мају 1901. године за протопрезвитера петровачког. Крајем
1941. године са породицом је избјегао у Београд,
гдје је остао до краја Другог свјетског рата, када
се враћа у Босански Петровац. Убијен је 8/21.
новембра 1947. године, у Суваји код Босанског
Петровца, при повратку кући са службе. 4

Никодим је описао своју голготу из Првог свјетског рата, а везану за прогон и тамничење од
стране окупационих власти:7

По сарајевском атентату на Фердинанда Хабзбуршког који је био 15/28. јуна 1914. овђе је у Петровцу проглашен пријеки суд 2. јула и. г. Истог
дана сам ја са моја два сина стављен под кућни
затвор. Овај је затвор трајао до 1. августа исте г.
2. и 3. јула обноћ када сам спавао у свој(ој) кући
дошли су ми жандари и претраживали кућу али

Био је оптужен за непоштовање Аустроугарске монархије почетком Првог свјетског рата,
због чега је трпио страшан терор аустроугарских власти у Босанском Петровцу. Командир
аустроугарске жандармерије у Босанском Пе-

5 Владо Д. Кецман, Ријека живота (родослов Кецмана), Бања
Лука, 1998, стр. 36.
6 Исто, стр. 36.
7 Како је рукопис тежак за читање, неке ријечи аутор није могао
да прочита и оне су обиљежене црвеним упитником, али,
то не умањује вриједност рукописа нити на било који начин
ускраћује читаоцима могућност да разумију текст сјећања
Никодима Новаковића.

1 Владимир Ћоровић, Црна књига. Патње Срба Босне и Херцеговине за време Светског Рата 1914–1918, Београд – Сарајево,
1920, стр. 83.
2 Босанско-херцеговачки источник, бр. 6, 1893, стр. 255.
3 Босанско-херцеговачки источник, бр. 14, 1899, насловна страна.
4 Бошко М. Бранковић, Црква Светог пророка Илије у Смољани, Бања Лука – Босански Петровац, 2012, стр. 109–111.
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установљено да се није имало чути што је прошли
дана наведено. Код осуде урачунају ми истражни затвор али ме непустише него и даље задржаше у затвору док не дође са стране наређење
да се пошаљем у Арад. На путу до Арада у који
пристижем управ на св. Луку 31. окт. 1914. имао
сам нападаја и пријетњи од којекаквих војника,
али ми је ипак најгоре било што сам морао своје
ствари, које су ми биле сувише тешке сам носити
по жељезничким станицама и до (...?) војничких
касарни. У Араду био сам 7 мјесеци и 10 дана гдје
сам трпио као и сви (...?). Тада ми је дошло од врховног суда сарајевског преинака осуде у којој ми
је казна од 2 мјесеца затвора повишена на 5 мјесеци тамнице са сваки 14 дана 1 дан поста.

тако без обзирно да су све у креветима упирали
дјеци у очи бајонетима, из чега су ми дјеца добила страх, да се је једна ми кћерка тешко сада
од тога нешто излијечила, а један ми синчић
од 12 година и сада пати од те болести. 4. јула
политички пристав Билић (или Бичић?) са три
полицајца и једним поднаредником претражио
ми је кућу при чему је и дијете на спавању из колијевке извадио.
За све вријеме овога кућног затвора правили су
ми све могуће неугодности као демонстрације
са комшијама (...?) машући на кућу и вичући:
„доље разбојник, доље велеиздајник и. т. д“. Не
само да сам ја имао кућни затвор, него ни остала ми породица није смјела од силе жандарске
излазити из куће.

Из Арада сам под бајонетима /један је војник био
шваба а други мађар/ допремљен у Бихаћ. У БиПрви августа по ноћи дошли су ми у кућу вој- хаћу сам обучен у робијашко одијело – затворен
нички чиновник са више жандара, те полиције међу разбојнике/ мјесто сам имао до неког Јована
и шуцкора пак ме извели кот. области одаклен (...?), који је био на смрт осуђен/.
ме оправише (...?) са три жандара у Бања Луку. Када сам затвор (...?) отпремљен сам међу (...?)
На овоме путу од Новог до Бања Луке на свакој интернирце у Жегар крај Бихаћа, гдје сам био
станици нападали су нас војници вичући: „Во до фебруара 1916. г. када сам кући пуштен. Када
ист поп“, а жандари су ме сакрили у марвински сам кући дошао дозволио ми је кот. престојкупеј и тако ме од војника сачували. Од Петров- ник Пачовски да могу само отићи у цркву али
ца до Бања Луке нијесам добио нити су ми дали да несмијем ништа радити. Овако сам (...?) (...?)
ништа за јело и пиће него тек у Бања Луци сутра шест недјеља док савјетник црк. суда г. Јокановић
дан увече. Ту су ме затворили у самицу војнич- није дошао случајно овђе (...?) престојника пак
ког затвора са свим влажну. Овђе сам био до 19. ми је дозволио да могу у парохију али се нигде
августа да нијесам видио ни сунца ни мјесеца, ни мало задржавати. Међутим на катехизацију
(...?) чистоме се ваздуху (...?). Ту су ми долазили нијесам смио ни дању ићи. И тако сам остао до
неки (подчасници?) те ме плашили са: „Ту (...?)“ прољећа 1918. када сам ја и без дозволе почео ићи
и страшили ме да ћу бити објешен.
у чаршију. Катехизирати такођер сам почео почетком другог семестра 1917. (...?) г.
Из Бања Луке су ме отпремили у Бихаћ. На путу
су ме затворили у Новом у вече гдје сам био у за- Усљед читавог овог страдања добио сам болест
твору други дан до после подне. Овђе ми нијесу али морам служити пошто су ми дјеца необшкрдали ни освежење, ни јести, ни пити нити ишта бљена /четверо/. Двоје у (...?).
простријети, него сам на голу поду преноћио без
Бос. Петровац 29. децембра 1918.
ичега и икога. Сутра дан ме отпреме у Крупу гдје
Никодим Новаковић
преноћих као и у Новоме. Из Крупе ме допреме
протопрезвитер 8
у Бихаћ и затворе у окружни затвор. Овде је (...?)
(...?) (...?) (...?), јер да сам направио војничку неПриредио:
послушност. Под истрагом останем 2 мјесеца и 8
др Бошко М. Бранковић
дана те ме осуде на два мјесеца затвора и ако је
код очевида на лицу мјеста од кот. и окруж. суда 8 Архив Србије, Збирка Вариа, V– 3632.
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СЕЋАЊЕ И ОПОМЕНА
Споменик и спомен-костурница браниоцима
Београда у Првом светском рату
Споменици као маркери времена и хватачи сећања, због
својих многоструких форми
утиснутих како на уметничком, тако и на политичком,
културном и социолошком
плану, представљају спону између прошлости и садашњег
тренутка. Успостављање „патриотског култа“ формираног
у време Француске револуције,
почетком двадесетог века у
европским оквирима досеже врхунац. У нашој средини
култ бораца палих за отаџбину везује се за почетке споменичке културе и буђење националне обнове у деветнаестом
веку. Све до тада „колективно
меморисање“ у спрези је са
подизањем цркава, манастира
и гробља – као топоса националног идентитета. Погинулим
борцима посвећују се меморијалне целине са мисијом да
се кроз идеју смрти и жртве
промовише рађање нације као
„колективног субјекта историје“.1 Један од првих националних споменика српске
културе подигнут 1848. год. –
„Меморијал Ослободиоцима
Београда 1806.“, постаје „јавни
топос националне меморије“
1 Мирослав Тимотијевић, „Меморијал ослободиоцима Београда 1806.“, у Наслеђе
(Београд: Завод за заштитиу споменика
културе, 2005), 9-34.
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успостављајући континуитет са тековинама Првог српског устанка. Појава овог и сличних споменика најавила је нове инструменте колективног сећања, промене у односу државе и цркве,
„измештање сећања“ са гробова на споменичке
целине, чиме они мање евоцирају смрт, а више
подсећање на саму идеју нације.2 Појам смрти
потискује се у други план у циљу пропагирања
политичких образаца. Споменичка гробља прокламују идеју тзв. „егземпларне смрти“, што
више није страдање обичног човека, већ оног
који даје живот за целу државу, обезбеђујући
себи право на вечни помен и сећање.

година обновили су колективно сећање на војне
меморијале, а неке од ових објеката уврстили у
категорију културних добара од изузетног значаја.
Национално питање, као један од од горућих
проблема Југославије у међуратном периоду,
врховна власт покушавала је да измири прокламујући идеју „једног народа са три имена.“
На крају Првог светског рата, Србија и српска
војска излазе као победнице, Аустроугарска се
распада, а њени делови улазе у састав новоформиране Краљевине СХС. Тада се јавила дилема на који начин славити и обележити победе
српске војске. „Прихватајући српску војску као
ослободиоца“ нова држава „покушавала да је искористи за приближавање свих народа од којих
је била створена.“5 То доводи до даљег питања до
које мере је подизање неког меморијалног споменика било величање српства, а у којој мери
југословенства? Бригу и надзор над војничким
гробљима, подизањем споменика и костурница
водило је Министарство вера, касније Министарство правде.6 Поред тога што је постојао законски установљен оквир за подизање и одржавање војних меморијала, Краљевина СХС није
имала довољно финансијских средстава којима
би обезбедила њихово очување. Из тог разлога
од кључног значаја било је прикупљање добровољних прилога које на себе преузимају борачка
удружења или Одбори посебно формирани за
ту прилику. Њихово оснивање било је у јасној
спрези са државном пропагандом, а чланови су
углавном били виђенији људи - министри, посланици и други припадници државног апарата,
чиме је Држава јасно показивала и обезбеђивала своју контролу и ауторитет. Новчани прилози пристизали су из читаве земље, како од појединаца, тако од хуманитарних и привредних
организација. Са своје стране држава је такође
донирала одређена средства преко Министар-

Војни меморијали као дела непокретне културне баштине настајали су са циљем очувања културно-историјског континуитета једног народа.
Неговање традиције ослободилачких ратова,
споменика и спомен-обележја, војних гробова
– њихово очување, заштита, презентација и валоризација спада у домен важног државног интереса.3 Хронолошки оквир настанка тј. грађења
меморијалних целина које чувају спомен на
Балканске ратове и Први светски рат, протеже
се од 1912. до 1942. год.4 Током Другог светског
рата уништен је делимично или у потпуности
велики број ових споменика. Подизани као спомен-чесме, костурнице, капеле и цркве у доба
Балканских ратова и по окончању Првог светског рата, смештени су на различитим локацијама, у великом броју и изван територије Србије.
Чувајући спомен на Велики рат и његове жртве,
налазе се у непосредној близини вођења битака
и страдања српске војске и народа. Препуштени
зубу времена и недовољној бризи државног врха
у деценијама које су надолазиле неки од ових
споменика били су запуштени, полако тонући
у заборав. Рестаураторско-конзерварвторски
радови предузимани у току последњих десетак
2 Александра Павићевић, „Споменици и/или гробови: Сећање
на смрт или декорација“, у Етнографски Зборник (Београд:
Етнографски зборник САНУ, 2008), 50.
3 Спада у надлежност Министартва за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Републике Србије: http//www.
minrzs.gov.rs/cir/o-ministarstvu.
4 Више о војним меморијалима: Дејан Ристић, „У славу јунака“,
Одбрана (специјални прилог бр. 26), Београд: Новинско-издавачки центар Војска, 2007.

5 Нeнад Лајбеншпергер, „Српско југословенство и локалпатриотизам приликом подизања кострурница на Мачковом камену
у Крупњу“, у Етнографски зборник (Београд: Етнографски
институт САНУ, 2008), 197.
6 Ненад Лајбеншпергер и Ђорђе Мамула, „Споменици у Првом
светском рату између државе, закона и појединца“, у Српске
студије (Београд: Центар за српске студије, 2014), 209.
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ства вера и Министарства Војске и морнарице.
Прилоге су давали срезови, општине, као и сам
Краљ. Осим новца честе су биле донације у виду
грађевинског материјала неопходног за опремање костурница.

банке у Скопљу Тодор Васојевић, Арчибалд Рајс,
као и готово целокупно руководство Београдске
општине, били су најистакнутији чланови Удружења. Идеја очувања Отаџбине, одржавање живих успомена на рат, сећање на имена погинулих
и рањених, као и преношење тог залога младим нараштајима, били су основни постулати
на којима је почивало Удружење.9 Активности
Удружења огледале су се у објављивању пригодних књига, фотографских албума, грађењу споменика и костурница, као и репрезентативних
објеката са идејом подсећања на ратне догађаје.10
Замисао да Удружење резервних официра подигне костурницу и споменик браниоцима
Београда, потекла је од њеног председника –
Милана Ђ. Радосављевића према чијој идеји је
изграђен споменик. Отпочело је сакупаљање
добровољних прилога, а средином тридесетих
година прошлог века јавности је представљен
пројекат споменика камене хриди на којој стоји
српски војник са шајкачом. Одбивши жељу припадника Удружења да споменик буде постављен
у центру Београда, државни врх изабрао је за
локацију Ново гробље, смештено на тадашњој
периферији Београда. Иако је најшира јавност
пружила подршку Удружењу, између осталих и
декан Техничког факултета у Београду Бранко
Поповић, држава је споменик окарактерисала
као „исувише српски.“ 11

Поред тога што је држава формално стајала иза
подизања и вођења рачуна о спомен-обележјима, постојао је велики број војничких гробаља
који је већ у првим послератним годинама био
запуштен и обрастао у коров. Да би се организовало преношење посмртних остатака у костурнице, Министарство вера је 1931. год. наложило
да се провере подаци на терену. Поред бројних
проблема који су искрсли том приликом, неповратно је изгубљен идентитет великог броја
сахрањених војника, пошто се са надгробних
споменика (уколико су постојали) због небриге
и пропадања није више могао ишчитати текст,
нити имена погинулих.7
Имајући све ово у виду, не чуди чињеница да је
немали број посмртних остатака ратних жртава остао неидентификован. Тринаест година по
окончању Великог рата, кости страдалих бораца
из времена Балканских и Првог светског рата
окупљене су на једном месту - у „Спомен-костурници бранилаца Београда 1914-1918.“ У њу
су пренети посмртни остаци српских војника
са војних парцела на Новом гробљу, Дунавском
кеју, као и са Ташмајданског гробља крај цркве
Св. Марка у Београду. С обзиром на то да држава није предузела очекиване кораке када је
у питању подизање споменика који би чувао
спомен на њихове пале саборце у одбрани Београда, иницијатива за његово грађење потекла
је од „Удружења резервних официра и ратника“
које је у Краљевини Југославији било најмоћније
ветеранско удружење.8 Посебна активност овог
елитног Удружења које је окупљало ратнике, а
пре свега официре српске војске, била је у домену очувања сећања на ратне догађаје. Архитекта
Момир Коруновић, председник аеро-клуба Тадија Сондермајер, директор филијале Народне

Костурница и споменик ослободиоцима Београда налазе се на месту Срспког војног гробља
које се формирало одмах после Првог светског
рата на великом простору изнад старог комплекса Новог гробља.12 Одлука о подизању Ко9 До 1933. год. под патронатом Удружења завршена је изградња
Ратничког дома, организован је конгрес ФИДАК-а (Међународне федерације ратника из савезничких земаља) 1929, уређено је и проширено француско војничко гробље у Београду,
подигнута костурница на Новом гробљу, као и низ мањих костурница и споменика у Србији.
10 Данило Шаренац, „Удружење резервних официра и ратника
1919-1941“, у Историја 20. века (Београд: Институт за савремену историју, 2011), 28-33.
11 Бојана Ибрајтер-Газибара, Споменик и спомен костурница
браноцима Београда 1914-1918 (Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2014), 5.
12 Нада Живковић, „Стање костурнице и споменика браниоцима
Београда 1914-1918. на Новом гробљу“, у Гласник друштва конзер-

7 Ненад Лајбеншпергер, 216.
8 На споменику стоји натпис: „Браниоцима Београда Удружење
резервних ратника и официра 1931.“
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стурнице донета је 1921. год, а њено подизање
трајало је више од једне деценије. У оквиру Новог гробља смештено је више целина које чине
војничка гробља из доба Првог светског рата,
чија је изградња и уређење завршено 1931. год.13
Читав простор који окружује Споменик ослободиоцима Београда чини Алеја хероја организована у три целине. На простору око Спомен-костурнице, у периоду после ослобођења Београда
1944. год, почиње сахрањивање најистакнутијих
учесника НОР-а и народних хероја Југославије.14
Алеја је уређивана у периоду од 1928. до 1971.
год, када је званично формирана. У почетку се
простирала само на простору десно од споменика, а током времена полако је проширивана.

страни стоји натпис: „У славу и част палих за
краља и Отаџбину резервних официра и ратника, подиже ову костурницу... над њом и уписа
у ово народно јеванђеље и свих другова-Браниоца Београда палих 1914. 1915. и 1918. године свих оних јунака из ратова за ослобођење и
уједињење 1912-1918. год. који су помрли у Београду од задо-бијених рана, сахрањени у овој
костурници... Нека би овај споменик и овај џиновски гроб са хиљадама костура у њему био
златна колајна, која ће вечито стајати на прсима
гордог Београда...“.17 Посмртни остаци идентификованих ратника смештени су у засебне урне
са именима, док су остаци преко 1000 неидентификованих жртава стављени у посебну крипту.
Свод централне одаје ослања се на стубове на
чијим капителима су исклесана лица српских
ратника са кацигама на главама, међу којима су
рељефи са мачевима овенчаним ловором.

Меморијалну целину посвећену ослободиоцима Београда сачињавају споменик и крипта.
Камено постоље споменика изграђено 1929, а
1931. год. постављенa је фигура војника-победника. Монументална композиција овог спомен
објекта доминира великим делом комплекса
Новог гробља чувајући успомену на велике жртве српског народа и догађаје који су обележили
епоху. Споменик је свечано освештан 11. новембра 1931. год, на Дан закључења примирја у
Првом светском рату. Тог дана сећање на пале
ратнике почело је процесијом на Француском и
Италијанском војном гробљу, а завршило се код
Српске костурнице. Свечаности су присуствовали Његово величанство Краљ Александар
I који је положио венац, потом представници
Владе и Војске Краљевине Југославије, Београдске општине, хуманитарних, културних и др.
удружења, диплопматски кор, преживели ратници, као и породице погинулих.15

За пројекат и извођење Споменика високог 18,5
м. и тешког готово 3000 кг., заслужни су руски архитекта и вајар Роман Верховски и српски вајар
Живојин Лукић. Као учесник у Првом светском
рату Верховски је са великим пијететом приступио пројектовању спомен-костурнице. Не треба
изгубити из вида да се у послератном периоду
постепено рађају снажни подстицаји за за „отпочињање живе градитељске активности, која
је изменила урбани лик Београда.“18 Поред домаћих архитеката, нова стилска остварења доносе и руске архитекте - емигранти, формирани
у елитним школама у Москви и Петрограду, налазећи после октобарске револуције уточиште
у Југославији. На сличан начин, по завршетку
студија на Петроградској Императорској академији, Верховски доспева 1920. год. у Београд,
где наставља самостално да пројектује. Осим
спомен костурнице, његовог највећег пројекта,
Верховски је дао идејно решење за споменик
Имперетору Николају II и руским ратницима
1914-1918.19 Вајар Живојин Лукић, као званични

На дан освећења, Српска костурница предата је
на чување и бригу Београдској општини. У Књигу са подацима о сахрањенима уписана су имена 3.5229 идентификованох ратника.16 На првој
ватора Србије (Београд: Друштво конзерватора Србије, 1996), 42.
13 Аустро-угарско, италијанско, француско и бугарско војно
гробље.
14 Један од првих хероја сахрањених на овом месту био је генерал
Иван Милутиновић (1901-1944).
15 Београдске општинске новине, 11.11. 1931, бр.21-22.
16 Ново гробље у Београду: отворно сведочанство историје: по-

водом 125 година од оснивања (Београд: ЈКП Погребне услуге,
2011), 21.
17 Нав. дело, 21.
18 Марко Поповић, Хералдички симболи на београдским јавним
здањима (Београд: БМГ, 1997), 88.
19 Александар Арсењев, „Руска емиграција у Југославији. Избор
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сликар у служби Врховне команде такође је био
је учесник у Првом светском рату. После усавршавања у Москви, постаје по повратку у земљу
активни члан уметничког удружења „Лада“ и
истиче се првенствено радом на камејама и медаљама. Поред интимног приступа скулптури,
на посебан начин бавио се и архитектонском и
меморијалном пластиком, што се најбоље очитује на Споменику ослободиоцима Београда.
Монументални монолит споменика над костурницом симболизује снагу српског народа, ослобођење и победу. Бронзани делови скулптуре
коју је радио Живојин Лукић ливени су у Артиљериско-техничком заводу у Крагујевцу 1930.
год.20 На споменику доминира фигура српског
војника са пушком у једној, а заставом у дргој
руци, спремног да брани своју отаџбину. Српски
двоглави орао исклесан у маси постамента, сведене је форме и без сувишних детаља, замишљен
као симбол победника под којим леже трофеји –
оборене непријатељсеке заставе и пали аустријски орао. Светла боја камена и тамна боја бронзе у којој су рађени пали трофеји симболизују
победу добра над злом. Постављање оригиналног топа на споменик није иновативно решење.
Примери споменика са постављањем војних
реквизита, попут ђулади, топова и граната, чести су на меморијалним објектима подизаним
у међуратном периоду на територији Грчке,
Бугарске и Француске.21 Крст као најзаступљенији симбол смрти и страдања представљен је
на свим врстама спомен-обележја, те Споменик
ослободиоцима у том смислу не чини изузетак.
Транспонован је у три облика – на застави, кроз
став војника са раширеним рукама, као и на самом споменику.

ском тргу уз много полемика подигнут споменик српском војнику посвећен изгинулим официрима у ратовима 1912-1918. год. Иако је идеја
за његово подизање иницирана још по завршетку Другог Балканског рата, до њене реализације
дошло је тек тридесетих година прошлог века,
у време када су и Београдски ослободиоци добили свој меморијал. Када је држава саопштила
да нема новца за подизање споменика српским
војницима у Краљеву и Београду, Солунци су
сами почели са прикупљањем средстава. Томе
су се противили шпекуланти, незадовољни да
споменик буде постављен на градском тргу у
Краљеву где се налазила тадашња пијаца. Одолевајући притисцима, а највише захваљујући
упорности и залагању већ поменутог Милана Ђ.
Радосвљевића, фигура српског војника коначно
је постављена у самом центру града на камену
громаду коју запљускује море. Незавршени споменик од милоште прозван у народу „Милутин“,
стајао је на централном градском тргу све до
1960. год. када је из идеолошких разлога на иницијативу локалних власти уз велико негодовање
становништва измештен на војно гробље. Ту је
остао све до 1982. год. и након уређења и реконтрукције градског трга враћен је на првобитно
место.
Широм Европе у периоду после Првог светског
рата градили су се споменици „незананом јунаку“, док се на нашем поднебљу неговао посебан
вид успомене на пале ратнике. На нашој територији костурнице су у највећем броју подизане
у западној Србији и Македонији где је изведено највише ратних операција. Један део расут
је и изван граница Србије у преко двадесет европских држава и у мањим броју изван њихових граница.22 У годинама по завршетку Великог рата у европским размерама „култ палих за
отаџбину“ постао је један од главних елемената
свих патриотских манифестација. Дух времена,
као и велика жртва коју је Србија поднела у ратовима 1912-1918. год. изискивала је потребу да
се ти догађаји овековече у виду подизања спомен-обележја. Основна симболика огледала се

Током 19. века јавни споменици подизани су широм Србије, али тек од краја Првог светског рата
долази до интензивније изградње у знак сећања
на изгинуле ратнике, у циљу јачања националног
идентитета и подстицања свести југословенског
народа. Тако је у Краљеву на централном градиз библиографије“, у Руска емиграција у српској култури XX
века. Зборник радова. Т. 2. (Београд: Филолошки факултет,
1994), 240.
20 Нав. дело, 42.
21 Бојана Ибрајтер-Газибара. Нав. дело, 5.

22 2003. год. започета је израда Регистра непокретник културних добара из доба ослободилачких ратова.
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у приказивању универзалне жртве и њеног заначаја, која се шаље као јасна порука посматрачу. Завршетак Првог светског рата и стварање
југословенске државе представљали су за Београд преломан историјски тренутак. Војничка
гробља подигнута на Новом гробљу током прве
половине 20. века, конципирана су по моделу
„Меморијала ослободиолаца Београда 1806“. Делећи сличну судбину, далеко су слабије посећивана у односу на меморијалне компексе изван
гробља. У том контексту „Спомен-костурница
Ослободилаца Београда 1914-1918“ деценијама
је била затворена због страха од крађе и скрнављења. У Извештају „Завода за заштиту споменика културе града Београда“ из 1996. год.
констатовано је драматично лоше стање у коме
се објекат налазио: „Комплетна унутрашњост
костурнице плива у води у висини једног степеника... јако лоше стање у ентеријеру Костурнице,
са потпуно трулим касетама са костима ратника....“ Министарство рада и социјалне политике
2005. год. са Секретаријатом за културу града
Београда финансирало је рестаураторско-конзерваторске радове на Костурници. Поред предузетих радова и проглашења за споменик од
националног значаја за Рерублику Србију, Костурница бранилаца Београда остала је слабо
посећена и похођена од државног врха само за
националне празнике. И данас велики број људи
није упознат са чињенцом да је испод монументалног споменика, а иза скривених гвоздених
врата, у уским дугим ходницама исписана историја страдања српског народа из периода Првог
светског рата.
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Емисија РТРС и Андрићевог института „Рат за цивилизацију“

Први светски рат инаугурисао
средства масовног убијања
Разговор вoдио Мирослав ЛАЗАНСКИ, 03.02.2015.
ЛАЗАНСКИ
Наш гост је историчар професор доктор Светозар Рајак са лондонске Школе економије и политичких наука. Професоре настављамо нашу
дискусију коју смо започели још пошле године о Првом светском рату, његовим рефлексијама на данашње време 2014 годину, ако смо
апсолвирали већ неке битке тог Првог свeтског
рата, 1918 Версајски мир итд. Колико је тај мир
обезбедио једну стабилност у Европи и колико
су Немачкој наметнуте ратне репарације и сва
ограничења која је Немачка добила били нека
врста фитиља који је букнуо после 1933 године?
проф. др РАЈАК
- Задовољство ми је да будем у овој емисији.
Знате шта? Оно што заокупља пажњу историчара и људи који нису историчари су ти велики
сукоби у последњих сто година. Свет је имао
два највећа сукоба у историји, остао је систем
хладног рата који није био отварање ратних сукоба али је и те како утицао на то што се у свету догађало, а још више утицало на то што се
догодило након престанка хладног рата. Први
светски рат и оно што би хтео да напоменем,
а то је врло често нагодбе које се чине и праве
или креације новог међународног система након великих сукоба врло често су увод и доводе
до нових... -

проф. др РАЈАК
- Управо тако, заметак новог рата и можда је,
пошто се догодило са Версајским уговором и
нагодбом након Првог светског рата, у великој
мери, као што многи историчари кажу, узроковало Други светски рат. Чак многи историчари
говоре о томе да је постојао један рат од 1914
до 1945 са једним периодом мира од две деценије. Нагодбе након Првог светског рата силе
победнице су настојале да наметну мир Немачкој по својим условима. Да би успеле да наметну мир који је одговарао пре свега Француској

ЛАЗАНСКИ
Заметак новог рата.
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повело се питање кривице за Први светски рат,
нормално да је кривица та која одређује судбину земље која је изгубила рат, ако је крива
за избијање тог самог рата. Као резултат тога
Немачкој су наметнуте репарације. Оно што
је интересантно јесте да су од почетка и током
самог Версајског процеса, и врло брзо након
завршетка Версајског процеса, настале несугласице између савезника пре свега Велике
Британије и Француске, а ускоро и Сједињених
Америчких Држава око тога у којој мери заиста
треба казнити Немачку, у којој мери Немачка
мора да одговара за то. Ту је питање позиције
које Немачка заузима у Европи као централна европска сила, до које мере би слабљење те
Немачке, потпуно слабљење довело до одређеног вакума који може да изазове непредвиђене последице. Не треба заборавити још једну
чињеницу којом се којом су се политичари током Версаја бавили, а то је Бољшевичка револуција у Русији, Током дискусија у Версају се
доста причало о Бољшевичкој револуцији и о
томе какву то опасност представља за Европу.
У много чему, то што се догађало након завршетка Версајског процеса и питање Немачке,
како ће оно бити, до које мере Немачка треба да
буде ослабљена, је било везано и за једну нову
опасност у оквиру међународног система, а то
је постојање бољшевичке Русије. -

као нација, као држава. Да ли се у Версају ишло
свесно на понижење, је ли то било понижење и
да ли се из тог понижења родио Хитлер?
проф. др РАЈАК
- Прво, свако кажњавање рађа и контрареакцију, повређеност, с друге стране мора се разумети да је кроз сам ток Версајског процеса,
постојало велико незадовољство или различите концепције како то треба да се заврши међу
савезницима победницама. С једне стране сте
имали Француску, која је вукла белег из 1870.
као резултат једног понижења, која је желела
да Немачку доведе на тај ниво да не може више
никад да угрози Француску. С друге стране Велика Британија која је гледала на Немачку као
будући стожер неке стабилности у Европи и
није била заинтересована до те мере да се Немачка заиста доведе у положај потчињене силе
у Европи. Сједињене Америчке Државе су као
што знате врло брзо након краја Версајског
процеса изашле из даљих преговарања и изашле су из упоште једног политичког миљеа Европе под називом изолационизма и тако даље,
што ја не би назвао потпуном изолацијом и у
великој мери су били заинтересовани након
двадесетих година, поготово крајем двадесетих
година да се стабилизује ситуација у Немачкој.
У сваком случају да је тај осећај губитка, понижености, помогао Хитлеру да својом реваншистичком политиком, идеологијом, наметне немачком народу као неко ко ће их поново
подићи на ноге и довести у позицију силе која
је и била 1914. То је сигурно ту нема никакве
дилеме. Да ли је то заиста морало тако да буде
то је друга ствар. Ја апсолутно у том тренутку
не искључујем једну нову реалност у Европи
то је постојање Совјетског Савеза, постојање
бољшевичке државе у Европи, коју Европа и
силе тадашње виде као претњу стабилности
и претњу уопште економском и политичком
систему који желе да наметну свету. Немачка
ослабљена, Немачка у центру Европе у сва-

ЛАЗАНСКИ
Ви као историчар да ли можете прецизно да
одвојите кад су у питању нагодбе после ратова,
потписивање свеобухватних мирова као што је
био Версајски мир итд. До које мере, да ли можете да одвојите прецизно или мање прецизно до које мере иде нормално узимање ратних
репарација од државе која је изгубила рат, а
када почиње кажњавање које вређа понос једне
државе, једне нације. Јел ајде Немци су рекли
не да само што су Версајским миром добили
намет у виду репарација које је немачка економија морала да исплаћује, него су и понижени
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ком случају је бивша сила која више не може
да парира једној таквој опасности као што је
Совјетски Савез. Нова идеологија која задире у
основе и доводи у питање основе система које
постоје у свету и међународних односа тада. -

је желео да покаже да с тим чином брише све
оно што се Версајем и Првим светским ратом
успоставило. -

ЛАЗАНСКИ

Докторе Рајак, да ли Ви мислите да су покушаји
ревизије узрока Првог светског рата прва степеница у покушајима ревизије узрока Другог
светског рата?

ЛАЗАНСКИ

Ја сам Вас то питао у контексту и ових историјских детаља, рецимо капитулација Немачке
у Првом светском рату потписано у оном вагону у Компијенској шуми, а онда је Хитлер 1941.
односно када је поразио Француску на почетку Другог светског рата када је Париз односно Француска потписала капитулацију исто
тај вагон, исто у том вагону су сад француски
генерали потписали капитулацију. С друге
стране погледајте шта се нама у СР Југославији
десило 1999. године мировно војно- технички
споразум у Куманову је потписан је управо на
Кумановском пољу где је српска војска однела велику победу и заправо остварила границе краљевине Србије, на истом том пољу
постављен је шатор где је југословенска војна
делегација потписала онај војно- технички споразум из Куманова. Да ли се свесно бирају такви моменти, такве локације да би се противник
понизио?

проф. др РАЈАК
- Лично не сматрам да је покушај ревизије Првог светског рата пут ка ревизији историје Другог светског рата.
Други светски рат је по много чему другачији с
друге стране Други светски рат је био у време
када се догодило нешто за што апсолутно и немогућа ревизиј, то је Холокауст. ЛАЗАНСКИ
Али већ имате неке западне историчаре који
кажу: Да између Стаљина и Хитлера није било
никаквих разлика. Стаљинизам и нацизам,
имате резолуцију Европског Парламента која
практично изједначава стаљинизам и нацизам.

проф. др РАЈАК

проф. др РАЈАК

- Што се тиче Куманова, не могу да тврдим, то
не знам, али је то нешто што се врло често понавља и победницима. Историјске аналогије
никада нису далеко, а поготово онима који након пораза, након тога што су понижени покушавају, или нова победа их ставља у положај
силе поново изнова или оправдава све оно што
су заступали као што је случај са Хитлером који
је са тим потписивањем велики део Немачке
нације убедио у исправност тог пута да је он заиста Немачку поново извео на пут велике силе.
И то је сигурно то што се тиче Хитлера, апсолутно је било нешто што је он имао на уму чиме

Јесте ал то је нешто друго, то ја не доводим у
везу са ревизијом Другог светског рата, то је
нешто што доводим у везу са питањем система
који се успоставио након краја хладног рата у
коме је Јаначек прогласио да је то крај историје,
значи један систем који је такав и најбољи такав
не подржава, не подлеже никаквој ревизији, не
постоји потреба за његовим ревидирањем на
било који начин. У том контексту сваки симбол или историјска личност која је везана или
може да се веже за терор, за диктатуру и тако
даље, се настоји повезати како би се све што је
супротно систему у коме се ми данас налазимо,
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је нешто што је анахроно, што није природно,
са чиме свет мора да се бори и што свет не сме
да дозволи да се понови. Мишљења сам да то
није покушај да се ревидира Други светски рат,
али јесте у функцији промоције садашњег система, међународног система, економског система, политичког система и вредности које тај
систем носи и садржи у себи. Либералне слободе, економија базирана на тржишној економији, слободна трговина, глобализација и ако
многи историчари доводе у питање ове. . . Сам
појам глобализације, до које мере је свет био
више међузависан и глобализован пре Првог
светског рата него што је то данас.

рату са периодом примирја од двадесет година
од 1918 до 1939 године. Склон сам мишљењу
да су многи од циљева у Другом светском рату
тј. почетком Другог светског рата били слични
циљевима супернације на европском континенту. Немачка као светска владајућа велесила
стварање сопственог простора, интересне сфере и тако даље, то у сваком случају, да је то веома слично.
ЛАЗАНСКИ
Ево Шпигл је написао прошлог лета да је Хитлер можда био у праву. Да ли су све Хитлерове
идеје данас остварују? Имате Европску унију,
од Атлантика до Урала, то је идеја заједничког
европског економског простора која је била
промовисана, мислим 1937. године, управо у
време Хитлеровог режима, конференције Минхен.

ЛАЗАНСКИ
Рекли сте да неки историчари сматрају да заправо Први светски рат није ни престао да се
он наставио до1945. Године, са једним малим
периодом мира али да Адолф Хитлер није постао канцелар, да је рецимо успео као сликар
и да је био примљен пошто је био одбијен два
пута на Ликовној академији, Ви као историчаршта би рели, да ли би пут историје ишао тим
правцем?

проф. др РАЈАК
- Мислим оно што је промовисано у доба Хитлера као сфера немачког утицаја је једна ствар,
али заиста мислим да је неукусно поредити
оно што имамо данас у Европи са немачким
циљевима или Хитлеровом идејом како Европа
треба да изгледа. Европска унија или Европска
заједница је нешто сасвим друго од тога како је
Хитлер замишљао организацију Европе и како
би та Европа изгледала под Немачком или нацистичком влашћу. -

проф. др РАЈАК
Да је примљен на Академији можда би било
боље. Да су професори који су примали нове
ученике на Академији прогледали кроз прсте
историја би можда изгледала другачије. Питање Другог светског рата као наставка Првог
светског рата поготово актуелизовано у доба
контраверзе Фишера, контраверзе Немачкој,
јер једна од основних теза Фишерових је била:
да су Немачки циљеви, ратни циљеви у Првом
светском рату су били врло слични, да су ратни
циљеви у Другом светском рату представили
наставак циљева из Првог светског рата. Он је
био први који је показао на то и многи историчари, кажем, су мишљења да смо у ствари од
1914. до 1945. године да се свет налази у једном

ЛАЗАНСКИ
Мислите да и данас Европска унија доминантно под немачким утицајем?
проф. др РАЈАК
- Немачка је свакако најјачи фактор у Европској
унији и оно што се догодило након Другог светског рата поготово након почетка хладног рата
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јединствену Европу замишљао Хитлер, како је
замишљао Де Гол и како је велика већина становника Европе желела да то изгледа данас или
у будућности али у сваком случају, поготово
у консталацији нових међународних односа у
консталацији нове економије у свету, у консталацији глобализације и тако даље. Јака Европа
је свакако фактор који може, може да се суочи
и може да парира свим другим светским економским и политичким силама. Мени је то једна идеја, један сан који је врло вредан пажње у
колико је базиран на демократским односима у
колико је базиран на равноправности, у колико
је базиран на користи за све не само за поједине. -

када се ишло на обнављање Немачке. Идеја је
била да се Немачка, и ако су постојали планови,
чак у Вашингтону су постојали планови, да се
при крају Другог светског рата Немачка сведе
на ниво пустиње... међутим данас Немачка сигурно заузима можда најважније место, главно
место у Европи, до те мере да много што шта
што се догађа у Европској заједници Берлин
може да диктира на основу своје снаге економске и политичке.
ЛАЗАНСКИ
Добро, можда ја мало банализујем ту врсту
погледа али када погледам да су они тражили,
дакле, нацистичка Немачка да је тражила Европу од Атлантика до Урала, да нема граница,
да је слободан проток људи, идеја и капитала,
да је једна валута за целу ту европску заједницу
од Атлантика до Урала, само се није звала евро
него немачка златна рајс марка. Кад погледам
да су границе данас на простору бивше Југославије које су успостављене биле управо за време Хитлера 1941- 1945, дакле, Велика Албанија
се опет прави, а правила се за време Хитлера и
Мусолинија!? Онда као посматрач не као историчар ја то онда увек кажем, па чекајте ово смо
све видели ово је све виђено.!

ЛАЗАНСКИ
Може бити базиран на користи за све ?
проф. др РАЈАК
- Па знате шта ја мислим, да може да буде базиран на корист за све у колико се поставе поставке које гарантују то. Као што је демократски систе сан или идеја. Врло је тешко рећи да било
где постоји заиста прави демократски систем
и ако је по својој суштини демократски систем
сам по себи није облик најправедније владавине. У демократском систему имате владавину
већине у којој мањина мора да се потчини. У
том контексту ја апсолутно мислим да... с тим
по мом мишљењу Европа без Русије на може
да буде Европа и мислим да је из одређених
разлога политичких и тако даље Русија ван те
Европе, ван тих интеграционих процеса који се
догађају. Ако смо могли 1945- 1946. увиђајући
да изолујући Немачку поново можемо довести
до раваншизма и појаве неког новог Хитлера као што се то догодило тридесетих година
и онда смо настојали да Немачку укључимо у
европску интеграцију, да је умрежимо у ту Европу и то се показало као један добар пут. Не
видим зашто, мислим да је једна велика греш-

проф. др РАЈАК
- Знате једна мала ситница, питање Европе од
Атлантика до Урала, ја мислим да је једно цивилизацијско настојање и мислим да је то нешто
што би Европа требало да оствари, то је говорио Де Гол, то говори и Путин.
ЛАЗАНСКИ
Само што је Де Гол имао посебну позицију!?
проф. др РАЈАК
- Али постоји ту мала разлика, а то је како је ту
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ка учињен до краја хладног рата што се то није
догодило са Русијом. Русија није постала део
европских интеграција, процеса за Европу, за
Европску заједницу.

тако даље. Ви сте имали можда много већи напор и можда сте имали способне људе 1945. 1946. када су се правиле Уједињене нације, кад
се правио нови економски систем Брентон Вудс
систем, који су размишљали 40- 50 година унапред. На жалост мислим да су у тренутку када
је дошло до краја хладног рата, ми нисмо имали
визионаре, имали смо политичаре.

ЛАЗАНСКИ
О томе није одлучивала Европа, одлучивала је
Америка хоће ли Русија бити део Европе или
неће.

ЛАЗАНСКИ

проф. др РАЈАК

Добро др. Рајак, Москва је неколико пута предлагала нову безбедоносну архитектуру у Европи, значи да буде интегрисани систем неке
европске безбедности да би и Русија била укључена у то. Русија никад озбиљно није била третирана са тим понудама, не само што су Руси
пар пута рекли:Ок па хајде примите и нас у
НАТО, па да сви будемо НАТО. Ја увек тврдим
да НАТО без Русије јесте аутоматски НАТО
против Русије и сад на крају ће бити Гаврило
Принцип крив за све и за украјинску кризу и
за нову фазу хладног рата и за евентуални конвенционални рат на тлу Европе.

- О томе су одлучивале политичке околности
стратегије, калкулације, они који су у свету у
том тренутку имали највећу тежину. Управо
оно што се кад говоримо о тим неким нагодбама након великих светских сукоба ја то свакако
сматрам и хладни рат то је један велики светски
сукоб који се водио другачијим средствима, он
је предтављао светску конфронтацију, оружану
конфронтацију размера као што је то био Други светски рат али у датом тренутку оно што се
и што данас многи признају аналитичари чак
и политичари који су тада учествовали у прекрајању Европе након краја хладног рата, да је
велика грешка била што Русија још тада није.
. . пропуштен је велики тренутак да се Русија
интегрише у европске процесе и да постане део
Европе. На жалост оно што се догодило, једноставно што се догађало раније, да су победници понети заносом своје победе и ако мислим
да нико не може да се назива победником 1989.
године, јер се Совјетски Савез једноставно урушио кроз сопствене контрадикторности система и тако даље... Погрешно је мислити да је
неко победио али велики део политичара тада
се повео са тим заносом победника и да може
све да се прекраја. При том то су све људи који
су одрастали чији је политички профил, људски карактер, личности су формиране у доба
хладног рата, који очигледно нису могли да искораче из тог система и да сада сагледавају неки
свет следећих 40–50 година у следећем веку и

проф. др РАЈАК
Као што сам и раније рекао, историја је врло
згодно оруђе политике. Крајем хладног рата,
мислим да је недостајало визије мислим да је
недостајало...
ЛАЗАНСКИ
Али сад нема те визије. Ко од европских политичара има визије, Британци не видим ни јадан предлог, Немци потпуно су погнули главу,
Французи, то није она Де Голова Француска.
проф. др РАЈАК
Знате шта? Оно што се догађало задњих пет до
десет година је једна нова политичка реалност,
јачање Русије након њеног слабљења крајем
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хладног рата почетлом деведесетих итд. Сада
имате политику и оно што је по мени парадоксално, највише говори у прилог томе до које
мере ми заиста немамо политичаре који су у
позицији или који могу да сагледавају процесе или да сагледавају оно што би могло да се
ради у свету или изазове који су пред светом
следећих 20-30-50 година, јесте да је резултат
ово што сада имамо, значи да је Русија остала
не интегрисана остала ван Европе, да се сада
поново говори о новом хладном рату. Сама
та чињеница да неко говори о новом хладном
рату, говори да је његов политички профил или
његово гледање формулисано у оквирима хладно- ратовског неког посматрања и хладно- ратовског образовања и гледања на ствари у свету. Мислим да је то погрешно.

Мислите да није нови хладни рат на делу?

то није нешто, мислим да је поред свега што је у
дневним новостима, што су вести које добијају
највеће покриће у дневним гласилима итд.
Исто тако мислим, да постоји један велики број
људи међу интелектуалцима, међу политичарима који виде да ово није добар пут, да Европа,
поготово у колико жели да даље продубљује и
шири тај сан о једној Европи о заједничкој Европи, не може да постоји ван Русије. Да је прво
једна сарадња, сарадња са Русијом неминовна,
мислим да је та свест заиста преовладава сада
у многим срединама у Европи и у Немачкој,
Британији и Француској и тако даље и да кад
тад ћемо морати да размишљамо на један нов
начин не више хладно- ратовски, не више на
начин из 1945. или 1989. ни 1970. године, већ
на један сасвим нов начин где би смо ишли за
неким већим просторима где се исто тако ствара један нови међународни систем који је мултиполаран чије обрисе још увек не можемо да
сагледамо у потпуности.-

проф. др РАЈАК

ЛАЗАНСКИ

Не, хладни рат као систем, као одређени систем са одређеном структуром је постојао од
1945- 1989. године или до 1991. до краја распада
Совјетског Савеза, али мислим да то није хладни рат. Позив или алузије на хладни рат служе
у политичке сврхе да се прикаже Русија као законити или природни непријатељ Западу.

То је супер, то су лепе жеље али Американци
на желе да се створи мулти-поларни свет, они и
даље инсистирају на уни-поларном свету.

ЛАЗАНСКИ

проф. др РАЈАК
- То је јако разумљиво ни једна сила која је доминантна на жели да се одрекне своје доминације
из многих разлога, из политичких, економских
и тако даље. Доминација Америке везана је и
за доминацију долара као светске валуте, према томе само нарушавање политичке доминације довешће у питање и положај долара и тако
даље, што може имати несагледиве последице
за америчку економију и за светску економију.
Нико се не одриче своје предности.

ЛАЗАНСКИ
Запад Русију тако и третира.
проф. др РАЈАК
Па у овом тренутку заоштравање око Украјине код многих политичара на Западу, кажем,
објашњава се на тај начин, начин да је Русија
природни непријатељ, да је Русија експанзионистичка сила, да се од Русије може само очекивати даљи експанзионизам итд. Мислим да

ЛАЗАНСКИ
Да поготово ако је супериоран. Ја сам био 1987.
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године гост Бундесвера Немачке војске и у министарству спољних послова Немачке у Бону,
тада сам разговарао са једним немачким високо рангираним функционером спољних послова кога сам га питао: Како гледате на кризу у
тадашњој Југославији СФРЈ, то је већ 1987. година већ смо имали кризу и то. Он каже: Нас
то не интересује ми смо још две Немачке државе подјељење, нас интересује само то како да
се ујединимо са ДДРом не гледамо на Балкан
. Онда ме погледа и каже: А кад се ујединимо
нека Вам на Балкану Бог помогне, а каже то
није за објављивање. И ево га Гаврило Принцип се поново остварује.

место на свету. Због тога је Југославија по престанку хладног рата 1989- 1990. била у великој
опасности. На жалост у самој тој Југославији
нису постојали интегративни процеси који су
могли да одрже ту и такву државу у једном новом окружењу и различитих интереси су довели до тога да се та држава распала и да је Балкан
у ствари једно место где се интереси мешају, где
се надмећу, где мале државе покушавају да дефинишу своје интересе, неке успешније, неке
мање успешне. Мислим да Србија још увек није
успела да дефинише који су то њени средњорочни, дугорочни интереси политички, економски, да види које су то стратегије које би
требало да се бави и којима треба да настоји да
максимизира. Кад се праве такви планови онда
се размишља пуно година унапред не следећу
годину ил две године. Потребно је мењати у
држави што шта припремати људе на то образовање је можда најважнији чинилац за мале
земље које омогућава остварење управо таквих
неких стратешких циљева. -

проф. др РАЈАК
- Видите једну ствар, што је још Ждрел рекао:
Постоје неки стокови ти токови историјски
који трају и нису везани за једну, две или три
декаде и тако даље, који чак премошћују различите међународне системе и векове и постоје
интереси, постоје силе земље које те своје интересе дефинишу врло рано и које онда током
свог трјања настоје да максимизирају те интересе. Ви сте после Првог светског рата имали један нови феномен на Балкану, то је да се
створила прва успешна федерација на Балкану, заузела највећи део Балкана и ако је то био
сан многих од почетка XIX века, борба за ослобођење од Турака широм Балкана, то се тада
створило. На овај или онај начин Југославија,
та која је постојала док је постојала, она је заузимала највећи део Балкана и она је била фактор стабилности на том Балкану. У тренутку
када се светски систем мења, када се односи
снага, баланс снага у свету мењају Балкан који
је био и који остаје стратешки врло важан позиција у свету у сваком случају јесте предмет
и циљ сваке силе или сила или одређених владајућих интереса који желе да контролишу сваку стратешку тачку у свету. Како Балкан тако и
Средњи Исток или неки други или Централну
Америку или неки други стратешки, стратешко

ЛАЗАНСКИ
Историчар господин Радош Љушић тврди да
је Гаврило Принцип направио медвеђу услугу
српској нацији, српском народу са Сарајевским
атентатом јер то је довело до стварања после
Версаја краљевине Југославије, а у тој краљевини Југославије се српски дух утопио у југословенство, што је после проузроковало све проблеме српске нације. Како Ви гледате на ту тезу?
проф. др РАЈАК
- Знате шта, ја не би желео да коментаришем
шта је колега Љушић рекао, ја бих хтео да изнесем неко своје мишљење. Прво апсолутно нисам поборник да је Србија крива за Први светски рат, мислим да нико, да ни један озбиљан
историчар у свету то не доводи у питање и не
тврди тако. Мале земље не могу да изазову велике светске сукобе, нису у таквој могућности.

37

Да не говорим о Србији у том тренутку каква је
била после Балканских ратова. Историчари морају да разјасне до краја позадину Сарајевског
атентата, мислим да још увек има простора,
јако пуно простора за то, на жалост у овој години је мало историографских дела било базирано новим истраживањима, новим документима. Један од ретких, таквих докумената који
се појавио и који је отворио неке нове просторе
за размишљање за историчаре је управо документ у књизи колеге Перишића о дојави која је
постојала 17. јуна о могућности атентата а која
је прослеђена у Загреб који је опет прослеђен
у Беч, и ништа се није предузело. То је нешто
што заиста отвара простор за једна нова размишљања и за то да се стварно утврди позадина атентата, али не заступам мишљење да је Србија могла да буде кривац за Први светски рат
апсолутно ни у ком случају. Знате шта, ревизија
историје се чинила и чиниће се и свака земља,
поготово ако постане сила настоји да наметне и
своју историју и своје тумачење. То је под зна-

цима навода легитиман процес постоји увек и
биће увек питање што ми то знамо о историји
Рима или Хититима из египатских извора или
касније на питање колико је то веродостојно
и како је то. . . За мене није ништа чудно ако
би Немачка данас која је заиста водећа сила у
Европи не само свој политички кредибилитет
него и свој културно- историјски кредибилитет
покушала да доведе на исти ниво. У исто време
не нама историчарима, на свакоме је да заиста
то што се тиче историје изборимо да се базира
на изворима, на правилном тумачењу а не на
политички мотивисаним тумачењу. ЛАЗАНСКИ
Ми већ сад имамо, рецимо у школским уџбеницима на територији Босне и Херцеговине, о
Гаврилу Принципуда једни уче децу да је био терориста, други да је национални херој, а с друге стране имате одређене међународне центре
моћи који инсистирају на уџбеницима историје
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за цели Балкан мислим за подручје бивше Југославије осим Словеније да буде унифицирано како они издиктирају из центара моћи.

рок погубан. -

проф. др РАЈАК

Добро Ви имате ситуацију да рецимо Немци
имају историјски комплекс кривице према јеврејској нацији и то је логично. Шест милиона
Јевреја убијено али немају никакав историјски
комплекс према српској нацији, да ли је шест
хиљада људи убијено у Крагујевацу, Краљеву,
Ваљеву и а стотине хиљада на другим мјестима једнако, иако наравно бројчано није једнако према шест милиона убијених у Аушвицу и
осталим логорима, али злочин је злочин?

ЛАЗАНСКИ

- Знате шта, стварање унифицираних тумачења
историје за мене је јако опасно то је увек доводило до трагедије. Сваки пут када покушате да
прикажете на други начин, када знате да створите кривца то ствара осећај погођености. С
друге стране, у исто време ти управо ти узроци
који су довели до рата или су довели до великих трагедија, престају да буду део памћења и
дозвољава се могућност понављања исте грешке, због тога мислим да сваки покушај унифицирања који је у ствари покушај стварања
политичке подобне историје, а то је и у социјализму било погубно и доводило је до тога да су
се многе ствари регенерисале да су се рецимо
1991. пробудиле ствари које су требале да постану само део историје и да то друштво превазиђе. Према томе апсолутно сам противник
унифицирања. Једна ствар која је провејавала
током ове године и и кроз обележавања стогодишњице у Европи је био покушај одређених
кругова да се створи једна помирљива историја
о узроцима Првог светског рата које би било у
функцији промоције Европске уније једне нове
европске реалности где више нема непријатеља
и тако даље. Мислим да је то погрешно, ништа
не смета нити ће то сметати као што смо видели, да и после Другог светског рата и свега што
се догодило, Немачка је доживела један препород и мислим да је управо захваљујући томе
што су многи Немци хтели да се суоче са тим
шта је значио Други светски рат управо себи
омогућили једно ново место у овом свету, не
само политички него културно да не говоримо
о економском плану и тако даље. Према томе
ја мислим да сваки тај покушај заташкавања,
сваки тај покушај гурања у заборав неких историјских чињеница, да је он погрешан и на дуги

проф. др РАЈАК
- Свака жртва је по мени подједнака и свака
жртва захтева да пијетет и да се према њој на
неки начин свет одужи. Ако говоримо о томе
зашто осећај према Холокаусту на убиство
Јевреја, а не према другим то није тачно. Имате шесдесетих година прошлог века и Немце
који су долазили у Крагујевац да обиђу те споменике. Ја мислим, и ако то можда изгледа доста чудно, али ја бих прво то питање поставио
нама, на који начин чувамо успомену на сопствене жртве. Ево ако Ви покушате да погледате сада на многим порталима на интернету
где се наводе цифре о цивилним и војничким
жртвама у току Првог светског рата и имате податак на пример о цивилним жртвама, ратним
злочинима и разарањима, видјеће те набројане
су све земље и између осталих и Србија. Имате у оквиру Отоманске империје око милион и
по жртава резултат геноцида над Јерменима и
резултат турског грађанског рата који се тада
догађао. Имате за Белгију број од неких 20- 30
хиљада али нема ништа о Србији. ЛАЗАНСКИ
Да.
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проф. др РАЈАК

алности, крајем хладног рата оно што се догађало у Југославији, оно што се сад дешава
на Средњем Истоку, питање Израела, на који
начин су израелски интереси уско повезани са
интересима и америчким и неким интересима
у Европи. Постоји сигурно ту и тај моменат
осећаја обавезе, немачке кривице према Јеврејима.

- Ви данас немате, ево стогодишњица је била
сјајан тренутак да се на пример поведе акција
сећања, да се извуку из заборава сећања у селима у Србији, у градовима у Србији у породицама
по породичним историјама како је ко завршио.
Шта ми до дана данашњег чинимо... Колико ја
знам ми немамо прецизну цифру о цивилним
жртвама . Војничке жртве су доста добро пописане захваљујући војсци и евиденцији коју
је војска вршила, а цивилне жртве немамо. Ми
знамо за злочине, ми имамо документа о злочинима над цивилним становништвом Мачве,
око Шапца, бомбардовање Београда које је било
један од првих ратних злочина, али ми немамо
ништа више о томе, о томе се не негује успомена.
То није питање национализма то је наша хуманистичка обавеза. Не заборављајући своје жртве ми дајемо пијетет свим жртвама по свету. -

ЛАЗАНСКИ
А према Србима не постоји.
проф. др РАЈАК
- Према Србима не постоји исто тако према
жртвама у Русији.
Русија је изгубила јако пуно људи. ЛАЗАНСКИ

ЛАЗАНСКИ

Добро Руси су њима вратили, совјети су њима
вратили крајем Другог светског рата!

Слажем се али кад сам Вам споменуо однос Немачке према Израелу и према Србији нисам то
спомињао, наравно да немачки амбасадор дође
и у Крагујевац и да њихови представници и
амбасадори увек су присутни на Великом часу,
није то спорно тај ајд да кажемо фолклорни део
али погледајте у контексту задњих тридесетак
година када су били проблеми за српску нацију
па и за Југославију. Немци су увек били уз оне
који су вршили сукцесију, рецимо када је у питању рат у Босни и Херцеговини и Хрватској, а
и Косову. А рецимо погледајте званичну немачку политику када је у питању сукоб Израела и
Палестине никада ни Бон ни Берлин нису стали
на страну Палестине увек су држали страну Израелу, значи да одемо у овај фолклорни део од
овог званичног.

проф. др РАЈАК
- Ја управо мислим да то враћање, питање да ли
је неко некоме вратио, управо мислим да је ту
једна велика грешка. То што ми нисмо вратили,
што нисмо окупирали Немачку, па нисмо убили одређен број цивила мислим да то иде нама
на част.
ЛАЗАНСКИ
Слажем се.
проф. др РАЈАК
- А с друге стране кад говоримо о томе, прво
ми морамо да поштујемо своје жртве. У ком је
стању Јасеновац сада? То је трагично, па како
ми можемо да захтевамо од некога да поштује

проф. др РАЈАК
- С једне стране то је резултат политичке ре-
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онда да захтевамо, тако ће се и други понашати.

нас ако ми сами не поштујемо. Зашто у нашем
протоколу кад долази државник, неки високи
не стоји да треба да положи венац у Крагујевцу, то је једно велико стратиште. То протокол
може да уведе и да сваки државник, па онда ће
и немачки државник кад дође у посету нашој
земљи пошто је то део протокола обићи рецимо Крагујевац...

ЛАЗАНСКИ
Да ли су српске жртве из Првог светског рата
валоризоване, вредноване како то доликује ?
проф. др РАЈАК

ЛАЗАНСКИ

- Не, уопште положај Србије, улога Србије у
Првом светском рату, као и факат да је Србија била прва жртва тог Првог светског рата,
апсолутно нису валоризоване, није била присутна током обележавања стогодишњице Првог светског рата. Но многи су то искористили
у Европи ради промоције Европске заједнице
. Ради креирања једне политичке, коректне
историје за целу Европску заједницу.

То је наш поданички менталитет. Ви знате за
догађај из Палате Србије бивша Плата Савезног извршног већа на Новом Београду када
је долазила једна делегација из Немачке, и
онда су оне фреске које симболизују битку на
Сутјесци и Неретви оне су прекривене платном да се чланови немачке делегације ваљда
не би увредили и што то приказује битку на
Сутјесци или битку на Неретви!?-

ЛАЗАНСКИ

проф. др РАЈАК

Је ли је могуће креирати политички коректну
историју?

Немачке делегације безбројно су долазиле у ту
Палату, годинама. -

проф. др РАЈАК

ЛАЗАНСКИ

- Немогуће, немогуће, мислим то је апсолутно
немогуће, не може се историја мењати и како
год је Ви фарбали или ревидирали не може.
Ми у ствари избегавамо да учимо из историјских грешака и тагедија које смо имали.
Колика је била наша продукција у историографији, колики је био наш наступ политички,
као државе која је промовисала слику о себи
која је промовисала истину о улози Србије током Првог светског рата!? Непостојећа је. Ја се
не сећам да је ишта урађено...

За време Титове Југославије и није им сметало
и није нама сметало, сад смета?
проф. др РАЈАК
- Па то је управо оно због чега сам рекао оно
што сам рекао то управо на неки начин доказује да ако Ви то чините не може нико да
вам дође и да вам диригује у вашем граду, у
вашој Палати федерације. Да ли ћете да имате
то ако то није увредљиво за неког, а то не може
да буде увредљиво јер то је само један пијетет
жртвама овога народа, према томе то не може
да смета. Ми први треба да поштујемо сами
себе и да поштујемо наше жртве и успомене.
Мислим да је ту први и основни проблем, а

ЛАЗАНСКИ
Добро, радио је Андрићев институт, радио је
Архив Србије, био је један округли сто у Београду, ево сад ова изложба..
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проф. др РАЈАК

Андрићевог института приче о Ваљевској болници, па толико је било људи који уопште нису
знали за пример Ваљевске болнице и њене хумане улоге у првом светском рату. Ево данас, кад
се у Европи управо у контексту те промоције европске помирљиве заједничке историје промовише с један мали детаљ из 1914. то тако звано
Божићно примирје. Ви знате да су спонтано на
фронту су војници престали да пуцају једни на
друге на Бадње вече, почели су да певају песме
једни другима и у јутро су се појављивали нису
пуцали једни на друге, дружили су се, размењивали поклоне, правили заједничке ручкове. Говори се чак да је одигран и фудбалски меч, то је
анегдотално нема чврстих доказа да су играли
фудбал али је УЕФА направила споменик у Белгији тој једној утакмици да ли се догодила или
није није битно. То се наводи као светски пример до које мере у страхотама тог једног рата,
једног страшног сукоба, једне страшне кланице
где људскост проговорила. -

- Андрићев институт је један од тих ретких,
по мени изузетака, као и Архив Србије који су
учинили у оквиру својих могућности али то
нису државне институције. Када се раде те велике промоције свуда у свету онда држава мора
да стоји иза тога. Ја се не сећам да се по нашим
амбасадама, да су промовисани филмови да је
закупљено време на BBC-у да би се приказао
документарни филм, али то захтева средства то
захтева улогу државе. Ја сам исто тако против
оног резона који каже: Ми немамо сада довољно
пара, сада смо у кризи. Управо позитивно промовисање, позитивне слике о земљи утицаће на
позитивне политичке односе других према вама,
утицаће на позитивно економско- пословни амбијент ваше земље јер вас не гледају више као
некога ко је не уређен ко је примитиван, ко је
непријатељ, малте не Европе, већ вас гледају као
некога ко је цивилизацијски припада том, тој
Европи и који има заиста једну богату културу,
богату историју и који тиме може да се поноси.
Значи то је као улагање које доноси вишеструке користи да не говорим о политичким користима које би донеле овој земљи одређене однос
одређене притиске везано за актуелне проблеме који су око нас у Србији. Ја не признајем тај
изговор нема се пара не може се. Да вам кажем
једну ствар, Белгијанци су на највећи могући начин промовисали своје цивилне жртве и велика
та прослава која је одржана, европска прослава
почетком августа у Белгији и 28. октобра када
је одржана ново обележавање управо у Белгији
поводом завршетка битке код Ипре, једне од
пресудних битака у Првом светском рату 1914.
године где је била позвана Ангела Меркел где
је изјавила: Да она се пијететом односи према
цивилним жртвама, према томе шта су немачки војници урадили у Белгији. Али Белгијанци
су то наметнули . Зашто ми своје жртве данас
не поштујемоу том контексту, колико се прича
онашим цивилним жртвама? Сећам се у оквиру

ЛАЗАНСКИ
Можда зато што није било идеологије ?
проф. др РАЈАК
- Ми имамо пример Ваљевске болнице да су се
заједно лечили и једни и други, имате пример
да су долазили добровољци из читавог света,
значи да се свет и добра воља и хуманост целог
света сјатило у једном, у једно мало место, трагично подвргнуто страшним страдањима. Те
слике тог страдања тифусара су језиве, описане
су и имате да су наши лекари умирали лечећи
аустријске заробљенике где аустријски лекар
после тога добио признање наше где је лечио,
остао је ту и лечио све оболеле и једне и друге.
Ето то је пример који се врло рано, то се догађа
крај септембра, октобра, новембра и децембра
до јануара месеца 1915. године. Први за мене
пример хуманости. -

42

ЛАЗАНСКИ
Можда зато докторе Рајак што Први светски
рат имао пак нешто витешког од барона Арихофена, има нешто витешког за разлику од Другог светског рата који је био више идеолошки.?

море али то не значи да је ово био много више
витештва у овом рату него што је било у оном
рату. Пример овога Божоћног примирја јединице које су се братимиле и са једне и са друге
стране у року од неколико дана након Нове године су склоњене на друге фронтове. -

проф. др РАЈАК

ЛАЗАНСКИ

- Ништа Први светски рат није имао витешки,
мислим те приче о витештву у Првом светском
рату за мене су заиста флоскуле јер знате шта
Први светски рат је инагурисао средства масовног убијања, не само бојне отрове, митраљез... -

Имали сте пилоте који оборе другог пилота па
слети и види да ли је сишао жив и тако.
проф. др РАЈАК

- Масовне клаонице, Ви знате да су губитци
били 50 - 60 000 војника у једном дану то је била
страшна, страшна клаоница. -

- То су изоловани примери, таквих примера
имате у сваком рату али разлика по мени између Другог светског рата и Првог светског
рата јесте што је систематско индустријско
убијање у Другом светском рату доведено на
један ниво који је не забележен у историји цивилизације и то је једна ствар. Друга ствар што
су цивилне жртве биле далеко веће него што
су биле у Првом светском рату и што је он био
глобалан, значи много много већи.

ЛАЗАНСКИ

ЛАЗАНСКИ

Али нисте имали концентрационе логоре нисте имали плинске коморе.

Надајмо се да неће Гаврила Принципа и у том
контексту да оптужују.

ЛАЗАНСКИ
Па добро то нам је технолошки напредак.
проф. др РАЈАК

проф. др РАЈАК
- Имали сте логоре нисте имали плинске ко-
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Отворена изложба слика
Петра Лубарде
Изложба слика Петра Лубарде отворена је у недјељу 28. јуна у галерији „Лубарда“ у Андрићевом
институту.

Фото: С. Гарић

Директор Андрићевог института Емир Кустурица рекао је да је галерија отворена прије годину дана и да је прва идеја била да носи назив
„Лубарда“.

ономе што представља сам врх наше умјетности“, каже Кустурица.
Академик Матија Бећковић рекао је да је Петар
Лубарда у сликарству оно што је Његош у поезији. Према његовим ријечима, Лубарда је најкрупније име српског сликарства и да је било
среће био би свјетско име.

„Идеја је била да се међу великане, који су стигли
у најмлађи европски град, призове највећи међу
свим сликарима, а Лубарда за мене представља
нашег најбољег сликара“, објаснио је Кустурица.
Он је истакао да галерија данас има најзначајнију премијеру својих слика, а то је изложба Лубардиних слика.

„Оно што је на крају његовог живота било – то
је рушење капеле Ловћен, и он је тада насликао
своју славну слику `сумрак Ловћена`“, рекао је
Бећковић.

„Срећан сам што у галерији добијамо најљепше
слике које смо сањали и да сви могу уживати у

Он је појаснио да Петар значи камен, а Лубарда
топ, те да је он био камени топ.
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Фото: С. Гарић

Ђина Лазар, сестричина Петра Лубарде, рекла
је, отварајући изложбу, да је један од пројеката
Фондације „Петар Лубарда“ рад са ученицима
средњих школа, који је постао традиционалан,
те да се сваке године укључују нове школе и да се
Лубарда приближава новим генерацијама.

навела је Ђина.
Она је истакла да би сви требало да понесу једно
сјећање о човјеку који је својом огромном енергијом оставио осликану историју, битке и борбе,
животиња и људи, да би створили бољу будућност.

„Андрићград је најлепши доказ стремљењу, ово
је оаза културе, која је подигнута у част и поштовање великанима, а ове вредности које су
нам подарили треба да остану вечно присутне
друштву и да се њихове поруке преносе даље“,

Изложби су присуствовали представници Фондације „Петар Лубарда“ из Херцег Новог и представници куће „Легата“ из Београда.
Срна

Фото: С. Гарић
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УЗ ЊЕГОША И АНДРИЋА
Матија Бећковић и Емир Кустурица открили
споменик Николи Тесли у Андрићграду

Фото: С. Гарић

Уз нобеловца Иву Андрића и владику Петра
Петровића Његоша, још један великан од овог
Видовдана је међу зидинама Андрићграда! Књижевник Матија Бећковић и режисер Емир Кустурица, открили су споменик српском проналазачу, научнику, великом Николи Тесли.

града наступило је Културно уметничко друштво
„Грачаница“ из Чикага, чули су се звуци песме
„Тамо далеко“, великом броју присутних, оних
који су дошли да учествују у свечаности, обратили су се Матија Бећковић и Емир Кустурица…
Откривању споменика високог 1,25 метара, који
доминира тргом, присуствовао је и аутор, академик Никола Кока Јанковић.

На свечаности у каменом граду на обали Дрине,
у празнично поподне, на главном тргу Андрић-
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Фото: С. Гарић

Фото: С. Гарић
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