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НЕПРИЈАТЕЉСКО
НАДИРАЊЕ 1915.

Француски војни лекар о повлачењу
од Шапца до Крагујевца октобра 1915. године

Аустроугарска разгледница - напад на Шабац

У овом броју Историјских свезака објављујемо шесто и седмо поглавље књиге
Луја Леополда Томсона Повлачење Србије (октобар–децембар 1915), који се у Србији налазио у својству члана савезничке санитетске мисије. Књигу је француски
аутор писао на основу свог дневника вођеног на лицу места, пратећи збивања на
српском ратишту и бележећи интересантне детаље. Објављена је 1916. године, у
склопу колекције Mémoires et récits de guerre, Editions Hachette, у време када је српска
војска пребачена на Солунски фронт. Наслов оригинала гласи: Thomson, Louis L.,
La Retraite de Serbie: (octobre-décembre 1915), Paris: Hachette et Cie, 1916. У тексту су
курзивом дате речи које је он писао у оригиналу – на српском. Имена појединих
српских официра давао је само иницијалом, због војне цензуре, јер је књига штампана током рата.
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VI
БЕЖАНИЈА
(повлачење)
После начелниковог обавештења, мирно смо
наставили да спавамо, али смо, према његовом
савету, у пет сати ујутро били на ногама и спремали се за полазак.
Преводилац Лазар, који је поверио своју породицу пријатељима у Јевремовцу, рекао ми је
да не смемо да губимо ни трен, јер су отишли
сви: и руска мисија, пошта, жандармерија и
начелник. Чича је седео на седишту на старом
фијакеру. Драгомир је терао кола на којима је
било наслагано оно неколико предмета који су
нам преостали, наши прекривачи и шатор. На
знак: „Напред“, конвој је кренуо. Топ је грмео: са
леве и десне стране видели су се бели облаци од
експлозија пројектила, меци су звиждали на све
стране: идемо без речи и форсирамо темпо да би
изашли из дуге артерије која је на линији ватре.
Преко поља, две чете иду према Сави да би осигурале одступницу. Швабе су можда већ ушле у
град.
Путовање је бедно. На путу, где је блато до 10
центиметара дубоко, идемо корак по корак, као
и јадни људи око нас, који носе на леђима своје
завежљаје од прекривача. Ноге урањају у каљугу
до изнад чланака. Деца не могу да ходају. Сви су
кренули гладни, јер од јуче ујутро у Шапцу више
није било хлеба. Наш сироти Чича срео је људе
из Табановића који су му рекли да су сви његови
остали тамо, а да су Швабе прешле Саву.
Прошли смо кроз Велику Врањску да би видели да ли је болница добро евакуисана. Све је
и даље било ту, у очекивању кола. Особље грозничаво трчи, док економова крава мирно пасе
траву. Милица и њена бака су такође ту и јадна
баба нас преклиње да поведемо малену. Наша
кола су већ добро натоварена и не знамо како
ћемо се прехранити, ми и наша четири мушкарца, двојица кочијаша, преводилац и болничар.
Малена је толико храбра да смо се везали за њу.
Кренуће са нама. Економ је обећао да ће повести
бабу са собом и да ћемо се наћи у Ваљеву.
Да би замислили наше кретање, морате да

живите у Мачви и да путујете по њој по кишном
времену. Путеви су препуни пешака, кола и дугачких колона воловских запрега које чине Комору. При најмањем успону, све се блокира и морамо да гурамо кола. Кад су волови проклизали
и клекли у блато, све се зауставило. Пет стотина
људи прошло је поред њих не покушавајући да
помогну. Дошли смо у једну крчму у којој смо
нашли састојке за мршав оброк. Али кад смо
сазнали да смо прошли пут за Владимировце,
који скреће на лево – а договорили смо се са начелником да се сретнемо у Владимировцима –
вратили смо се истим путем, у правцу Шапца.
Тек што смо кренули у том смеру, наишли смо
на читаву поворку амбулантних кола, које су
пратила два француска мајора, Фало и Корвизи.
Посаветовали су ме да нипошто не губим време:
бежите што брже у правцу Ваљева, рекоше. Можда ће Немци стићи тамо пре вас.
Предвече смо стигли у Бошњак, село препуно
регрута, бегунаца, евакуисаних амбуланти. Немогуће је добити ишта за јело и зато смо подигли шатор. Чим је свануло, журно смо кренули и
стигли до Коцељева. Придружила нам се шабачка болница. Сва опрема је на путу, болничарке и
економ, али Милицину бабу нису могли да поведу. Болничарке кажу да нас преклиње да не напуштамо малену, која је запала у велико очајање.
Чича је овде нашао свог сина Владу, који има петнаест година. Само он је побегао: његовој мајци
и сестрама то није успело. Радост Чиче, који се у
исто време смеје и плаче је дирљива и пошто нас
је молио да малишан остане са нама, не можемо
да га одбијемо. Биће то још једна гладна уста.
Обавестили су нас да је г. Лазић, начелник,
управо отишао из Владимироваца и да се сви
повлаче што брже могу. У интендантском магацину, брашно се на џакове дели онима који
желе да га узму, али колико је још ствари тамо
остављено! На излазу из Коцељеве, говеда не
могу да се попну уз узбрдицу, точкови се ломе,
конвоји остају заглављени. Гурамо кола. Уз бес-
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крајну муку, прешли смо неколико километара,
а у сумрак смо се улогорили поред пута. Читаву
ноћ су пролазили поред нас, а ујутро смо били
поново иза конвоја.
Око два сата поподне, стигли смо у Ваљево у
коме је евакуација била у пуном јеку. Сав пртљаг
који смо послали из Шапца изгледа да је послат
још даље. Али где? Нико то није знао.
Управо је отишао последњи воз за Младеновац, где се може прећи на велику линију. Ми морамо да стигнемо у Крагујевац.
Ово је већ четврти дан како смо у покрету.
Хтео сам да сачекам долазак болничке опреме и
опреме из наше мисије, али како је препоручено
да се не задржавамо, оставио сам Лазара и Душана да се за то побрину.
Изашли смо из Ваљева са пуковником К. Пошто смо ишли уз Колубару три до четири километра, кренули смо пречицом и прешли брдо
које је било толико стрмо да смо сви заједно морали да гурамо кола. Потом смо кренули путем
који је био страшно блатњав и најзад нас је зауставила река која је толико нарасла да се преко
ње уопште не може прећи. Истоварили смо сва
кола и гурнули прва у воду. Људи су ушли у воду
која је била дубока читав метар, подболи коње
који су повукли и најзад стигли до друге обале.
Вода је у слаповима улазила у кола.
Потом смо морали да пренесемо пртљаг и
зато је било потребно да више пута пређемо
преко испуста код малог млина. Мора да се скаче са једног на други удаљени стубић, међусобно повезане гранама. Стаза је врло примитивна
и мора се пазити да се неки не промаши, јер је
река ширине десет метара, доста дубока, а струја
је врло брза.
Најзад смо прешли, са пртљагом и оружјем и
поново смо били на великом путу ка Мионици.
За пет сати, прешли смо пет километара.
Остатак дана смо провели чекајући друге официре, који су кренули другим путем, а већ су
били испред нас!
Сутрадан смо наставили у правцу према
Горњем Милановцу. И даље смо ишли пешке,
пошто су се коњи једва кретали по дубоком блату. Небо је сиво, пада ситна киша. Још увек је
велика гужва због конвоја, пешака, стада, тужне

и жалосне поворке.
Увече је пуковник рекао да се улогоримо у мочвари, међутим, како су наишла француска амбулантна кола која су у Чачак превозила опрему
и особље из ваљевских болница, он је отишао са
њима, а ми смо кренули даље и наишли на једну
механу. Ту ћемо имати бар сувљи под него на месту које нам је било одређено.
Механа је велики конак у коме некада има
соба, али је најчешће то једна велика просторија
где се људи који стижу смештају како могу. Ова
је превасходно била пуна регрута и сви су већ

Порушена црква у Шапцу 1914.

спавали на земљи једни преко и поред других.
Понудили су нам уточиште у кухињи и пустили
су нас да сами боравимо ту. Поред ватре, растегли смо пољски кревет и прекриваче.
Наше особље спава у возилима која надгледа.
Сутрадан је падао снег и било је много хладно.
Пошто смо прешли венце Маљена, дошли смо
до Горњег Милановца, где смо се срели са пуковником и осталим официрима. Неке воловске
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запреге већ су се поломиле на путу. Што се аутомобила тиче, они стижу како могу.
Горњи Милановац је доста велики подокруг.
По изгледу, могли би га назвати великим насељеним местом. Има две главне улице у којима
се примећује неколико лепих зграда и пристојних кућа. Овде још увек влада извесно обиље:
може се набавити хлеб и месо.
Заштићен природно венцима Маљена, тај
град био је одређен као сабирно место за регруте. Од Ваљева смо се надали да ће се повлачење
ту завршити. Али авај! Дошле су нове вести: изгледа да претња долази са југозапада, из правца
Ужица. „Бежанија“ се наставља, а нови циљ је
Чачак, још даље на југу. У том правцу иде и наш
начелник, кога смо срели, а и амбулантна кола.
Што се нас тиче, ми крећемо на исток, пошто је
наша дестинација Крагујевац.
Каква штета што морамо да напустимо тако
добре позиције! Прича се да су Аустријанци већ
у Ваљеву, да је Грчка објавила рат Француској – у
шта сумњам – Немци напредују код Београда, а
Бугари су пресекли линију код Врања.
Двадесет четвртог октобра, наставили смо
проходним путем, преко брежуљака и кроз много пријатније окружење. Ушли смо у Шумадију.
У даљини, са наше леве стране, међу планинским венцима смо приметили Рудник. На тој
препреци се сломила прошле године аустријска
офанзива. Овај пут је непријатељ, бројнији и
поучен искуством, избегао тај немогући пролазак кроз Мачву и кренуо широком долином
Мораве. Снага његовог људства омогућава му да
подноси потребне жртве и он држи, од Београда до Младеновца, пругу коју поправља постепено, како напредује. Неколико рањеника, које
сам видео, рекли су ми да је била велика битка
код Пожаревца, да непријатељска пешадија није
чудесна, али да напредује под заштитом застрашујуће артиљерије, којој Срби немају чиме да се
супроставе.
Принуђени смо да се зауставимо на неколико
километара од Крагујевца, чија светла смо видели у даљини. Наши коњи, који су ходали већ недељу дана кроз предео чији је прелазак напоран,
већ су преморени. Људи су се сместили по столовима у заједничкој просторији једне механе,

међу регрутима који ноћ проводе пијући. Ми,
плативши, добијамо на коришћење једну велику просторију која служи као подрум, где смо се
организовали за спавање.
Недеља, 25. октобар – Рано ујутро стигли смо
у Крагујевац. На улазу у град, срели смо Енглескиње из Стобартс мисије, које су се спремале да
евакуишу болеснике.
Главни штаб (Врховна команда), здравствена
служба, прес-служба, сви су већ напустили град,
чији се становници такође ужурбано спремају
за полазак. Сазнајемо да је наш шеф мисије такође кренуо за српским штабом у Крушевац и да
морамо да стигнемо у Ниш да тамо организује-

Збег народа и рањеника 1915.

мо болнице.
Кажу да су Немци у Паланци (на 10 километара од „моје“ Раче), у Тополи и у Младеновцу.
Сматрам да је посебно озбиљно што су Бугари заузели Скопље. Значи да смо одсечени од
Француза. Мислим да је још увек могуће отерати Бугаре, ако би их Срби напали на северу, пошто одустану од било ког другог циља, док би их
Французи нападали са југа.
Идем у Арсенал, где ме прима пуковних Божидаревић, официр отменог изгледа, тужне и
достојанствене физиономије. Саопштава ми да
је мој ауто ту, али да је оштећен при уласку у гаражу: „Није ништа озбиљно“ – каже. – „Наредио сам да га одмах поправе.“ Пошто сам му се
захвалио, позван је на телефон. Слуша, кратко
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одговара. „Непријатељски авион се упутио ка
Крагујевцу из правца Лапова“ – каже. – „Јуче
је његова посета имала за последицу неколико
мртвих. Циља Арсенал и ако погоди муницију,
то ће бити баш озбиљно“.
Док ме је понудио кафом, стигла су два енглеска официра из поморске мисије из Београда.
Пошто су лоше говорили француски, замолили
су ме да им преводим. Тражили су постоља за
мале топове које су успели да спасу. Пуковник
их је одвео до аустријских топова, трофеја из
прошлогодишње победе. Окренуо се ка мени,
са оним посебним осмехом Срба у тужним тренуцима: „Било би заиста штета оставити све
ово!“– рекао је.
У радионицама видим ауто са поломљеном
осовином. Срећем поручника Данила који се
већ бринуо о мени пре шест месеци. Сада се
бави мојим возилом.
Сутра ћу кренути на челу конвоја возила, у
коме ће бити и ауто пуковника К. Коњи су превише уморни. Треба да се нађемо у Нишу.
Идемо у посету породици командата Јаковљевића, који нас је лепо примио кад смо
били у пролазу овде, почетком године и поново
смо врло љубазно примљени. Кућа је пуна избеглица из Београда. Ту су сестра и тетка госпође
Јаковљевић, која је болесна. Сви су уплакани.
Нека госпођа нам прича како је пре две године

изгубила једног сина, другог пре осам месеци, а
трећег ових дана, док јој је кћерка остала у Београду. Можда је и она мртва, јер има много жртава, жена и деце који су погинули у бомбардовању. Та несрећна жена и њен муж остаће овде,
после свих тих несрећа. „И“ – каже – „Швабе
могу да дођу, више нам ништа не могу!“ Тренутно је много породица у Србији у таквој ситуацији.
Осећам велику тугу (не за себе, нити за моје,
јер морам рећи да смо кроз читаво ово повлачење, због начина на који смо се организовали,
били група која је могла да одговори и на најгоре
изазове) већ за моје српске пријатеље, јер сам видео да се остварују догађаји које сам често умео
да предвидим у Шапцу, са картом у руци, разговарајући са г. Лазићем и са другим официрима.
Показивао сам им три пролаза који ће бити
једини излаз за војску одсечену од Солуна. Први,
од Призрена према Монастиру, али је између
Љум Куле и Дебра био део који је непроходан за
возила. Други, од Призрена према Скадру, а ту
је све било непроходно, од Љум Куле до Скадра.
Трећи, који је полазио из Пећи, имао је од тог
града до Андријевице један део подједнако лош
као претходни. А пут између Подгорице и Скадра постојао је само делимично.
Дакле, сада је српска војска одсечена од Солуна...“

VII
БЕЖАНИЈА
АУТОМОБИЛОМ
У понедељак, 26. октобра, у 11 сати ујутро, изашли смо из Шоферске школе, помоћне зграде
Арсенала. Људи су баш пожурили, док су топови већ грмели. Хангари су били празни. „Већ је
било и време“ – рече један радник. „Још двадесет
и четири часа и оставили бисмо вас овде. Моћи
ћете да кажете да је ваш аутомобил последњи
поправљен у Крагујевцу.“
Поручник Данило, који се лично позабавио
том деликатном оправком, препоручио ми је
да не идем преко Јагодине, већ да кренем пре-

ко Краљева. Сложио сам се са њим, јер ако ми
каже да је пут тежак, значи да је њиме немогуће
возити! „Пут преко Краљева је делимично лош,
а делимично добар“ – додао је – „али се њиме
може проћи.“
Дакле, кренули смо и ускоро смо се придружили нашим колима која су кренула још јутрос.
„Бежанија“ поново креће, или боље речено, наставља се у поворкама. Само жене возе воловске запреге, на којe су натрпана мала деца, између пакета умотане одеће. Већа деца ходају, са
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старцима. Стока их прати. Могу се приметити
и бројни рањеници, који се вуку како могу, јер
им није одређено куда треба да стигну. Немају
намирнице. Често се питају: „Куда треба да идемо?“
Пут којим пролази толико конвоја, а који већ
и раније није ништа ваљао постао је... шта рећи?
Недостаје ми придев... Замислите сеоски пут,
излокан после петнаест дана кише и проласка
бројних двоколица... Овде је тако километрима.
Недалеко од Крагујевца, на једној стрмини, заглавио сам се у блату, по коме су точкови буквално клизали. Пар волова ме је извукло и поново сам кренуо.
Често позивам регруте, чији је ред непрекидан. Десетак њих ми је помогло када је узбрдица
била превише блатњава и крећемо се најбоље
што можемо. Стигли смо конвој запрежних возила у коме је било неколико докторки и болничарки из Стобартсове мисије. Иду у манастир
Студеница да тамо направе амбуланту.
Морамо да сачекамо кола, јер се не може имати много поверења у Чичу, Драгомира и остале возаче. Зауставили смо се на око 30 километара од Крагујевца. На ивици падине, подигао
сам шатор за мушкарце, а ми смо се сместили у
дрвену колибу неких врло сиромашних сељака.
Мала деца су мислила да сам Шваба и одмах су
бризнула у плач. Али то није потрајало и ови сиромашни људи су нас угостили најбоље што су
могли. Смештај се састоји од две просторије, од
којих је једна за нас. Под је од набијене земље:
низак сто, висине око 20 центиметара, три или
четири сличне столице, са три ноге. У средини
собе, налазио се камин, из кога дим излази кроз
кров. У једном углу, гомила кромпира, обрани
кукуруз виси са стубова... То је све. Отац, мајка
и четворо деце спавају на поду, без покривача.
Сутрадан нас воде до пута, захваљујући
се хиљаду пута за оно што смо им оставили и
желећи нам да нас Бог све заштити. Како смо
отишли, тако је стигло неколико рањеника, тражећи хлеб, а потом још других... На путу су били
само измучени и изгладнели рањеници. „Сутра
или касније то ће бити Швабе“ – рекао је тужно
и резигнирано мушкарац. – „Нека украду све,
али нека оставе живе нас и малишане! О Боже,

Боже!“
Кренули смо напред. Кола ће доћи за нама.
Током ноћи је падала киша и тло је сада у још
лошијем стању. Али то није све: једна речица,
која сече пут, а која је набујала од кише, однела је мост. Двадесетак регрута је ту, гурају кола
улазећи у воду до колена. Успели смо да прођемо. Делимо „грошеве“ (новчиће од четири паре).
Мало даље, стање је још горе. Сад нам помажу
аустријски заробљеници. Аутомобил је уронио
до изнад точкова.
Идемо дуж Мораве, чија је мирна и жута вода
набујала од скорашњих киша. Од места до места, примећујемо чудне мале млинове, који се
састоје једноставно од чамаца, на којима су дашчаре, укотвљених близу обале и са стране имају
точак који покреће водена струја. Од обале до
млина прелази се преко дебеле даске.
Прелазимо Мораву преко једног лепог дрвеног моста и ево нас у Краљеву, већем граду, са
лепим школама, начелством, лепим кућама и
пристојним хотелом. Недалеко одатле, Ибар се
улива у Мораву и поглед који откривамо, омеђен
планинама и шумама, јесте један од најлепших
које сам икада видео.
Краљево је апсолутно преплављено људима и
није могуће наћи никакво склониште. Не може
се поставити ни шатор, јер нема места, осим
уколико се не изађе из града, а киша пада толико
јако да је земља препуна воде.
У хотелу, у коме уз много потешкоћа може
да се добије оброк, срео сам неколико другова. Као и наш шеф мисије, долазе из Ниша или
Крагујевца или Крушевца. Њихова „бежанија“
тек почиње. Ја већ скоро петнаест дана ходам и
спавам на мокром тлу. Ухватио ме је јак лумбаго. Срео сам и специјалног дописника Дневника,
М. П. Ди Бошеа, који је стигао из Митровице.
Прочитао сам са великим занимањем запис о
његовом тешком путовању, у којој је врло добро
описао перипетије сличне онима које смо ми доживели.
Кад је пало вече, још увек нисмо имали смештај. Киша није престајала да пада, а ја сам једва
стајао на ногама.
Најзад, нашли смо склониште у једној малој
кући у којој је већ било много људи који су по-
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бегли из Београда. Сместили смо се у премаленом предсобљу, срећни што смо макар под неким кровом.
Сутрадан су стигли камиони и аутомобили
из крагујевачког Арсенала, са радницима.
Такође су стигли, о лепог изненађења! Лазар
и Душан, који су пратили нашу запрегу и који су
нас најзад овде нашли, после дугог тражења. Путовали су са болницом, чија су се кола постепено ломила, а волови падали успут. У очајном су
стању, пошто су тако ишли већ десет дана, стално пешке по блату, спавајући на колима, скоро
уопште без хране.
Душан ће остати са економом. Што се тиче
Лазара, отићи ће у Чачак, где има познанике.
Више га нисам видео. Мислим да су га заробили.
„28. Октобар – Наши домаћини примају
многобројне пријатеље, који су избеглице, као
и они. У тој малој соби, сиромашног изгледа, са
гвозденим креветима на којима спавају мајка,
син и кћерка и минијатурном пећи на којој се
кува, истовремено је чудно и тужно видети
окупљене те младе отмене мушкарце и те елегантне младе даме, који мешају своје неодређене
планове бега чак до Француске са својом надом
у велики успех и велику пропаст непријатеља.
Сви су радосни. Прича се да је главни штаб прве
армије у Тополи, да се Немци повлаче и да је све
у реду.
Скептичан сам. Док их слушам како певају и
пију бројне шољице кафе, правим неке белешке:
иако нисам образовани стратег, мислим да ће,
ако Немци буду заузели Крагујевац и запретили Крушевцу, где се налази главни штаб, српска
војска источно од Ниша бити заробљена између
две ватре и мораће да се повуче, да не би била
опкољена.
Сазнао сам да је Багрданска клисура заузета.
То су врата отворена до срца Србије.
Да би се бар начелно пратио ток те кампање,
може се замислити да је пре почетка напада,
српска војска личила на орла, чија су раширена
крила покривала сву територију. Глава је била у
правцу Београда, Смедерева, Пожаревца. Лево

крило стизало је до Шапца и Лознице. Десно
крило до румунске границе, према Оршави.
Немци су одлучно напали орлову главу, начевши га озбиљно у Београду и натеравши га
да се повуче из Смедерева и Пожаревца, где је
борба била врло јака. За то време, извршен је
блажи притисак на целину и док су се крила још
држала, глава је морала да се увуче, повукавши
и крила која су се склопила дуж тела.
Ми смо били у покрету који је повукао лево
крило.
Са друге стране, орао је био нападнут по читавој десној страни и ту су борбе биле ужасне.
Срби, који су ту окупили један део својих најбољих трупа, нанели су озбиљне губитке Бугарима: говори се о 100.000 рањених и мртвих Бугара код Неготина, Зајечара и у другим местима.
Али је граница била дугачка, а Срби малобројни. На крајњем југу, Бугари су заузели Скопље.
Орао је скупљао своја крила, али је одступница одсечена.
Добри положаји се постепено напуштају, јер
Немци заузимају клисуре и треба се повући да
не би били опкољени. Тако је било и у Багрдану.
Тражио сам бензин, који нису хтели да ми
дају. Исте вечери, становништво се избезумило
када је видело у ноћној тмини како се запалио
читав један део неба. Око нас, деца су плакала и људи су улазили у куће питајући се да то
није цепелин. Такође су говорили: „То Крагујевац гори.“ После неколико минута, сазнали смо
да је дошло до пожара у складиштима бензина.
Изгорела је читава резерва и докле год је трајао
пожар, један део ноћи, бринули смо се да ватра
не пређе на складиште муниције, које је било у
близини. Хвала Богу, до тога није дошло.
Спремили смо залихе: 12 килограма пасуља,
20 килограма кромпира, шљиве, хлеб, пиринач,
месо итд.
Пуковник Ј. нам је наредио да сви кренемо ка
Рашкој. Покренули смо кола и пошли.

Превела и приредила:
Александра Тадић
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ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА 1914/1915.
Слике страдања и поруке хуманости
(Део други)
Епидемија

запуштеност и небригу за српске рањенике, команда 15. корпуса3 је наредила замену болничког особља у згради Гимназије. Најопремљенија
и Ваљеву најближа је била аустроугарска пољска
болница која је пратила војне операције са обе
стране реке Јадра, такозвана Feldmaroderhaus 3/8.
Преко Осечине је дошла је у Каменицу нешто пре
пада Ваљева, где је заузела зграду среског начелства и све веће зграде и куће за своје потребе. У
свим кућама и магацинима били су сами рањеници, њих око 1.400. Поред тога било је 600 заробљених Срба – записао је тада поменути Чех
Јанда.4 По наредби команде, 6. децембра су напустили Каменицу и преузели бригу над више болница у Ваљеву, припремајући се за предају Србима. Разлог је био једноставан, већина особља ове
болнице су чинили Чеси према којима су Срби
имали благонаклон став, као и према свим припадницима словенских народа, слободно су се
кретали као заробљеници а официрима су увек,
као знак поштовања, остављане сабље.5 Рачунало
се с правом да ће целу ситуацију њихово присуство учинити прихватљивијом.
Особље којим је руководио др. Вацлав Милота је затекло потпуни хаос и неред, нечистоћу
и неописиву запуштеност рањених и болесних.
Око 30 Чеха је покушало да стање учини подношљивим, очистили су магацине Дринске дивизије, унели сламу на лежаје за рањенике, почели
да сахрањује мртве који су већ били у стању распадања. Привремено је због хитности и немања

Ваљево је под окупацијом опет постало
најважнији болнички центар, овај пут за аустроугарску војску. Све своје рањене и болесне на целој линији фронта слали су у Ваљево. Углавном су
у исте болнице сместили своје рањене а касније и
болесне. Једино су у близини Окружне болнице у
Поп Лукиној број 13 у приватној кући основали
своју болницу за официре. Како су имали доста
војника оболелих од трбушног тифуса и дизентерије основали су болницу за заразне болести
(Epidemiespital) у касарни Петог пука чији капацитети су брзо попуњени па се већ оболели нису
више издвајали из осталих болница. Места где су
болесници лежали, почев од кафана до болница,
касније су постала жаришта одакле су се клице
болести разносиле.
Све болнице у Ваљеву су биле у запуштеном
стању, рањеници нису редовно превијани нити
храњени, нарочито српски. Чешки болничар
Јанда је забележио јадиковање једног српског
рањеника који се жалио да му „Швабе“ нису дали
да једе 14 дана. Окупационе власти умало нису
стрељале српског лекара Винавера само зато што
је инсистирао на правима и заштити заробљеника војника и лекара. Особље и управа свих
болница у Ваљеву до српске победе у Колубарској бици, је било углавном мађарско и хрватско,
осим особља у згради Окружног суда.1 Познато је
да је у Ваљеву било више болница од којих знамо за две, 2/16 и 3/162. Прва је била смештена у
згради Дринске војне болнице а друга у згради
Гимназије. Бојећи се с правом гнева српских војника када буду затекли невероватну нехигијену,

3 Команда 15 и 16 корпуса су биле смештена у згради начелства, у
истој где је раније била српска Врховна команда.
4 J. Janda, Мoje vzpomniky na svetovou valku 1914-1918, str.19, www.
legionarjaroslavjanda.cz/denik-legionare/ приступљено, 30. јуна
2015. Дневник Чеха болничара који је заробљен у Ваљеву и у њему
прележао тифус.
5 У Србији је крајем 1914. године било око 70.000 заробљеника од
којих је 20.000 било југословенског порекла. Од њих се од октобра
до краја децембра пријавило у добровољце, који су обавезно били
упућивани у Нове области, 452 заробљеника (26 Хрвата, неколицина осталих а сви остали су били Срби).

1 Данас зграда Вишег суда.
2 Fra G. Cvitanović i njegov ratni dnevnik (1914-1918), Split.1984, str.23
i125. Аутор дневника је одређен као свештеник војне болнице 2/16
да остане уз рањене и болесне војнике па је тако и приступио новопридошлом особљу.
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превоза до гробља у дворишту основне школе
сахрањено 60 лешева војника из зграде Гимназије
и још 30 који су у међувремену пронађени. У ту
гомилу су стављене и ампутиране ноге и остали
делови тела.6 Тако мала група није ни могла много да учини ако се узме у обзир да су истовремено
морали да воде бригу о преко 3.000 остављених
рањених и болесних и да их лече и хране. За њихову исхрану им је било остављено 20 одузетих
волова и више десетина свиња. Делови српских
снага су још 8. децембра улазили у делове града
али је град потпуно ослобођен тек сутрадан. Сви
дневници који описују овај догађај не пропуштају
да помену велику нехигијену и прљавштину и неиздрживи задах лешева и трулежи, задах болести
и смрти. Војници, који су до тада једва чекали да
уђу у град, брзо су пролазили, скоро да су бежали
од пролазника и једва су чекали да иза себе оставе грозни мирис трулежи.
Познати српски књижевник Вељко Петровић,
као очевидац је овако писао: „Људи су већ с краја
Пауна осетили тај непојмљиви, кужни задах. А
у самој вароши просто смо морали да зачепимо
носеве. И улице, и дворишта, и собе, чак и оне у
којима су официри становали, биле су препуне
ђубрета и измета. Сви наши дивизијски и пуковски возови и хиљаде кола, данима су извлачили
наслагано гњило смеће.“ Недужни Чеси, којима
је стварно пребацивано за „културу Аустроугарске“, бранили су се говорећи да су ту тек два-три
дана.
„На углу је лежао мртав коњ у фази распадања, свуда су се налазиле гомиле измета у којима је врвело од гамади. Ушао сам у једну луксузну
кућу у којој је све било отворено; користили су
је као шталу за коње; коњски измет у спаваћим
собама, свилени чаршави као коњске покривке“
забележио је и др. Тинховен који је раније и био
изабран за почасног грађанина Ваљева. Његов
повратак у Окружну болницу је означио и обнављање њеног рада. У болници је било преко
1.500 тешких рањеника, било их је и по таванима,
подрумима, осталим зградама и свуда неподношљиви смрад. Јер ту је још увек лежало незбри-

нуто око 400 најтежих рањеника. Већина њих је
ту лежала већ двадесет дана, још увек без завоја,
још увек у униформама, исцрпљена, запуштена,
док им је гној цурио из кревета.“7 Једна од ретких
повољних околности била је та што је град и даље
имао електрично светло. Тинховен је у својој болници предузео оно што су радили и у осталим:
организовао је транспорт огромног броја болесних и рањених из своје болнице у унутрашњост.
Нажалост, многи од њих су већ били инфицирани пегавцем. Тек кад је број дошао на око сто
рањеника у хируршком блоку Окружне болнице,
могло се приступити чишћењу свих просторија
везаних за њу као и озбиљном лечењу преосталих.
О преузимању болнице у згради суда имамо
више података у делу српског књижевника Вељка
Петровића „Окружни суд“, тада непосредног
учесника догађаја који се као добровољац борио
у српској војсци. Др. Андра Ђуровић, који је тада
преузео ову болницу по ослобођењу града, од лекара, Бигмајера и Чакија, помиње нетрпељивост
између српских и аустријских рањеника, који су
после безуспешних покушаја да се раздвоје, ипак
остали да леже у истим собама. У болници су
радили као лекари још Чех Јан, Пољак Збишка и
један санитетски официр. Др. Ђуровићу, који је
раније прележао тифус, у раду су помагали наш
лекар Каленић и веома стари медицинар Раја.
Као болничари, у болници су били синови познатих Бечлија, син чувеног лекара Курмајера8 и син
фон Хулдена, члана Високог савета, који су нажалост, као многи, помрли од пегавца.
Стицај околности је довео до тога да су у свим
ваљевским болницама тада били скоро само аустроугарски рањеници и болесници. Бригу о
њиховом лечењу је, поред остављеног, преузело
српско медицинско особље. Све док је имао ко
и док страх и болести нису онемогућили да се
у болнице долази, грађани Ваљева су доносили
различите понуде болесним и рањеним; различите поклоне, преобуку, слатко, крофне и друге
колаче, све оно што је војницима могло да буде
драго и да изазове радост. Исто тако је чинило и
српско медицинско особље.

6 По доласку српских војника и по донекле уређеном стању
у граду, ови лешеви су пренети на војничко гробље и поново
сахрањени.

7 Тинховен, н.д, стр. 69.
8 Тадашњи управник бечке клинике за унутрашње болести.
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Неочекивано повлачење аустроугарске војске
и лоши путеви донели су нешто раније велике
невоље аустроугарским властима у организацији
евакуације око 12.000 рањених и болесних од приближно 16.000 колико их је било у Ваљеву. Пруга
према Обреновцу је била у прекиду па су се само
колима могли одвозити тежи болесници. Они са
мањим повредама и који су могли да ходају морали су пешице да напуштају Ваљево. Санитетски
материјал скоро да нису уопште оставили, ако
се узме у обзир број остављених, чак напротив,
уништили су огромне количине хране, чаја, кафе
па чак и пакете помоћи за рањенике. У аустроугарским болницама остао је велики број болесних од тифуса, нарочито од трбушног. Истовремено, град је примио велики број заробљеника
као и српских војника који су већ били заражени
тифусом. Првих дана на те болеснике нико није
обраћао велику пажњу. Случајева тифуса је било
и раније, у српској војсци су примећени крајем
октобра, али и у аустроугарској. Из више дневника сазнајемо да се у војничким заробљеничким
логорима у Мађарској, међу српским војницима
у октобру раширио тифус. Данас је тешко утврдити одакле је кренула зараза. Тифуса је увек
било у Карпатима, одакле је био део аустроугарских јединица као и у крајевима према Албанији
одакле су такође долазили мобилисани војници.
Повратног тифуса је било много у Босни и Херцеговини и раније а пегавца повремено у току
трајања Великог рата. Чињеница је, да је међу
аустроугарским војницима остављеним у Ваљеву зараза била попримила велике размере а да
је у српским редовима тога било изузетно мало.
Ниједан оболели српски војник од пегавца није
остао у ваљевским болницама које су предате 15.
новембра. Др. Тинховен је, као лекар који је био
изузетно упознат са развојем болести и сваког
тренутка пратио њен развој, био изричит: пегавац су донели аустроугарски војници. Ако је, посматрано са временске дистанце, неутврђен први
извор болести, разлози за попримање епидемије
су сасвим јасни.
У Ваљеву се нашло више десетина хиљада заробљеника чија је евакуација у унутрашњост била
у току, српска победничка војска која се кретала
кроз Ваљево и њени рањеници, све је то стварало

најповољније могуће услове за развој епидемије.
Томе треба придодати и колоне избеглица које су
се враћале кућама и пролазиле кроз град. Те јесени појавио се велики број вашки. Војници обеју
зараћених страна у вишемесечним борбама нису
могли посвећивати довољну пажњу хигијенским
мерама нити су благовремено добијали преобуку. Ћебад, постељина, завоји код рањеника, није
било места где их није било. Ефикасна хемијска
средства за њихово уништавање нису постојала,
поједине мешавине као и коришћење гаса за осветљење којим су се мазали, више су служили за
одбрану од њих због непријатног и оштрог мириса. Показало се да су ваши отпорне и на кључалу воду, после откувавања одела на 100 степени
целзијуса, оне су опет биле живе. Иако се преко
стручне литературе већ знало да је бела ваш преносилац пегавог тифуса, па је чак и код нас, В.
Кујачић писао о резултатима истраживања француских лекара Никола и Консеја, српски лекари,
иначе изванредно стручни и способни, били су,
нажалост, необавештени. Тим истраживањима
је експериментално доказано да пегавац преноси
бела ваш. Преокупирани ратом и последицама
Балканских ратова из којих се скоро одмах ушло
у Велики рат, а при том са занемарљивим бројем
епидемиолога, нису знали шта преноси ову опаку болест. Са њом су се до тада борили углавном
санитетским мерама. Мора се признати да је у
српској војсци било и бактериолога странаца али
да и они нису знали за поменута истраживања
или нису сасвим веровали у ове тврдње. Таквих радова је било и раније, истина, нису били
доказани експериментима као рад професора
Никола. Оно што је вероватно најближе истини, потребно је неко време да се нека истраживања потврде и да буду прихваћена и примењена.
Страдање српског народа, његове огромне жртве
и резултати борбе против тифуса су потврдиле
ово истраживање.
Повратни тифус се још лакше преносио од
прегавца али су преносиоци били исти. Нажалост, и трећа невоља у виду трбушног тифуса је
већ била на територији Србије. Услови за развој
трбушног тифуса, којег је већ било много у аустроугарској војсци, били су повољни. Ширио
се преко загађене воде и хране али и непосред-
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ним контактом у условима нехигијене. Кроз и
око Ваљева је у више наврата прошло преко сто
хиљада људи, после Колубарске битке у граду и
његовој околини се налазило око 60.000 заробљеника и огроман број рањеника. Сви услови су се
стекли за велику епидемију и она је букнула. Тачније, Србију је погодило више епидемија тифуса
који се испољио кроз своја три вида, пегави, трбушни и повратни, а потом колера, дифтерија и
дизентерија.
Ваљеву је, нажалост, припала тужна улога места највећег страдања и у исто време места разбољевања и умирања; из њега је епидемија као
река потекла по Србији. Главни извори заразе
су били болесни аустроугарски заробљеници а
потом и заражени болесници који су упућивани
из Ваљева ка Крагујевцу, Врњачкој Бањи, Нишу,
Скопљу, Битољу... Поред болесних и заражених аустроугарских војника, како у Ваљеву тако
и у другим местима, несмотрено су смештани
рањеници српске војске. Железничке станице и
возови су били препуни војника, заробљеника и
болесних људи који су се кретали по својим потребама. У хладном и кишовитом времену људи
су тражили склоништа и збијали се једни уз
друге. Бројни избегли из унутрашњости су кренувши својим кућама, по протеривању непријатељске војске, спавали по подовима механа, свратиштима и магацинима, најчешће на местима где
су пре тога били бројни заражени. Ваши, које су
напуштале оболелог чим би почео да добија темпаратуру, чекале су нове жртве на свим тим местима. Пре свега пруге и путеви а потом привремене па сталне болнице, биле су главни правци и
места за ширење епидемије.
Бројни избегли, нарочито из Подриња и Мачве, нису ни имали где да се врате, јер су им биле
порушене и попаљене куће, иметак разнет, без
стоке и хране за њу и себе. Џон Рид је навео да су
избеглице силазиле са воза и остајале ту „поред
пруге, с целом својом имовином у врећи пребаченој преко рамена и ћутке посматрале рушевине
својих домова.“9 Власти су, сагледавши проблем,
зауставиле повратак тих избеглица јер нису могли да им обезбеде ни најосновније услове потреб-

не за живот. Тако се догодило да је део повратника опет застао у Ваљеву.
Већ од 13. децембра у Ваљеву се за потребе смештаја великог броја болесних одузете и
последње кафане: „Венеција“, „Суша“, „Грозд“,
„Српски краљ“, које су на тај начин постале издвојена болничка одељења. Немајући више где
да смести болеснике, штаб Врховне команде је,
не знајући како се преноси пегавац, донео катастрофалну одлуку: 21. децембра 1914. године наредио је отпуштање лакше рањених и болесних
војника из свих болница.10 Последице су биле поражавајуће. Тифус је дошао са болеснима у скоро сваку кућу или га је војник који се вратио неинфициран примио од болесних и разнео даље.
Српска влада је затражила хитно помоћ страних
лекара. Још раније су војне власти, знајући да уз
сваку војску и велике покрете трупа иду и заразне болести, у октобру затражиле од посланстава
у Паризу, Петрограду и Лондону да потраже 10
бактериолога и 20 епидемиолога са помоћним
особљем. Стизале су им вести о појединачним
случајевима пегавца, истина свега три оболела у
различитим местима, дизентерије али и опис једне, истина непроверене тврдње да се радило о великим богињама. У време великог рата тражење
лекара у земљама које су и саме водиле ратне операције је углавном било са слабим резултатима.
Увидевши да се број болесника од све три
врсте тифуса повећава свакодневно и великом
брзином, власти су основале Државни одбор за
сузбијање заразних болести. Сам рад Државног
одбора се у почетку свео на тражење начина како
да се епидемија заустави у самом почетку али
безуспешно. Средином децембра дошло је до развоја епидемије. Сви извештаји из болница, показали су да је у току драматичан скок оболелех, нарочито из Ваљева где је нешто касније епидемија
букнула као ватра, одмах после 15. јануара, косећи све пред собом. Највише је забрињавало то
што се нагло повећавао број заражених у борбеним јединицама. Немајући довољан број лекара,
који се стално смањивао јер су се и они разболевали и умирали, комаданти јединица су приближили Ваљеву своје пољске болнице. Тако је било

9 Џ. Рид, Рат у Србији 1915, Цетиње 1975, стр. 59.

10 Војницима је давано 40 дана боловања ради опоравка.
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лакше и да снабдевају јединице јер је железница
била у близини. На Петом Пуку према Грабовици
била је Прва пољска болница Дунавске дивизије
првог позива, Прва пољска болница Дринске дивизије првог позива у Бранковини, Прва пољска
болница Моравске дивизије другог позива у Пецкој и Причевићу, Друга пољска болница Дунавске
дивизије другог позива у Осечини и болница 17.
пука у Коцељеви. По наређењу, само су најтежи
рањеници издвајани и преко ваљевских болница
упућивани на даље збрињавање. Покушавало се
да се лекарима из једне помогне болеснима у другим болницама.
Резервне болнице у граду, у згради Гимназије,
Медицинске школе, Дивизијском слагалишту,
касарни Петог пука и Окружна болница су почетком епидемије и дуже време биле једино попуњене са аустроугарским болесницима. Како
су и остале зграде обнављане и чишћене у њих
је приман вишак болесних из осталих болница и
тек потом оболели из српске војске. Тако се догодило да су стицајем околности, већина српских
оболелих војника болест у зимском периоду провели у пољским болницама под шаторима а аустроугарски у ваљевским болницама са већим
бројем лекара који су им могли пружити помоћ.
Ваљевско медицинско особље није ниједног тренутка правило разлику између болесних, није
забележен ниједан такав случај у бројним дневницима аустроугарских војника или странаца.
Лечећи њих, одговорно, савесно, са изузетним
пожртвовањем, давали су своје животе. Између
српских и остављених лекара и медицинског
особља, развијао се искрен однос поверења. Познато је да се нарочито др. Аврам Винавер, који
је имао озбиљних проблема са окупационим властима, изузетно и на сваком месту залагао да се
свим заробљеним болесницима и особљу пружи
најбоље што се имало. Опаке болести су косиле и
једне и друге војнике, грађане, придошле, лекаре
и болничаре. У страшној драми, пред ужасним и
болним страдањима и искушењима, стајали су
само људи, без боје униформе и без застава.
Лекари су били немоћни не само да зауставе
него и да успоре болести од којих је пегавац био
најопаснији. Било је дана када је у појединим болницама од 1600 примљених било болесно 1100

војника. Смртност је понегде у најтежим данима,
износила и до 70% од укупног броја оболелих.
Говорило се да што није изгинуло на бојишту
страда од различитих болештина. Професор др.
Коста Тодоровић је, говорећи о Ваљеву, записао
следеће речи које су се могле односити на све
болнице у Србији: „Док се у почетку епидемије
сав санитетски персонал најпреданије посветио
послу и вршио дужност покушавајући да ублажи
беду болесника, пегавац их је немилице косио све
редом. Није било дана да по који лекар не оболи
и не умре. Болничари и милосрдне сестре падали су као снопље... Страх од ових болница је био
такав, да су болесници кукали и преклињали да
не иду тамо где се само умире. Болесници који су
имали и мало снаге, напуштали су ове ‘болнице’
и вукући се кроз варош тражили склоништа и заклон да не гледају неописиву беду од које се човеку крв у жилама ледила.“
У недостатку болничког особља болесни су
често били препуштени сами себи; по улицама,
кућама, шталама, на свим могућим местима по
граду лежали су самртници међу лешевима ко
зна кад помрлих. Преживеле рањенике од тифуса је нападала и гангрена. О тужној стварности
Ваљевске болнице Рид је забележио: „Постојала
је и страшна соба, пуна људи, с тифусном гангреном, ужасном болешћу.. од које месо трули и кости се мрве. Једина нада да се она заустави у томе
је да се оболели део ампутира. И ова соба је пуна
људи којима су трулила лица и груди. Они су јаукали и викали плачући: ‘Куку мајко! Мајко божја,
спаси ме’. Месо би са њих отпадало док им гангрена не би захватила срце или мозак а онда би
дошла смрт у страшној агонији.“11 Цео јануар и
фебруар српски народ са својим лекарима је провео у великој драми. Дирљиви су извештаји лекара које упућују Државном одбору за сузбијање
зараза у којима износе своја запажања о кретању
болести, пре свега пегавца, и начинима за његово сузбијање. Српски лекари се нису предавали,
тражили су решења. Већ крајем јануара доктор
Милан Јовановић Батут објавио је рад у којем је
вашке означио као главног преносиоца пегавца,
a 12. фебруара 1915. је званично проглашена бор11 Џ. Рид, н. д, стр. 72.
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ба против вашки. Домишљати доктор Суботић је
предложио да се ваши унуштавају врелим ваздухом али су се са несавршеном апаратуром сви покушаји завршавали тако што би изгорело одело.
Било је потребно подићи температуру на око 120
степени целзијусових да би се ваши уништиле.
Драма у болницама у граду и околини Ваљева се настављала. Вељко Петровић, књижевник,
је оставио потресно сведочанство o грађанима
Ваљева који су се затворили у домове: „Сви прозори застрти, капије закључане јер по тротоару, по
улици, мували су се, тетурали, падали и лежали
болесни војници; неки улазили црвених образа и
излуђених погледа, у кошуљама, или голи-наги,
испружених руку, ишли-ишли некуда, тражећи
ваљда воде, бежећи од огња који је буктао у њима
и разгарао бедна њихова тела. Поједини храбрији
војници, хватали су болесне за руке и водили у
болнице, али ко ће их тамо примити, ко задржати, ко лечити? По који натмурени грађанин само
би се журно прошуњао уза зидове, заобилазећи,
престрашен, згрожен од самог додира са људима,
тражећи своју капију да је за собом одмах двоструко закључа.“
У свим резервним и сталним болницама у
Ваљеву стање је било јако тешко а најтеже је било
у фебруару 1915. Скоро све медицинско особље,
било домаће или страно, било је болесно или
мртво. Рањене и болесне није имао ко да лечи
нити да им пружи најосновнију помоћ, превије,
нахрани и пресвуче; лежали су свуда у униформама које се нису мењале месецима. „Болесници су лутали по собама и ходницима, сударали
се, падали и ваљали. Прозоре су проваљивали и
скакали у двориште, у снег“, записао је др. Андра
Ђуровић. У другој резервној болници, данашњој
Медицинској школи, данима је гомила мртвих
војника била несахрањена. Вероватно је најтеже
стање било у касарни Петог пешадијског пука.
Она је још од почетка епидемије, тачније од аустроугарске окупације била претворена у болницу за заразне болести. По неколико болесника је
лежало на једном кревету или у већини случајева
на поду. Познати научник Хиршфелд, који је радио у овој болници, касније је о болесницима записао: „Понекад је у делиријуму неки од њих скакао и бежао у варош у кошуљи, ширећи страх и

епидемију. Из наше болнице је побегло неколико
болесника и удавило се у оближњој речици. Нису
могли људи стићи да сахране мртве. У близини
болнице слагана је гомила лешева. Било је случајева да су грешком на гомиле лешева стављали
и оне у несвести.“12 Говорило се да је из ње мало
ко изашао жив. Знатно боље стање је било у хируршком одељењу Окружне болнице, јер су санитетске мере и веома темељно чишћење и прање
дале добре резултате. За тако нешто су заслужне и
санитетске власти које су прво из ове болнице изместиле у унутрашњост вишак болесних и рањених. Болест ипак није избегао ни др. Тинховен,
нити његова екипа, сви су боловали осим једне
болничарке. Одмах по прездрављењу, због опоравка, др. Тинховен је са својом екипом напустио
Ваљево у фебруару 1915. године.13 Велике напоре са великим бројем добровољних болничара и
болничарки у почетку епидемије улагала је Прва
резервна болница у касарни 17. пука на Јадру. У
њу су стизали углавном српски војници чије лечење није могло да буде изведено у пољским болницама. Болничарке су, поред бриге за рањенике
и болесне, за њихово лечење и исхрану морале да
воде бригу о свеукупној хигијени у касарни. Саме
су прале завојни материјал и оскудне одевне
предмете болесника и особља. Управник те болнице је био доктор Душан Поморишац а једна од
најпознатијих болничарки у тој болници је била
сликарка Надежда Петровић.
Први лекар за кога, по досадашњим истраженим подацима, знамо да је умро у Ваљеву од
тифуса почетком 1915. године био је др. Јован
Стричевић, управник Друге резервне болнице
који се предао Србима у време Церске битке.
Павле Војтех, управник Дринске војне болнице
се заразио обилазећи болесне војнике 17. пука у
Коцељеви, од чега је и умро у фебруару. Драгиња
Бабић, рођена и одрасла у Ваљеву, иначе прва
Српкиња која је завршила медицину у Берлину,
умрла је следећег дана после смрти др. Војтеха 6.
фебруара 1915. године. Један од највећих губитака који је град Ваљево имао, била је смрт др.
Селимира Ђорђевића. Скоро до самог излечења
бринуо се о здрављу др. Тинховена, рањених и
12 Л. Хиршфелд, Историја једног живота, Београд, 1962, стр. 56.
13 Болничар Хенкен се разболео на путу и умро по повратку.
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болесних војника, заробљеника и својих суграђана. Као и Драгиња Бабић. Умро је у 19. фебруара 1915. у болници на Петом пуку. Бројни лекари у ваљевским болницама, у граду и околини
су помрли од епидемије, број од преко двадесет
у веома кратком временском периоду се новим
истраживањима допуњује и данас. Као и за оста-

демије. У несрећи која је погодила српски народ
највећи терет су поднели српски лекари али је
ова међународна солидарност кључно допринела
да се та невоља савлада. Сматра се да је у оквиру
ових акција у Србију дошло најмање 2.000 лица,
углавном драгоценог медицинског особља.
Кључну улогу у организацији савладавања тифуса и осталих болести имао је Државни одбор
за сузбијање зараза и лекари у њеном саставу.
Епидемија се, како се видело, није могла савладати појединачним мерама. Пуковних Хантер, који
је дошао да организује сузбијање болести, предложио је низ мера које су почеле да дају резултате. Обустављен је саобраћај, затворене су школе,
постављене су дезинфекционе станице на бројним местима, нарочито на железничким станицама. Ипак, кључну улогу имао је један проналазак енглеског официра Стамерса који је помогао
у масовном уништавању вашки. Мере искусног
енглеског официра би свакако дале добре резултате, али не тако добре без овог проналаска. Било
је то такозвано „српско буре“ у коме се помоћу
водене паре достизала потребна температура од
око 120 степени целзијусових за убијање вашки
а одело које се налазило у њему би при том било
сачувано.
Међу првима је у Ваљево је дошао познати
научник Лудвиг Хиршфелд који је подстакнут
искључиво хуманим намерама дошао да помогне
српском народу. Дошавши у најтеже време организовао је низ санитетских мера у Ваљеву из своје
мале бактериолошке станице у болници на Петом пуку. Како сам каже, после страшних вести о
епидемији пегавог тифуса које су стизале до њега
у Швајцарској, није више могао мирно да седи па
се пријавио да помогне народу који је ту помоћ
заслуживао и коме је била неопходна. Већ раније
је у Србију отишао његов рођак др. Клоцман који
је из болнице у Смедеревској Паланци, по Хиршфелдовом доласку и сам дошао у Ваљево. Њима
се неколико месеци касније придружила и Хиршфелдова жена Хана. Борба са вашкама и тифусом
коју су водили српски лекари давала је резултата
али нису могли и поред највеће воље и ангажовања да сасвим савладају епидемију. Потребна је
била велика, општа акција на сваком месту, спровођење низа мера широм земље. У Ваљеву је Хир-

Надежда Петровић испред болнице у Ваљеву

ло медицинско особље које је попут Надежде
Петровић, до последњег даха, лечило и неговало
унесрећене.

Нада
На више пута упућене драматичне позиве за
помоћ од српске владе и санитета, почела је да
стиже обимна помоћ из иностранстава. Помоћ је
пре свега била у медицинском особљу, санитетској опреми, новцу али и у осталим потребама
као што су пумпе за воду, возила, хемијска средства, одећа и обућа, петролеј и друго. Најважнија
помоћ је наравно била у лекарима специјалистима јер их Србија више није имала. Арчибалд
Рајс је наводио, да је ,,четвртина српских лекара,
већ и иначе малобројних, оставила животе на
свом бојишту поред својих болесника“. Помоћ
су упућивале владе, националне организације
Црвеног крста, разна хуманитарна и добротворна друштва и појединци. Велику помоћ је слао
Српски потпорни фонд из Лондона и организација Болница шкотских жена, које су од укупно
14 опремљених болница са особљем и опремом
које су упутиле разним земљама, Србији упутиле
десет. Такође је стигло више руских медицинских
екипа потпуно опремљених за борбу против епи-
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шфелд и пре проглашених званичних мера прионуо на посао чишћења и дезинфиковања болница,
кућа и свих могућих просторија. Иако, како сам
каже, велика дезинфекција града коју је он спроводио није можда дала велике резултате, много
више је значила у моралном и духовном смислу
за сваког човека. У стању очаја и безизлазности, Хиршфелд је својим ауторитетом пробудио
наду. Почели су да га сматрају „за победничког
вођу против епидемије.“ Оно што је можда било
и најважније било је сазнање да постоји излаз из
катастрофе и невоље која је задесила српски народ. „Људи у очају, измучени од епидемије, потпуно без воље усред немања средстава, осетили
су се као препорођени надом“ – његове су речи.
То што је са Хиршфелдом у Ваљеву почело, означило је почетак рађања нове снаге и воље народа овог града за опстанком. Ништа више није
изгледало немогуће без обзира на дотадашње и
будуће жртве. Отпочео је низ предавања у Ваљеву о заразним болестима. У својој малој лабораторији убрзо је одгајио непознате вакцине које су
се показале као тифус „А” које су биле једне од
првих вакцина паратифуса „А” у свету. Како сам
каже, међуљудски односи између заробљеника и
Срба били су пуни разумевања. „Подвлачим да у
односу на њих међу Србима није било ни трага
мржње, већ су се напротив према њима односили
на начин дубоко човечански.“14 Управник његове
болнице је био доктор Башевић који је уједно водио бригу о свим екипама и добровољцима које
су дошле из иностранства у Ваљево.
Флора Сендс је дошла у Ваљево 24. фебруара
1915. са госпођицом Симондс да помогну у спашавању оболелих и рањених. Са собом су у Србију донеле и хуманитарну помоћ коју су сакупиле у Великој Британији и САД. Био је ту, између
осталог медицинског материјала од чак 120 тона,
међу којима је било хлороформа, гипса, средстава за дезинфекцију, вате, газе, и чак један рендгенски апарат. Део тог материјала је стигао са
њима у Ваљево. Њих две су затекле око 5.000 болесних и рањених и двојицу америчких лекара у
доба највеће епидемије са којима су обе прележале тифус. Већ у јануару стигла су та два америчка

лекара, Алберт Кук и Бартон Кукингем који нису
били задовољни својим статусом у америчкој
болници у Француској. Кук је почео свој рад у
болници у згради Гимназије а Кукингем у згради
хотела „Секулић’’ која је претворена у одељење
Дринске војне болнице. Уз скромне залихе лекова и хране једва су успевали да збрину око 400
пацијената о којима су се бринули. По избијању
епидемије пегавца у другој половини јануара све
је почело да поприма веома лош исход. Доктор
Кукингем је о томе овако писао у писму кући.
„Првих месец-два људи су се још трудили да преминуле сахране пристојно. Тада је умирало свега
50 до 75 људи дневно. Касније када је стопа досегла 150 мртвих на дан а велики део становништва
лежао у грозници, то више није било изводљиво.
Само су товарили лешеве као цепанице на кола
и одвозили их. Мртвачка кола обилазила су град
што су чешће могла. Тела су бацана на њих а суморни позивари настављали су до следеће куће.
Када се напуне, кола су кретала ван града. Виђао
сам их како пролазе улицама; понекад је са њих
висила нека глава, а руке и ноге штрчале су са
стране. Тела су бацана у јаму ван града и на брзину засипана земљом. Онда су се кола и преморени коњ враћали на поновни обилазак. Јади и
патње у Ваљеву су неописиви.“15
Виделе су да није било никог ко би могао да
негује болесне, па су се прихватиле тешког посла у болници у згради Гимназије. За др. Кука је
било прекасно да му помогну али се зато оболели Кукингем опоравио уз њихову помоћ. Болница у коју су дошли, била је предвиђена за 250
пацијената али је у тренутку њиховог доласка у
њој било преко 800 људи од чега је само 70 било
рањених. Сви остали су били болесни. Тај број
се касније повећавао без обзира на велику смртност. Једини лекар који је још био на ногама био
је управник болнице др. Панајотовић који се херојски, даноноћно бринуо о пацијентима. У тој
болници је затекла велики број Чеха који су одговорно обављали своје послове. Уз велики рад
и залагање њих две, много су допринеле да се
болница колико-толико доведе у ред. Стално изложене клицама тифуса и саме су оболеле почет-

14 Л. Хиршфелд, н. д, стр. 59

15 L. Miler, Naš brat, Život kapetana Flore Sends, Beograd 2013, str. 82.
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ком марта, али су га преболеле уз велику помоћ
извесног Вулија, добровољца из Ирске и доктора
Кукингема.
У најтежим данима, заједно, раме уз раме, стали су српски, страни и заробљени лекари покушавајући да спашавају људске животе. Уз највеће
пожртвовање, не обазирући се на свој живот, покушавали су да очувају наду и веру у највеће људске вредности. Све заставе и боје под којима су
кренули у рат једни на друге, пале су пред пруженом руком која тражи помоћ и оном која је даје.
Људи више нису били у међусобном рату већ у
рату за опстанак. У најтежем тренутку, почела је
да стиже помоћ која је на теразијама судбине превагнула ка вредностима хуманог и доброг. Помоћ
која је стизала није била намењена само српским
војницима и народу, делили су је са бројним заробљеницима који нису били затворени у логорским жицама, са болесницима са којима су били
у истим болницама и од истих болести се лечили
и умирали.
Почетком јануара 1915. године француска
влада је објавила јавни позив којим је тражила
сто лекара које би упутила у Србију због велике
несташице медицинског особља у тој земљи. Јавило се преко 3.500 заинтересованих од којих је
изабран тражени број. У њихове редове је упућено неколико познатих бактериолога. Један од
њих је био и Ернест Консеј, познати научник из
Пастеровог института у Тунису. Био је већ познат
као истраживач који је заједно са француским
професором Николом експериментално доказао
да се тифус преноси преко беле ваши. Позната
су и два њихова заједничка рада која су објавили
почетком 1915. године а односе се на неопходне
мере за заштиту војске од тифуса. Под командом
пуковника Жобера та мисија се укрцала у Марсеју средином марта и почетком априла је стигла
у Србију. Французи су свој рад највише усмерили
на заустављање епидемије и лечење оболелих и
то тако што су све особље поделили на седам следећих сектора: Београд, Ужице, Ваљево, Крушевац, Крагујевац, Зајечар и Ниш. У сваком од ових
градова поставили су шефа сектора и групу лекара одакле су по двојица обилазили и најудаљенија
села, ишли од куће до куће, по варошима, како би
обучили становништво у борби против тифуса.

Спаљивали су инфективни материјал, одећу, покриваче, вршили развашљивање, дезинфекцију и
све остале неопходне мере.
Најпознатији и најугледнији члан те мисије
био је професор Консеј који је као шеф сектора
дошао у Ваљево, у Окружну болницу. Из његових писама које је писао породици види се да је
стигао у Ниш 7. а у Ваљево 8. априла.16 Никакве
сумње нема да је већину мера које су прописивале и изводиле групе лекара по свим секторима
имале његову препоруку. На железничким станицама је често организована вакцинација, дезинсекција и дезинфекција па чак и купање путника
и војника у импровизованим или специјалним
купатилима. Они су били први лекари који су
напустили градске средине и почели да указују
помоћ и по најудаљенијим селима. Увек у пару,
по двојица са преводиоцем, француски лекари су
прокрстарили свим ваљевским селима и по целој
Србији. Из писама Консејевог колеге Г. Бланка,
који је и сам био добровољац-лекар, види се да је
болница пре њиховог доласка била јако запуштена и да јој је недостајала раније добра управа. У
службеном Консејевом картону стоји да је био
шеф бактериолошке лабараторије у Ваљеву као и
лекар у градској болници. Француска мисија је у
Окружној болници наследила екипу др. Тинховена и у њој је остала све до повлачења преко Албаније. У том повлачењу, због велике хладноће др.
Консеј је остао без прстију на ногама. Заједно са
Хиршфелдом био је једно од највећих имена бактериологије тог времена. Познато је да је у Ваљеву производио вакцине против тифуса и колере
којима су вакцинисани становништво, војска и
заробљеници.
Средином маја 1915. године је у Ваљево дошла
и данска мисија са изванредним лекаром Теодором Мелгардом, који је био у сродству са данском
краљевском породицом, али се није дуго у њему
задржала. Већ од 26. јуна били су распоређени у
болници у Књажевцу.
Једна од најпознатијих и најбројнијих мисија
које су дошле у Ваљево је била мисија Болнице
шкотских жена на челу са докторком Алис Хачинсон. Веома бројна, потпуно опремљена, са 40
16 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00913354, Francois Boudier. Vie
et oevre du Docteur Ernest Conseil. str. 42
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шатора од којих су шест великих служили као
болничке собе за оболеле а остали за друге болничке потребе. Мањи шатори су били намењени
за апотеку, магацине, кухињу, купатила, санитарно одељење и наравно просторије за спавање
и дневни боравак особља. Болница је смештена
на Крушику, у близини болнице на Петом пуку
која им је обезбеђивала у почетку све што им је
било потребно. Особље се веома организовано
прихватило лечења војника али и грађана који су
долазили по помоћ. Болнице шкотских жена по
целој Србији увек су издвајале један део особља
и лекова за потребе цивила. Из књиге Мејбл Стобарт која је водила мисију у Крагујевцу и имала
апотеку за цивилно становништво, видимо да
су по лекове долазили људи који су прелазили и
по: „50, 60 и чак 70 миља“, како би спасили своје
најмилије.17 Исто се дешавало и у Ваљеву. Иако
је епидемија била скоро савладана, болест је још
увек била присутна. Једна од чланица мисије,
Беси Сатерленд је оболела од пегавца и умрла у
Ваљеву 26. септембра 1915. године.
Рат и епидемија су опустошили подручје између Дрине и Саве. Гледајући разлике у пописима становништва Ваљевског округа за 1910.
и 1916. годину, види се мањак становништва за
око 40.000, док је за Подрињски крај много већи.
Ако се узме у обзир природни прираштај који
није исказан, као ни део народа који је у војним
јединицама или је са њом избегао, опет остају
приближни бројеви. Сматра се да је број умрлих
српских војника у ваљевским болницама био око
3.500, грађана око 4.000 а аустроугарских војника
око 2.000. Нико није узимао у обзир смрти бројних избеглих из Подриња, Босне, Срема који,
нажалост, нису били поштеђени ни од невреме-

на, глади, умора и болести. Бројни међу њима су
оставили своје животе на обележеним и необележеним гробљима поред пута. У овај број нису
ушле ни бројне смрти од последица рата и болести по ваљевским селима где је живело 9/10 становништва. Многе породице и у самом граду су
сасвим истребљене па њихове смрти после рата
није нико забележио. Аустроугарски окружни
лекар у Ваљеву, Јулијус Роксандић је у свом детаљном извештају о здравственим приликама,
навео да је на ваљевским гробљима сахрањено
45.000 лешева. Узимајући у обзир све што се о том
времену зна, број није далеко од тачног.
У новој офанзиви Аустроугарске, заједно
са Немачком, ослабљена српска војска, без половине својих најбољих војника који су животе
изгубили или су рањени у претходној години
услед ратних дејстава или болести, није могла
да понови сјајне успехе. Принуђена је на повлачење према Албанији а са њом су ишли део народа и медицинског особља. Пред само повлачење,
српска влада је ослободила свих обавеза по уговору страно особље, исплатила им плату за месец
унапред и све путне трошкове како би се вратили
у своје земље. Велики број њих није хтео да остави српски народ у најтежим данима па је са њима
прешао албанску голготу. Међу њима су били
бројни чланови мисија али и доктори Консеј и
Хиршфелд са женом Ханом. У Ваљевској резервној болници је остало нешто преко 400 углавном
тешко рањених војника са лекарима Алексом
Стојковићем и Исаком Берахом. Аустроугарске
власти су по новој организацији наставили рад у
ваљевским болницама.
(Крај)

17 M. A. Stobart, The Flaming Sword in Serbia and Elsewhere, London,
New York, Toronto, 1916., str. 68
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СТОГОДИШЊИЦА ВАЉЕВСКЕ БОЛНИЦЕ:

ИЗЛОЖБА „СТРАДАЊЕ И ХУМАНИЗАМ.
ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА 1914–1915“
У организацији Архива Србије и Историјског
архива Ваљево, а у склопу програма обележавања
сто година од Ваљевске болнице, у Историјском
архиву Ваљево, 30. октобра у 16.30 часова, отворена је стална изложбена поставка „Страдање и
хуманизам. Ваљевска болница 1914–1915“.
Изложбу је отворио градоначелник Ваљева
Станко Терзић који је истакао да је Ваљево било
место где су се крајем 1914. и почетком 1915. године одигравали драматични догађаји. Град је
због близине фронта и геостратешког положаја
предвиђен за један од санитетских центара Србије у који су смештани рањени у борбама, а чији
је број вишеструко превазилазио број становника града. За рањене и оболеле велики значај
имали су пожртвовање и напори лекара, нарочито представника страних медицинских мисија. Градоначелник Терзић је нагласио потребу
изградње меморијалног центра на месту где се
налазила Окружна болница, као симбола великог страдања и трагичне судбине српског народа у Првом светском рату, а са друге стране као
универзалног споменика људској племенитости,
хуманитости и солидарности.
На отварању изложбе говорили су и проф. др
Драган Радовановић, председник Црвеног крста
Србије и Велибор Видић, аутор изложбе. Проф.
др Радовановић је истакао значај хуманизма и
несебичног помагања оних којима је потребна
помоћ и навео да искушења времена и тешке
ситуације нису довели у питање морал и човечност, а да је у Ваљевској болници показна велика
међународна солидарност. „Испоставило се да
се иза великих битака крио много већи догађај и
док су пуцале пушке на фронту, у Ваљеву, у његовим болницама, људи су пружили руке једни
другима“ – изјавио је Велибор Видић.
Отварању изложбе су присуствовали: председник Републике Србије г. Томислав Николић,

представници бројних амбасада, међу којима и
амбасадори САД, Канаде, Француске, Холандије,
Палестине, Катара, Марока, Украјине и Туниса,
председник Српске академије наука и уметности
академик Владимир Костић, начелник генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић,
представници градова Беча и Будимпеште и друге јавне личности.
Изложбену поставку чине документи о избеглицама, злочинима над цивилним становништвом, лекарски извештаји о стању у Ваљеву, пописи лекара и болничара, добровољних
и страних болничарки, статистички прегледи
броја рањених и болесних у болницама, објаве
и плакати о сузбијању заразних болести. Међу
изложеним документима налази се и извештај
доктора Јулијуса Роксандића из 1916. године да
је на ваљевским гробљима 1914–1915. године
сахрањено око 45.000 умрлих, као и аустроугарски упоредни статистички преглед броја становника по окрузима у Србији за 1910. и 1916.
годину на основу кога се може сагледати мањак
становништва у Ваљевском округу за око 40.000.
На изложби су представљени документи који
се чувају у Архиву Србије, Историјском архиву
Ваљево и Војном архиву.
Посетиоци имају прилику да виде фотографије страдалог становништва, колона избеглица
које су пролазиле кроз Ваљево, жртава тифуса,
болница, санитетског особља, припадника страних медицинских мисија, призора лечења рањеника.
Поставку прати богато илустровани каталог
на српском и енглеском језику. Аутор изложбе и
каталога је Велибор Видић, а сарадници на изради сталне изложбене поставке и каталога су:
Јелица Рељић, Веселин Милуновић и Никола
Аџић. Дизајн сталне изложбене поставке: диа
Озарија Лашић Марковић.
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СРПСКО-АУСТРОУГАРСКИ ОДНОСИ 1874-1914.
У извештајима српског посланства у Бечу
Документи
(Део 7)

90.

вори, о којима ћете ме ви извештавати, доспели
до формалног закључења, ми ћемо г. Јордану издати и нарочито овлашћење, које он тражи.
Примите, Господине Заступниче, уверење
мога особитог поштовања.
[Без потписа]

28. јун 1876.
Министарство иностраних дела – Кости Цукићу, о зајму и овлашћењу за преговоре
Г. Заступнику Србије у Бечу
ПрНо 21.
28 Јунија 1876. у Београду
Екс. 21/6 1876. ЂСС

/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 663

91.
29. јун 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о договору „трију великих сила“ да
буду неутралне у српско-турском рату; о учвршћеним позицијама грофа Андрашија; о разговору са Новиковим и његовом незадовољству
писањем српског листа „Застава“; о потреби
бржег достављања вести о ратним операцијама

Г. Заступниче,
Г. Др Јордан из Мајдлинга, јавио ми је, писмом од
2 Јулија по новом, како има основаног изгледа за
реализацију нашег народног зајма, у суми од 12
мил. франака са 8½, до 9% интереса и са 3% у име
провизијона и других трошкова, па је молио да
му се, ради бржег закључења посла пошље званично овлашћење, по коме би он могао са зајмодавцима преговарати на основу условија, која му
се одвојено послати имају.
Ја Вас молим, Господине заступниче, да призовете г. Дра Јордана и да се с њиме споразумете
односно понуде, коју нам он чини, известивши
га, да сте ви овлашћени од Књаж[евске] владе за
вођење преговора са страним зајмодавцима и да
се њему може издати нарочито овлашћење, само
у случају, ако има сигурности да ће се доиста
доћи до закључења зајма.
Нека он дакле, у споразумљењу с Вама, продужи водити преговоре са онима, који би нам
хтели своје капитале позајмити, на основу услова, које сам Вам већ телеграфом саопштио, и које
Вам овде у прилогу шаљем,1 па ако би ти прего-

Бр. 74,

У Бечу, 29. Јуна 1876.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
нина може износити од 12 до 24 милиона франака. 2.Интерес са
курсом, провизионом и свима трошковима око зајма, несме изнети више од 10%. 3.Отплата зајма имала би се отпочети после 5
година; а не би смела да износи више од 2% на годину. 4. За колико
би година трајало отплаћивање зајма, то би показао рачун који
би се могао ухватити тек пошто би се одредила мера интереса и
годишње отплате. 5.Као гарантија, могле би се понудити хипотекарне облигације управе фондова, које представљају много већу
вредност, него што се у зајам тражи. А као гарантија могли би послужити и рудници државни. 6. Требало би да се цела сума зајма
у један мах положи. Ако то не би могло да буде, онда бар да се
што краћи рокови за полагање новаца одреде. 7.Монета би морала
да буде у злату, било у наполеондорима од 20 франака, било у инглеским суверенима или аустријским дукатима цес. 8.Уговор би се
неби могао потписати пре, него што би се положила новчана кауција бар од 1,000.000 франака.“ ( АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II)

1 „Овлашћење за преговоре о зајму дато је нашем заступнику у
Бечу, па на овога може и г. Јордан упутити оне, који би имали воље
да нам своје капитале у зајам понуде.Услови зајма ови су: 1.Глав-
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Саставши се с г. Новиковом јуче могао сам из
разговора с њим констатирати, да је споразумљење између три цара у интересу обштег мира
непоколебљиво и чврсто. Ма да г. Новиков нехтеде се упуштати у претрес појединих основа и
консеквенција тог споразумљења, ја мислим, да
је рајхштатски састанак наново потврдио, да се у
нашој размирици с Турском засад неинтервенира нити са стране савезника нити да се дозволи
такво интервенирање ма с чије стране, и да они –
савезници – задржавају за себе право, да убудуће
у сваком датом случају свој рад удешавају новим
посебним споразумљењем, па тако последично и
да реше, да ли и интервенцији и каквој има места
у ком наступившем случају. Од сувише дискретног г. амбасадора немогох наравно ни толико дознати, да ли ће основ неинтервенције важити и
за случај успеха Србије и присаједињења Босне
и т. д. њој – под сузеренством Порте – као ни то,
да ли је принцип неинтервенирања засад зато
усвојен, да би се интервенција могла употребити у корист Србије и status’aquo (antebellum или
amélioré), ако би ова била поражена.
Г. амбасадор увераваше ме, да ништа нема и
да неверује о гласовима, по којима је положење
гр[офа] Андрашија потресено и коге су и сви
листови узели за предмет претресања, пошто се
пре тога у извесним вишим круговима о њима
као о некој тајни кроз дан – два говораше. Могуће је, да је положење грофово било у питању
пре шенбрунских конференција, али пошто је
он успео био на овима задобити пристанак обе
владе на продужење досад. политике, то одпада
и свака опасност за његов обстанак и то утолико пре, што је он у рајхштатском састанку нашао
нове или бар осигуране подпоре за своју политику. Биће дакле, да новине сад претресају стање
владе заједничке, у коме се она нахођаше пре
конференција и пре састанка царева.
Приликом разговора о новинарским доношењима, да је затвор Милетића такође занимао
оба цара на састанку, г. Новиков с великом жестином и горчином прављаше паралелу између
србске владе, славенске и православне, и владе
угарске, коју Срби као славенству и православију непријатељску обтужују, и која затвара и
казни проповеднике убијства освећене личности

императора православне и славенске Русије, док
србска влада те проповеди пушта, да се по земљи
слободно распростиру и т. д. Разговор је био дуг,
подробније о њему можете дознати од г. М. Медаковића, у чијем је присуству вођен и који је изриком позван, да о назорима овим г. Новикова у
Београду нечини тајну. – Дознао сам да је затвор
Милетића наређен, пошто је г. Новиков гр[офу]
Андрашију просто послао број „Заставе“, у коме
се цару Александру у изглед ставља убијство извршено над Абдул-Азисом.
Редактор „Polit[ische] Korresp[ondenz]“[-а]
жали се, да му Ваши телегр[афски] извештаји
доцне долазе и да су мање детаљирани но приватни. Код мене се нимало они незадржавају;
како их примим, ја их поправим утолико, да се
могу разумети (јер сви ужасно осакаћени долазе), па пневматичном поштом – која је 100 корака од мене удаљена – експедирам бироу, који се
налази у главној станици пневматичне поште, те
редакцији за неколико минута или за неколико
секунди моје достављење до руку дође. Али ја
примам Ваше телеграме 5-6 сати после експедиције у Београду и кад ми ноћу после 8 сати дођу,
немогу их експедирати више пневматичном
поштом, а после 11 сати никако до сутрадан у
јутру. Тако синоћни телеграм о заузећу МЗворника експедиран отуд у 8 h 10 m. синоћ приспео
је у Беч у 1 h 10 m. и ја сам га тек пред 8 сати
јутрос могао доставити редакцији „Pol[itische]
Korresp[ondenz-а]“ но она га није могла више
употребити, јер је иста вест приспела приватним
путем још синоћ овамо неким новинама. Губитак за наше интересе је утолико већи, што у том
случају несме Pol[itische] Korresp[ondenz] доцкан
дошавше јој вести ни телеграфом по Европи распространити. Зато узећу слободу да Вам данас
по телеграфу представим потребу што бржег достављања новости овамо. Уједно се жали редакција на то, што јој још никако недолазе подробни званични извештаји о појединим биткама, а
приватних има већ по толиким новинама, ма да
се зна, да би извештаји, које она публицира, били
репродуцирани по свима новина Европе, као вести највише вере заслужујуће. Молим за помоћ и
у том обзиру.
Гђа Љубибратићка долазила ми је с питањем,
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бије као ратујуће стране или побуњене земље; о
различитом третирању Црне Горе и Херцеговине у односу на Србију и Босну; о ставу Аустроугарске да Црну Гору сматра независном земљом;
о разматрању да се и Србији призна положај независне земље; о страху француског и италијанског посланика од аустроугарске интервенције
уколико Србија заузме Босну

да ли имам налога, да се поново за ослобођење
мужа јој заузмем; овај ми је послао и спремљене
молбе на представнике свију сила овде упућене поради посредовања код овд. владе да се он
у слободу пусти; и тражио је моје мишљење и
савет, да ли му треба тај корак учинити. Ја му
поручих, да молбу ову може предати, али да јој
се ниједна сила по мом познавању ствари ни толико одазвати неће, да о предмету а просто сама
говори а још мање да га на уважење овд. влади
препоручи.
О бар[ону] Мундију телеграфирах Вам пре четири дана и пошто немам одговора, ма каква, то,
на захтевање познатог посредника у овој ствари,
узех слободу и о томе потражити одговора путем телеграфа.
Један дипломат ми синоћ донесе глас, да је
Осман-Паша2 враћајући се у Видин, дочекан и
нападнут с бока од нашег на Брегову прешавшег
одељења, с губитком половине своје дивизије
једва у Видин умакао. Ово је мом приповедачу
саобштено јуче у овд[ашњем] М[и]н[и]ст[арст]
ву сп[ољних] п[ослова] као вест, коју је ау[строу]
г[а]р[ски] консул из Видина овамо доставио.
Чудо ми је, да о томе немам ништа од Вас нити
да новине што јављају, и неразумем узрока из
ког овд[ашња] влада поверљиво саобштава телеграм, о догађајима у нашу корист, о којима ни ви
немате сазнања.
Ово писмо понеће поподне са собом г. М. Гавриловић, који ће га сутра навече послати Вама
тамо по члану Савске Полиције.
Част ми је, уверити Вас, Господине Министре,
и овом приликом о мом особитом поштовању.

Бр. 77,

У Бечу 3. Јула 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Јуче одох бар[ону] Хофману, да се уверим, уколико је неутрализирање Дунава, ако и не принципијелно и формално, оно бар фактично и у односу на садашњи рат остварено, те тим уклоњен
сваки повод нових компликација између прибрежних држава, нарочито између Србије и
А[устро-]Угарске. Г. Хофман беше у стању прочитати ми телеграм бар[она] Калича од 12. тек.
п[о] н[овом] од прилике тог садржаја, да му је г.
Когалничан изјавио како је румунски агент у Цариграду Порти представио на усвојење следујуће
наређење о овом питању. У интересу одржања
слободне пловидбе и избегавања нових компликација Порта се обвезује, да ниједан њен војени
брод неће у Дунаву прећи границу утока Тимока
под условом, да Румунија од те тачке (Грује) па до
аугарске границе (Врчерове) строго препречава
прелазак чета и оружја, и да се стара о тачном
снабдевању Адакала храном и осталим потребама неубојним, и под даљим условом да Србија
неће нападати Адакале, које ће имати заповест,
да са своје стране сваки сукоб са Србијом строго избегава. Порта је на овај предлог пристала,
о чему сте Ви сигурно досад из Букурешта већ у
тој цељи извештени, да дате на исти изјаву пристајања и од стране србске владе. Г. Балачан ми
потврди ову вест (чини ми се на основу обавештења, која од бар[она] Хофмана има); на питање,
да ли ће србска влада хтети на ово наређење пристати, изјавих своје мишљење, да хоће.
Г. Хофман ми потврди гласове о затвору Клека и моју предпоставку, да је та мера проста последица усвојене политике неинтервенције и

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 669

92.
3. јул 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о разговорима са бароном Хофманом, грофом Волијеом, генералом Робиљаном и
румунским политичарем Балачаном, о оствареној неутрализацији Дунава; о третирању Ср2 Осман-паша (1832–1900).
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неутралности, која је на рајхаштатском састанку
наново учвршћена. Ова се мера односи подједнако на сво приморје и на сву границу између
Далмације и Црнегоре, Херцеговине и Крајине. Г.
Хофман ми на питање, да се тим Црнагора и цео
тамошњи војујући народ сматрају и признају као
ратујућа сила, одговори, да је тако; а на питање,
да ли се иста мера и исти назори примењују и на
осталу границу и према Босни и Србији, рече, да
се непримењују; то питање, додаде, сад се баш
изнело на решење. Дакле, приметих ја, о том још
није решено, да ли се Србија сматра као ратујућа
сила или као побуњена земља, и како се према томе може разумевати дато ми од њега пређе
изјашњење, да ће се А[устро-]Угарска у овој борби
држати строго правца неутралности, и напоследку на којим се основима базира разлика чињена
између Црнегоре и Херцеговине и Србије и Босне?
Г. Хофман ми потанко разложи, како А[устро-]
Угарска, с погледом на фактично стање ствари,
сматра поодавна Ц[рну]гору као независну земљу,
ма да Порта није тог мишљења, и да јој у садашњем
рату мора признати положење, које Србији, као
трибутарној провинцији царевине, неможе тек
тако одма и просто такође признати, но да се сад
о томе баш решава, како ће се Србији положење
моћи у сад[ашњем] рату признати. Уосталом, додаде, његово изјашњење, пређе о неутралности
А[устро-]Угарске дато, била је ова као привремена (тако и јест у ствари) означена – док се невиди,
како ће Порта наше непријатељско јој предузеће
означити. – Ја ћу потражити од барона ових дана
ближих обавештења о решењу учињеном по том
предмету, но мислим, да ћете Ви о томе од Кн[еза]
Вредеа раније бити извештени но од мене.
Посланик Француски и посланик Талијански
извештавајући се3 потанко о догађајима потврдише ми истина4 усвојење принципа неинтервенције
за сад али ми крише страх од Аустро-Угарске интервенције ако ми успемо узети Босну.5 У дугом
претресању могућности и практичности средства,
која би се имала употребити за реализирање те интервенције од стране Аустро-Угарске или Европе6
3
4
5
6

показах невероватност таквог исхода догађаја;
зарсе може назвати исправком стања ствари корак тај, да да Аустро-Угарска освојену од Србије
Босну силом оружија од Србије отме и Порти је
преда те да ова7 заводи познате реформе, у остварење којих нико вере нема. И тако пошто би био
окончан и стишан прва на осигурањумира радила, и зар неби тим изазвана била опасност, да се
рат и на сву Европу распростре?
Подказано ми је да је тамошњи Аустро-Угарски консул овдаш. влади рапортирао да је наша
војска зло храњена и8 иначе рђаво држана, да је
официрски кор9 испод сваке критике и да се показује неспособан и непослушан и по вестима
из Цариграда да ће до 2-3 дана Турска предузети
офанзиву којој Србија10 (при свој неуредности
у турској војсци, – што се такође признаје) неће
моћи одолети11 те ће за врло кратко време морати сасвим подлећи.12
Ако дакле влада не жели уништити Србију он
је13 чини на оне околности пажљивом, да би се
зараније Турској сили на пут стало.14
Полковник Исмаилов био је код мене сутра
полази даље.15
Дјејствовао сам те је16 у славенским католичким листовима претресанглас о одпору католика
босанских против Србије, и тај је побијан с тачке
нацијоналне и р[имо]католичке; то сте могли видити из Obzora, Politik, Osten и Čech-a. Извештен
сам тајно да је један чиновник из овдашњег Министарства Спољних послова послат у границу да17
римокатолике дражи против Србије и међу њима
пропагира за А[устро-]Угарску или бар за Турску.
Част ми је, и овом приликом уверити Вас Господине Министре, о мом особитом поштовању.
КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№694
7 „Аустро-Угарска...ова“ шифровано.
8 „Подказано...и“ шифровано.
9 „да...кор“ шифровано.
10 „неспособан...Србија“ шифровано.
11 „неће...одолети“ шифровано.
12 „морати...подлећи“ шифровано.
13 „влада...је“ шифровано.
14 „зараније...стало“ шифровано.
15 Алинеја шифрована.
16 Део реченице шифрован.
17 „Извештен...границу да“ шифровано.

„Посланик...се“ шифровано.
„потврдише...истина“ шифровано.
„за сад...Босну“ шифровано.
„те...Европе шифровано.
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93.

Званичник овдашњег Министарства Спољних послова, који је послат у Босну да католике
и Мухамеданце од Србије одвраћа и за Аустрију
с Хрватском их склања, Русин је и зове се Макаријевић. Њему је Молинари придао млого подагената од адресе народњака.
Дао сам у новине као приватну вест, да су
Маџари 6 до 700 самовољника у Босну опремили
давши сваком по 5 дуката у руку, ова вест је основана на казивању једног Маџара рањеног и од
Срба на Бељини ухваћеног.18 Уосталом да је факт
да су у Бељини Срби међу Турцима чули команду на немачки и маџарски.19
Изволите примити уверење мог особитог поштовања.

22. јун/4. јул 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о информацији добијеној од барона Хофмана да Турска нема довољно пловила на
Дунаву; о Хофмановом упозорењу да Србија не
сме да нападне Адакале
№ 2279.
22. Јуна/4 Јула1876.
Министру Ристићу, Београд
Посао је тако велики да секретар не може члан
војене комисије бити но могу га заменити техничари Чађевић и Павловић. Бар[он] Хофман
уверава да Турска нема оклопница у Дунаву и за
Дунав пловидби којој би и Аустроугарска противила се; од држаних лађа нема опасности, опомену опет да Аустро-Угарска не може дозволити
никако да ми Адакале нападамо, још мање заузмемо. Молим за 20 пасоша.

КЦукић
[На маргини:] Полк[овник] Измајлов још је овде.

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 719

95.
7. јул 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о разговору са бароном Хофманом
по питању Дунава и о држању Аустроугарске
према Босни и Србији; о значају подробнијих информација о току ратних операција ради неутралисања турских лажних вести и о значају
тачног информисања грчког јавног мнења

Цукић

/Телеграми/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 704

94.
6. јул 1876.
Информација Косте Цукића Јовану Ристићу,
министру иностраних дела, да је више стотина агената из Аустроугарске упућено у Босну да
„мухамеданце“ одвраћају од Србије
Бр. 78,

Бр. 80,

У Бечу 7. Јула 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Ваш синоћни шифрирани телеграм примих јутрос. По том и по другим предметима говорих
данас с бар[оном] Хофманом, који ме предусрете новом жалбом на нашу милицију. Каошто већ
пре у новинама читах, ова је опет угрожавала
нападом на један аустр[ијски] пароброд; појединости догађаја потврди ми г. Хофман, у које ја
пре управо неверовах, држећи да је вест обична
новинарска неистина, којих су новине сада пуне.

У Бечу 6. Јула 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Г. Заступниче,
Господине Министре,
Примих поштовани президијал од 2. тек. Но 23
с прилозима, које одма дадох да се употребе при
свем том, што и ја и други познаници и стручњаци узалуд тражисмо по Аугзб[у]р[шким] обшт[инским] новинама публикацију прокламација ген[е]р[ала] Черњајева и Заха.
Врло тајно

18 Довде шифровано од „Врло тајно....“
19 „чули...маџарски“ шифровано.
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Ја немајући иначе сазнања о догађају говорих
само уобште о незнатности његовој и о томе, да
је врло просто – глупо неспоразумљење њему
повода дати могло. Барон рече, да нико немисли, да се такове неуредности догађају с намером,
али ако се опет повторе, влада ће његова тражити накнаду штете, коју би подобни напади аустро-угарским грађанима проузроковали, што је
као посве умесно захтевање дозволих изјавивши
надежду да до тога неће доћи. За овај разговор
везах онај о таконазваном неутрализирању Дунава и напоменух барону, да још немам писменог одговора на ноту, коју потом предмету на
његово захтевање писах ц[арској] кр[аљевској]
влади. Он ми рече, повторавајући оно што ми о
томе и пређе говори, да м[и]н[и]ст[арст]во није
ни држало за нужно, давати ми писменог одговора, пошто је питање ућутано једним кратким,
практичним решењем – без теоријских расправа
и уговора, што би последње само с учешћем свију
велесила могло бити. На то приметих барону, да
смо ми у ствари с таквим решењем задовољни;
оно нас осигурава од напада турског с дунавске
стране а Турској осигурава спокојство Адакала и
неутралност Румуније као и даље могуће заплете
око дунавске пловидбе; али формално нас такво
решење неможе задовољити. Ми смо само дознали, да је између Порте и Румуније преговарано у
цељи одржања слободне пловидбе на румунским
обалама неко наређење, које нама недаје никаквог јемства, да Порта од данас на сутра од свог
обећања Румунији датог одустати и нас нападом
изненадити, те зато морамо живити у неизвесности и држати се дуж целе обале дунавске на
qui vive20! Да нама ово стање није повољније но
ујемчена сигурност с те стране, може се лако
помислити; осим што морамо извесну силу на
северним границама за сваки случај припремну
држати а и спремни бити сваким средством напад турски осујетити, долазимо тако и у сукоб с
интересима трговине и пловидбе Румуније и Аустро-Угарске, јер нико неће моћи од нас захтевати, да под изгледима турског напада с дунавске
стране бирамо за нашу одбрану таква средства,
која неће слободну пловидбу спречавати; напротив моје је уверење, рекох, да пловидба мора

стати, како опасност напада од стране турских
бродова постане извеснија. Г. Хофман рече, да
подпуно оцењује моје разлагање; но пошто због
млогих послова није у стању опоменути се, на
што је управо наређење овог питања углављено, то ће одма акта о томе простудирати и било
првом приликом било писмено ме известити о
стању ствари – незнајући међутим, да није већ
мојој влади (по правилу дипломатичног процедирања) услед моје изјаве овде преко Кн[еза]
Вредеа у Београду одговор дат. И тако ћу два-три
дана у том обзиру остати још у неизвесности.
Како је г. Балачан на одпусту и одпутовао
одавде, а и г. Новикова ненађох у Бечу, разговорих се с бар[оном] Хофманом о опортуности румунског мемоара, који побраја позната
захтевања рум[унске] владе од Порте. Каошто
се предпоставити могло, дипломацији овај корак Румуније није повољан, јер јој може новога
посла и замета дати, али је она успокојена, што
он није ургентан, како је Румунија дементирала
глас, да своју војену снагу немобилизира у размерама, који би Порту и силе могле узнемиравати. Уосталом већина точака румунских захтевања нечини потребним мешање сила у њихово
расправљање, она обухватају домаће одношаје
и одчасти немогу се озбиљно узети као предмет
жалбе и уговора - н. п. наименовање „Румунија“;
али захтевање односеће се на острва дунавских
утока неможе решено бити без учешћа велесила,
јер су ушћа париским уговором Порти – не Молдавији – уступљена (што управо мени тако није
познато) па ни Румунија нема права рекламирати их. Г. Хофман немисли, да ће из овога моћи
какви заплети понићи, а ни да ће Порта тако
лако и брзо се румунским захтевима одазвати.
Питах г. Хофмана, шта је влада његова решила у обзиру на држање према Србији и побуњеној Босни, пошто је свом држању према Црнојгори и побуњеној Херцеговини извесне основе
већ дала. Барон ми и у овом обзиру на знање
даде, да се влада његова решила, неусвајати каква принципијелна, обшта, теоретична правила;
он је сам, рече, (као [...]21 професор) био најпре
мишљења, да ће потребно бити, поставити систематизирано, теоријски пунктирано правило о

20 (Фр.) ко иде?

21 Нечитко.
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том држању А[устро-]Угарске, али се сад уверио,
да је простије и мање замета, неследствености и
сукоба изазивајуће поступање тако, да се фактично усвоје обични обшти основи неутралног
држања једне суседне силе према ратујућима, и
да се ови наређују не обштим регуламатима но
онда и онде, кад и где то потреба буде. Тако ће
се подједнако према Србији и према Босни, где
сад Порта влада, поступати; неће се дозвољавати прелаз својевољцима, оружју, муницији, обезоружаће се отуд под оружјем овамо прешавша
лица и интернираће се –. Ако се у току времена покажу нужне и друге подобне мере, оне ће
се наредити опет подједнако, – тим се избегава,
рече, млого излишно наређивање, које никад
неће до извршења доћи, а поглавито се избегавају претреси о неким теоријама, које су без
сваке практичне вредности (ту подразумевајући
питање, да ли је Србија ратујућа сила или не).
Уосталом, додаде, стање догађаја врло је повољно по status quo, према овоме је садашње држање
А[устро-]Угарске удешено и задовољавајуће је,
кад се догађаји знаменито измене, предузеће се
томе одговарајуће мере. Ова последња примедба уколико ми је разумљива, није ме изненадила
али ми није ни повољна. Питање за подробније
опредељење ратног контрабанда, шта се т.ј. осим
оружја и израђене муниције под њом разуме. Барон ми рече, да се храна војске н. п. под њом неразуме; то, рекох, нисам могао ни сумњати, као
ни о томе да тамо спада одело људско и други
предмети за удобност људи живећи, али између
брашна и пушке има млого предмета, н. п. сирови материјал из кога се убојна средства праве,
или предмети за друге потребе намењени, али
који у случају нужде могу као несавршенија убојна средства послужити; за први случај спомену
он сам сумпор и шалитру, а за други ја косе, сикире и већа друга сечива. Ту ми немогаше барон
дати задовољавајућег јасног одговора, рекавши
да се засад појам контрабанда на те предмете нераспростире, али да тај појам може узети и шире
обиме по схватању дотичне власти (војене? финансијске?), што он неможе знати, јер предмет
неспада у његов ресор. – Ово ми изгледа, као да
А[устро-]Угарска, докле успех србског оружја
излишном чини употребу строжијих мера на

граници, неће их строжије од постојећих ни у
помоћ узимати, но тек онда и у оној мери кад и у
којој се мери покаже потреба, да се оном успеху
на пут стане. Ја неналазим, да је овај рачун добро смишљен; неизлази из бистрих политичних
појмова, но израз је политичног питања и натуцања, и уколико је за нас због своје неопредељености штетан, има он за нас и добрих страна.
Чујем, да Фотиједес-беј преплавља и Грчку и
Европу лажним телеграмима из Атине о турским
победама на велико негодовање Грка, који су се
овамо обраћали за достављање србских извештаја с бојног поља. Како се овом захтевању није
одавде могло одговорити, би ли могли Ви из Београда непосредно или преко извештача Rеùter-овог то учинити? Грци изложени депримирајућим
турским вестима одвраћају се од наше ствари
више, но сто би иначе по свом расположењу чинили. Овај предмет је од великог утицаја на догађаје наше.
Да су и публици постали неповољни у познавању истине обмањуући листови, даје доказа
N. Fr. Presse, која, каошто сте можебити читали,
сама признаје, да њеном обстанку катастрофа
предстоји. Последњих дана, каошто сам извештен, изгубила је преко 600 предплатника. Ако
тако устраје с овим „unverschämten Lügen-Blatt“,
каошто се лист свуда сад титулира, неће му помоћи субвенције ни Портине ни бар[она] Хирша.
Част ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.

Ово писмо дајем на пошту 8. текућег.

КЦукић
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96.
11. јул 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о разговору са бароном Хофманом
по питању Дунава и неутралности Аустроугарске према Србији, Босни и Турској; о разговору
са Новиковим о држању Црне Горе према Србији
као савезници

25

Бр. 81,

У Бечу 11. Јула 1876.

Г. Новикова питах да ли је њему што22 познато о гласовима, који се проносе, да Књаз Никола удешава свој операцијони план искључиво
према интересима Црнегоре идући у томе тако
далеко, да несамо недржи нимало рачуна о интересима Србије, но налази још свога у штети своје
савезнице, задобијајући тим заслуге код Порте.
Ова несмислена подметања о издајству обште и
заједничке ствари, колико да је ово у коначном
резултату и за Црнугору од сигурне штете, налазе вере у овд. публици, јер их журналистика једнако подхрањује ослањајући се притом на неку
изјаву „Гласа Црногорца“, на операције Црногорске, које нимало србске операције неподпомажу,
и на ту околност, што се гласови недементирају
ни са србске ни с црногорске стране. Он одговори да ништа незна додавши с неком горчином:
Русија је искључена од поверења Србије и Црне
Горе, она јеупућена тим у ред осталих сила,23
простих пратилаца догађаја. Чује се, да постоји
неки уговор између Србије и Црнегоре, зна се,
да су на њему радили Х. А. Мете, али пошто се
незна, шта тај уговор садржи, неможе се оцена
изрећи, да ли Књаз Црнегоре своје савезничке
обвезе испуњава или не. Уосталом неможе се
Црнојгори замерати, што непоказује бољи успех
у свом војевању; с неколико брдских топова неузимају се утврђена турска места, а ни ова се
неостављају без довољно јаке обсаде за леђима.
Г. Карцов, с којим имађах прилике само се
мало разговарати, поћиће опет за Београд, каошто ми рече, у идући вторник.
Г. Hirschfeld, је турски телеграм, по коме је
Остојић код Новогсела био écrasé24 ублажио у
pertes considérables25, а из нашег телеграма реч:
monceaux26 превео је с „Hügél“ уместо с Haufen;
што сам му накнадно приметио.
Allg[emeine] Augsb[urg] Z[ei]t[un]g доноси
још прекјуче телеграм, да се ген[е]р[ал] Игњатијев повукао на срб[ско] земљиште.
Част ми је и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.

Господину Јовану Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
На путу к барону Хофману јуче буде ми јављено,
да је у Београду Кн[ез] Вреде опет инсултиран –
доцније наиђох и у новинама ту вест – ; но како
ништа о том г. Хофман незнадијаше, држим вест
за неосновану.
Предмет мог разговора с бароном беше јуче
онај исти, који и пре три дана бијаше и о коме
чест имађах у последњем писму Вам јавити. Односно на неутралност Аустро-Угарске према Србији и Босни – побуњеној и турској – биће делом
она иста као и према Црнојгори, Херцеговини
и Турској. Тичући се тако званог неутралисања
Дунава барон ми толико новога само могаше казати, да је моја влада о назорима његове у том
обзиру извештена преко Кн[еза] Вредеа, и ма да
он нема извештаја о томе, шта је моја влада услед
тог саобштења решила чинити, предпоставља
по новинарским (јучерашњим) новостима, да је
влада обећању Порте, да нас с Дунава неће нападати – из призрења на Румунију и А[устро-]
Угарску – поклонила озбиљне вере, како је с дунавских обала уклонила све страже. Је ли ова
предпоставка г. Хофмана основана, немогу знати, почем ни ја немам по предмету од Вас досад
никаквог извештаја о томе, да је г. Вреде каква
саобштења на ту ствар односећа се чинио, и да
сте Ви услед тих какве наредбе нове издавали.
На питање, је ли Порта изјавила – ако не
протест а оно бар – резерву какву против мере
А[устро-]Угарске односно на Клек предузете,
одговори ми бар[он] Хофман, да није. И он чује
са свију страна, да је Порта формално тај корак
учинила, но то није било; он је, рече, очекивао, да
ће му турски посланик тог истог дана (јуче), кад
је код њега био, тај протест предати, али он то
неучини, могуће је, додаде, да га у џепу већ има,
и да ће га предати грофу, кад се с њим састане.
Разуме се по себи, закључи барон свој говор, да
формални протест неће решење А[устро-]Угарске у смотрењу Клека нимало изменити; јер је о
њему, пре него је одпуштено, зрело размишљено
било.

22
23
24
25
26
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Алинеја довде шифрована.
Реченица довде шифрована.
(Фр.) уништен, поражен
(Фр.) велики губици.
(Фр.) гомиле.

КЦукић

међу консулатског чиновника Љубановића и
професора Андрије Книћанина27 и између консул[атског] чиновника Ђешиног и практиканта
Живка Јовановића. И ако би се можда строгом
истрагом доказало, да кривица за ове сукобе
пада у првом реду на поменуте консулатске чиновнике, ми смо ипак зато, да би ствар што пре
изравнали, казнили наше поданике.
Пре неколико дана опет жалио ми се г. Вреде,
како је овд[ашњи] трговац Митар Паранос говорио зањим вређајуће речи, које он истина није
чуо, али за које му је доцније јављено да су изговорене. Ма да Паранос није наш, него румунски поданик и ма да он од дужег времена на овд.
пијаци трговачку радњу упражњава, ипак смо
ми, не желећи да нам у овим озбиљним приликама ни страни поданици тешкоће праве, наредили да се Паранос одавде уклони, пошто би се
најпре г. Вреда обратио с молбом за опроштење
па му овај не би хтео опростити.
Осим тога било је више случајева, да нам се
Кнез Вреде жалио, како се аустро-угарски поданици у нашу војску уписују, па кад смо ми похитали да ствар изгладимо, видело се, да то никако
није истина или да се цела ствар састоји у томе,
што је неко рекао на сокаку неком аустр[ијском]
поданику, да ће сад и он морати у војску ићи.
Сви ови, рекао бих, хотимице тражени поводи рекламацијама, којима нема основа, дају нам
узрока сумњати, да Књаз Вреде навалично тражи да изазове сукоб с нама.
Док се он неприкидно жали против раздражености, која овде у Београду влада према Аустро-Угарској и њеним поданицима, ја вас могу
уверити, г. Заступниче, да никада није владала у
Београду већа тишина него што влада сада. Ако
је и било, пре одпочетих непријатељства какве
нерасположености према Аустро-Угарској, она
је сасвим престала услед прокламације Књажеве, и услед расписа г. Министра Унутр[ашњих]
дела и Управитеља Вар[оши] Београда, којима је
нашем свету препоручено, да избегава све, што
би могло дати повода неспоразумњењу са суседном нам монархијом. У осталом те раздражености нема већ ни због тога, што у Београду осим
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97.
15. јул 1876.
Министарство иностраних дела – Кости Цукићу, о држању аустроугарског заступника у Београду, кнеза Вредеа, које иде у прилог изазивању
сукоба између Влада Србије и Аустроугарске
Г. Заступнику Србије у Бечу
ПрНо 25.
15. Јулија 1876. у Београду
Г. Заступниче,
Понашање овд[ашњег] аустро-угарског заступника г. Кнеза Вреде од времена, како су одпочета између нас и Турске непријатељства, почело
је све више и више узимати нов облик, која нас
мора бригом и сумњом испунити.
Може бити, да се овакво држање аустро-угарског Заступника има пре приписати његовој,
више војничкој природи, него инструкцијама,
које има од своје владе, али оно је, нарочито у
последње време, постало такво да би се из њега
могла извести намера, да се пошто пото изазове
сукоб између Србске и аустро-угарске владе.
Најмаловажнији догађај са буди каквим потчињеним чиновником Консулата или са којим
аустр[ијским] подаником, узима Кнез Вреде за
повод, да подиже рекламације и жалбе и да им
придаје значај, које оне никако не могу имати.
Ви знате међутим, Г. Заступниче, да је влада Књажевска у свима досад појавившим се случајима,
чинила све што је могла, а често и више него што
је дужна била, да би само одузела сваки повод
неспоразумљењу са владом суседне нам монархије.
Познато вам је, да је у ствари демонстрације
пред овд[ашњим] аустро-угарским консулатом
која је била пре него што смо ми на владу дошли,
још бив[ша] влада одпочела, а ми смо наставили
судску истрагу, која је показала виновнике те демонстрације и донела њихову осуду на извесну
казну.
Затим су дошли сукоби на јавном месту из-

27 Андрија С. Книћанин (1853–1882), професор, писац.
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стараца, жена, деце и неколико најпотребнијих
чиновника, нема људи, који би могли ту раздраженост да производе. А ако се у каванама и
поред чаше пива догоди по који незнатни сукоб
између понеких неразумних индивидуја и чиновника консулатских, који као да навалично по
кафанама иду да такве сукобе изазивљу, доиста,
г. заступниче, то не може г. Кнезу Вредеу давати
оправданог основа, да подиже жалбе и да говори
о неком непријатељском држању наше публике
према Аустро-Угарској.
Пошто ми је, г. Вреде, у последњем разговору,
који сам с њиме имао, изјавио да ће он, ако би
оваква раздраженост потрајала бити принуђен
да моли своју владу, да га одавде одазове, то налазим за нужно да вас упознам са стањем ствари,
како би, у случају потребе, могли на надлежном
месту, дати потребна објашњења, и како би сте
се сами могли развидити и оценити па ме обавестити, да ли се понашање аустро-угарског ген[ералног] конзула има приписати каквим дубљим
скривеним намерама или његовом личном карактеру.
Примите, Г. Заступниче уверење мога одличног поштовања.

и Др. Глужа, тобож у име босанских католика
протестују противу могућег присаједињења Босне Србији. Ово је онај протест, на основу кога
се подигла новинарска граја најпре у бечкој
„Presse“, а после и по другим новинама.
Немам потребе да вам примећујем да је ова
протестација само резултат инспирација споља,
поглавито из Беча, јер сте ми већ и ви у једном од
ваших писама јавили, да се у том правцу упутства дају, и јер и сами имамо с других страна извешћа, да су Босански католици добили из Беча
препоруку, да се никако Србима не придружују
и да Србију непризнају, као и да аустр[ијски]
консул у Грчкој купи подписе на подобној једној
протестацији тамошњих католика.
Оваквим художно изазваним протестајима
ми не придајемо никакву важност, тим мање,
што код самих католика босанских, – који су
најсиротнији део тамошњег становништва – не
наилазимо ни на какав отпор нашој ствари и што
смо извештени, да нас у Босни ни какве сметње
не очекују од стране католика, који су сретни кад
могу на миру бити.
У осталом ипак сам нашао за нужно да вас
упознам са нашим сматрањем ствари, како би
према потреби знали се управљати.
У прилогу имам част послати вам, ради вашег
знања, копије од протеста, који су овд[ашњи] аустро-угарски и немачки консул подигли против
мораторијума, као и копију одговора Књажеске
владе на тај протест.

[Без потписа]
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98.
15. јул 1876.
Министарство иностраних дела – Кости Цукићу, о информацијама да Беч даје упутства
католицима у Босни да се не стављају на страну Срба и да Аустроугарска преко свог конзула
у Грчкој скупља потписе тамошњих католика
против Срба

[Без потписа]
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99.
16. јул 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о потреби да буде обавештен да
ли је кнез Вреде усмено предао икакве гаранције
Аустроугарске у вези са питањем Дунава; о
поверљивој информацији да турски изасланик
није наишао да добар пријем код аустроугарског
цара; о негативном расположењу јавног мњења
према Србији

Г. Заступнику Србије у Бечу
Пр. Но 26.
15. Јулија 1876. у Београду
Екс.16/7 1876
Г. Заступниче,
У прилогу имам част послати вам копију једне
протестације, којом познати Фра-Грго Мартић28
28 Фра Грго Мартић (1822–1905), хрватски и босанско-херцеговачки фрањевац.
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Бр. 83,
У Бечу 16. Јула 1876.
Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Пре него што би по поштованом президијалу од
13. тек. Но 24. какве кораке код овдашње владе
чинио, очекиваћу одговор на моје писмо од 11.
тек. Но 81., које сте међутим примили, и у коме
сам Вам јавио у допуни извештаја мог од 7 ист.
Но 80 и ранијих, да се аустро-угарска влада устеже дати писмени одговор на моју ноту тичући се
турске флотиле у Дунаву. Мени је потребно знати, какве Вам је изјаве – писмене или усмене – чинио Књ[аз] Вреде, које имају заменити писмени
одговор, који је обећан био, но који би А[устро-]
Угарској наметнуо извесно јемство, да ће Порта
своје обећање заиста држати. Ову обвезу неће
сад А[устро-]Угарска да на се прими, или што
нема сама вере у турско обећање, или што нежели за случај могућег обрта догађаја Порти везати
руке, или напоследку заиста само из тог узрока,
да се овако олаким простим наређењем спора
потреба задовољава а уједно се А[устро-]Угарска
изван сваког додира с тим питањем ставља.
Дознадох јуче да Синиша узевши пасош и рекавши ми пре једно 15 дана да ће се одма за тамо
кренути седи још овде, говорећи другима, да неможе ићи у Србију неимајући новаца ни за свој
пут ни за издржање своје породице коју овде
оставља.29 Наредио сам, да ми се јасан поуздан
извештај о томе донесе.
С поуздане стране извештен сам тајно да се
Цар Аустр[ијски] примивши посланика турског
о Турској исто онако неповољно изражавао као
и Цар Руски према Кабулију.30
Гласове о злом стању здравља султана Мурада
и о могућој новој промени на турском престолу
недржах за умесно телеграфирати Вам, пошто се
о томе још ништа поуздано незна.
Иако је овд[ашња] публика према нашем рату
зло расположена, у чему се с њом и овд[ашња]
грчка населбина већином слаже, биће ми опет
могуће у некој мери посредовати у корист нашег
друштва „Црвеног Крста“, и намеран сам (пошто

је и Русија овде подобан корак учинила), да би одклонио свако неспоразумљење и подметање другог значења мом делању, о томе се с овд[ашњом]
владом првом приликом објаснити. Већ се моје
држање морало признати за коректно, јер ма да
сам до хиљаду лица морао саслушати, која су се
хтела за нашу војску ангажирати, неможе ми се
с основом подметати, да сам и у једном случају
допринео, да се овозем[аљски] закони и наредбе
повреде, и каошто сам извештен осујећена је и
једна (и моју личност додирајућа) истрага тајне
полиције у једној прљавој ствари на берзи као
посве лажно доношење;31 но жао ми само беше,
што из призрења не могу повереника не могох од
тајне од части бар јавност учинити.32
Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.
KЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф I, П/5-II, Пов.№ 99

100.
121. јул 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о чланку у бечким новинама на
тему аустроугарске анексије Босне и Херцеговине и о разрашењу које је о том питању као и о
неутралности Дунава затражио од барона Хофмана
Бр. 84,

У Бечу 21. Јула 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Садржај поштованог президијала од 15. тек. Но
23 намеран сам учинити предметом поверљивог
објашњења с овд[ашњом] владом на основу познавања ствари из извора званичних а нарочито приватних, и то приликом кад на то изазван
будем. Ако држање Књаза није строго вршење
налога – што неверујем – надам се бар толиком
успеху, да се његове речи неће у свакој прилици
без критике примати. У осталом ако се ово досад

29 Делови реченице „Синиша...ми“, „одма...овде“, да неможе...
породице коју“ шифровани.
30 Део реченице „тајно...Кабулију“ шифрован.

31 Део реченице „тајне...берзи“ шифрован.
32 „из призрења...од части“ шифровано.
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већином и чинило, а буде се тако и убудуће радило, нема отуд велике штете за нас, докле год ми
недамо заиста повода основаној осуди – обштој,
у делима веће важности; утицање и анимозност
показана у ситницама пређе лако у сплеткарење
и ако остане без успеха, штетно је само за онога,
који га производи, ислажући га оправданом подсмеху света.
Талијански прилог к президијалу Но 26 употребио сам за стране новине, давши нужна
објашњења односећа се на оне две а и друге у том
питању дејствујуће личности.
Познати чланак „Fremden-Blatt“- а о анексији
Босне А[устро-]Угарској учинио је велику сензацију овде. Ма да обично неполажем скоро никакву важност у чисто новинарске полит[ичке]
комбинације, зачудило ме је, читати онакве назоре у листу, који се обште држи као официјозни орган Кн[еза] Ауерсберга, и кога сам главног
редактора често па баш и два дана пре изласка
оног чланка нашао код бар[она] Хофмана. То ме
побуди, да се ближе известим о извору мисли,
заступаних у реченом чланку. Од једне више диплом. личности дознадох да је влада овд[ашња]
баш у разговору о том чланку дезавуирала лист
као њен официјозан орган; овај одношај „Fr.
Blatt“-а према центр[алној] влади можебити је
формално основан, но тим се непобија уверење,
да је лист орган аустр[ијске] владе, које назори
у страној политици, ма да се у неким нијансама
од политике аустро-уг[а]р[ске] разликују, у главноме с овом подударни бити морају. Стога нађох
за добро питати бар[она] Хофмана о томе, у каквим свезама стоји центр. влада с редакцијом „Fr.
Blatt“а, и по томе какво се значење има дати оном
чланку тог листа. Ни на повторена питања о првоме недаде ми се директан јасан одговор; кривица за ону публикацију баци се на једног младог
помоћника уредништва, који за време одсуства
гл[авног] уредника и његовог првог помоћника
хтеде сигурно да се као оригиналан политичар
продуцира публикацијом оног чланка, који ће,
уосталом, влада – ако и не официјално – дезавуирати. – Што се самог садржаја чланка тиче, г.
Хофман ми рече, да су ми назори његове владе
о томе познати, те сам могао и сам закључити,
да она ту публикацију мора означити – у најбла-

жијој оцени узевши – као неопортуну. „Да су, настави барон, Срби постигли у овом рату каквих
успеха, публицирање подобних чланака имало
би смисла, јер, каошто знате, додаде, аугарски
интереси немогу никад дозволити, да Србија у
Босни и Црнагора у Херцеговини господаре; и
кад би србска војска у срцу Босне стајала, А[устро-]Угарска би се морала латити крајњих мера,
да таквом развитку догађаја на пут стане, и зато
би било несмислено да царска влада узима сад
у претрес евентуалности, које немају изгледа на
остварење, сад, када се напротив Срби из све
снаге упињу, тек да одклоне од своје земље турску инвазију, што им се (– сиротима –) наравно никако сад ни замерити неможе“. – Садржај
овог говора није ме изненадио, он одговара политици царевине и познат ми је из пређашњих
изјава њене владе, но зачуди ме, да је г. Хофман
за опортуно нашао, о томе ми и сад спомена чинити. Ја напротив при садашњем стању војених
факта, држах за врло неопортуно упуштати се у
дискусију о оном наглашеном држању А[устро-]
Угарске.
Дадох овом приликом барону на знање, да
долазим у прилике чинити услуге неке друштву
Црвеног крста; на примедбу барона, да га званично о томе известим, те да би он моју изјаву
надлежном месту на решење могао поднети, каошто је то учињено и са захтевањем Русије, одговорих, да ја неналазим за потребно то учинити,
почем ја нећу бити овде као неки званични орган реченог друштва, нити ћу за њега извршивати какве огромније послове, него ћу, ако ми
ма ко за рањенике што преда, то радо примити,
и куд треба експедирати, каошто би то и сваки
приватан човек могао чинити; те зато му само
поверљивим начином тај мој рад на знање дајем
– чим се барон и задовољи.
Питах г. Хофмана, да ли је у какву јаснију фазу
ушло питање о такозваној неутралности Дунава.
Он ми одговори, да је ствар у старом но подпуно задовољавајућем стању. Оно што је преговарано и углављено између Порте и Румуније о
том предмету, саобштено је и гр[офу] Зичију у
Цариграду, и с те стране има и А[устро-]Угарска сазнања о ствари, те зато није се могло Вашој жељи, коју сте Кн[езу] Вредеу изјавили, да
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Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Јуче је са својим помоћницима овуда за Србију
пропутовао г. Dr. Laseron, од јованског енглеског
реда, у цељи да за наше рањенике одвојену амбуланцију у Србији оснује. Он ми је препоручен од
гђице Ирбијеве предстао и ја сам му предао једно
препоручно писмо на Вас. Он ће довече приспети у Београд.
Данас ми се представи г. Dr. Fröhlich, од швајцарског друштва „Црвеног крста“ са своја два
помоћника, путујући такође у Србију, да једну
или две швајцарске амбуланције оснује. Ја сам
му по препоруци г. Мин[истра] војеног издао 40
Npdor-a35. Он полази с друштвом сутра и приспеће у Београд у вторник на подне.
Ја сам Вам њихов долазак телеграфом авизирао умоливши Вас, да нередите, како би се приспевши тамо на обали примили и као непознати
у месту странци за прво време сместили.
За г. Лазерона дође ми јутрос приложено писмо,
које, молим, да му се преда.
Прилажем и једно писмо за бар[она] Мундија.
Писмо на Вас упућено с повређеним печатом
предаде ми мало пре Димитрије Кумануди као
из Атине36 извињавајући матер своју, која је отварајући пакет печат повредила, без да је писмо
отварано и отворено.
У велику бригу ме баца Ваше ћутање поред
ужасавајућих гласова, који се овде проносе о
изгледима нашег рата. У најблажију руку узевши ови се своде на успех наше снаге, да спасемо
земљу од турске поплаве, док дипломација неби
за опортуно насла, посредовати у корист status-a
quo ante bellum. Ваши телеграми говоре о ангажираним биткама без извесности о њиховом
исходу, па како се о овоме или ништа накнадно
нејавља или се врло лаконичан извештај да, то је
отворено поље новинарима остављено, да противно нашим недовољним извештајима праве
закључења не у нашу корист и да ова публицирају. У томе се ослањају на подробне извештаје
својих и туђих репортера, које ми званичним
пространијим извештајима непобијамо. И тако

Вам он писмено уверење у одговору на моју ноту
о познатој обвези Порте изда, одвговорити, јер
је А[устро-]Угарска ту изван сваког саучешћа у
трактирању питања и тако прост сазналац свршене погодбе остала. На питање, је ли Порта
гр[офу] Зичију ону свршену погодбу с Румунијом званично нотифицирала и том приликом
неку изјаву са своје стране у смислу погодбе учинила, што би значења имало, да се на одредбе погодбе quasi и према А[устро-]Угарског обвезује,
би ми одговорено, да Порта није у тој форми но
просто саобштењем вођене о предмету преписке
ток ствари А[устро-]Угарској само на знање (по
захтевању?) дала. – И тако у том обзиру стојимо
на истој тачци, на којој стајасмо пре неколико
недеља, нити има више изгледа, да ће овд[ашња]
влада на дотичну моју ноту одговорити писмено
и тим за одржање Портиног обећања јемствовати.
Вук Јовановић, Ђока Костић, Симеон Самарџић, Јован Пиштелић, Риста Ристић и Теша
Црнођурђевић пишу из Брода и моле за педесет
хиљада33 чаурица од венцлових пушака, што ће
се платити, а имају се послати у Осек на Steinera
који ће им све предати.34 Одавде нема ко то да
изврши, зато Вама то на даље саобштавам. Јавља
се уједно, да се устанак у Босни снажи, и бар толико успева, да мухамеданци махом морају код
својих кућа остати да себе бране. У Вучјаку има,
кажу, 500 добро оружаних усташа, који турке у
свој околини држе у шкрипу, јер су непрестано
изложени изненадном њиховом нападу.
Част ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.
КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 782

101.
24. јул 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о проласку енглеских и швајцарских добровољаца за Србију и вестима о српским
војним поразима од Турске
Бр. 85,

У Бечу 24. Јула 1876.

33 Алинеја довде шифрована.
34 Шифровано „послати...им“.

35 Наполеондора.
36 „Димитрије...Атине“ шифровано.
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се лако могло образовати обште уверење, да
наша ствар већ сад врло зло стоји. Дај боже, да је
оно уверење без основа.
Чест ми је, уверити Вас, Господине Министре,
и овом приликом о мом особитом поштовању.

пријатељски осетљив и према мени комуникативан, упитах га на ново о томе и он ми одговори
да не верује да је гроф за такву политику на обе
владе дејствовао, ни да је његово дејствовање
могло имати тог коначног значења, почем је по
свему немогућно за Аустро-Угарску решење на
које у осталом пристати она није ни с које стране
присиљена.40 Дакле и та слаба нада за случај доброг исхода рата изгледа осујећена.
Опет прилажем једно кореспонденц. карту за
Dr Laseron-а о коме ми данас Dr Thomas, такође
Енглез, који ће сутра на вече с једним транспортом за рањенике у Београд бити, рече – да је турски пријатељ!! Dr Thomas зна само енглески зато
ћу Вам сутра телеграфисати о његовом доласку
тамо, да би се на обали могао дочекати.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 788

102.
26. јул 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о гласинама које се шире Бечом о
српским неуспесима у рату; о поверљивој информацији да је гроф Андраши затражио пристанак
своје владе да прихвати евентуално припајање
Босне Србији под условом да Србија остане под
сузеренством Порте и мишљењу грофа Новикова
да та информација није тачна

КЦукић

Бр. 86,
У Бечу 26. Јула 1876.
Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Црни гласи из Србије се сустижу, да о њима
само толико овде морам приметити, да ми они
понајпре из других извора и из новина до знања
дођу, што ме још кроз више сати држи у нади, да
неће бити истинити; али нажалост у главноме и
већином се досад накнадно Вашим телеграмима
потврдише.
Под 25. пр[ошлог] м[есе]ца Но 71. јавих Вам
президијално, како сам из посве поузданог извора поверљивим путем дознао, да је Гр[оф] Андрашиј конференције оба овдашњег [...]37 молио
да пристану на евентуалност повећане с Босном
Србије, ако ова остане и онда под сузеренством
Порте.38 Наравно та би евентуалност сматрана
била као зло, које се, ако заиста наступи, није
могло избећи. – Питах г. Новикова пређе о вероватности тога гласа, али он бијаше први дана по
одпочетку рата јако на нас раздражен те ми само
формално одговори да ништа незна.39 Сад пошто
је у сљед наших несрећа опет постао према нама

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 792

37 Празнина у тексту.
38 Шифровано „ Гр. Андрашиј...на“.
39 Реченица шифрована.

40 Шифровано „Сад...у сљед“, „опет...нама“, „и према мени“, „упитах...да“, „да је гроф за“, „ни...његово“, „немогућно...које у“, „она
није ни с“.

103.
28. јул 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о новим вестима о српским војним поразима; о промени владе у Румунији која
сигнализира нови политички курс наклоњен
Турској; о гласовима да је могућа војна интервенција Велике Британије у Цариграду у случају
политичке нестабилности изазване скором очекиваном смрћу султана Мурада
Бр. 87,

У Бечу 28. Јула 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Јуче по подне доставих Вам у изводу званичне
телеграме из Цариграда о нашој коначној погибији код Књажевца, о победи турској на Сјеници, о упаду Хасанпаше на Вршкој и о одбијеном
нашем нападу на М[али] Зворник. Г. Хиршфелд
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доставивши ми све то, хтео је изазвати исправку
тих вести с наше стране, те зато, каошто јутрос
видох, није их хтео публицирати – чекајући на
наше демантиј, које ми ево досад поподне још недође. Ово себи тим објашњавам, да Ви тек данас у
Београд с пута долазите, па ћете ми истом довече
моћи послати објашњење о оним вестима.
Сутра полазе опет за Београд три енглеска лекара од јованског реда и од друштва за христијане, носећи са собом млоге потребе за рањенике.
О њима Вам нећу поради дочека телеграфирати,
јер један међу њима говори немачки. Но молио
би за наредбу, да се уобште на ђумруку и код полиције савске нареди што треба, како би се овакви путници без отештавања и с нужним олакшицама преко границе пропуштали.
Јутрос Вам телеграфирах. Каошто ми је подказано, да надлежни консул Аустро Угарски јавља
да 12 баталијона Анадолаца у Митровицу данас
долазе да се одма на Сјеницу пошаљу.41
Агент румунски рече ми да је промена владе
у Румунији нама42 од штете. Ј[он] Братијано неигра независну улогу, он се мора наслањати на
Ј. Гику, који је познат као Англо – и Туркоман, и
кога су агенти у сад[ашњој] влади Д. Стурза, његов својта, и проф. Јонеско, који је већи Турчин
но сам Султан. Когалничано био је на путу, да за
кратко време произведе прекид сношења између
Румуније и Турске – ако не и што више. По свој
прилици он је под упливом Енглеске из нове комбинације изостао.
Данас по подне се распростре глас о једном
телеграму „Agence Bordeano“ овамо приспевшем,
да је флота Енглеска из Бешика-баја дошла већ у
Цариград, да одржи мир и предупреди свирепства, која лако могу наступити при предстојећој
промени султана, пошто је султан Мурад на
самртној постељи. – Морам се понајпре о истинитости гласа известити, пре него би Вам то по
телеграфу јавио. Берза је услед тог гласа била данас у паники. Ако вест буде истинита, она је од
велике важности, ако и не непосредно у нашу корист; но главно је питање, како ће је посматрати
дипломација, или боље рећи како ће се према том
догађају понашати остале силе, – нарочито три

цара и понаособ Русија.
Сад у 4 сата дође ми Ваш телеграм о наименовању ген[е]р[ала] Чернајева за главнокоманд[ујућег] над моравском и тимочком војском и о
напуштању Заечара. С тешким срцем послао сам
ову вест у новине!
Част ми је и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.
КЦукић

Да се попуни:43
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104.
30. јул 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, да сматра налог који је добио да
регрутује официре добровољце за српску војску
компромитујућим за његов положај
Бр. 88,

У Бечу 30. Јула 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Мин[истру] Сп[ољних] Послова
Господине Министре,
Ја Вам по који пут, противно Вашем налогу, телеграфирам новим шифрама, и то из узрока што
несмем о деликатним предметима писати старим шифрама, које су пре две године на путу са
сандуком, у коме бијаху, више дана изгубљене
биле, па се бојим, да се није са шифрама догодила каква злоупотреба. Зато Вам и јутрос тако телеграфирах по жељи Исмаилова44 нејемствујући
наравно за садржај телеграма и изузимајући од
тога само говор о оних десет хиљада, о чему сам
се својим очима уверио.
Ако се телегр[афска] достављења дописника
„Tagblatt“а, о којима Вам такође јутрос телеграфирах, заиста необистине, молићу Вас, да га из
Београда протерате и о томе ме известите. Један
43 „аудијенција -17; подворење – 51; бих -3; поверљив -52; бешикабај -15; поједини -53; велеитет–16; посматрати -54; велесила
–17; дом –20; земљиште –20; измаћи –20; измицати -20; кордон –23;
професор -55; ратирирања – 23; сјеница -6; Митровица -27; напад
-18; нова варош -19; удавити -20; узмицати –21; црта -7; свакад -22;
својих -23; својој – 24; своју -25; скарт -26; стрепити -27; турских
-19; тријумф -20;“
44 „по жељи Исмаилова“ шифровано.

41 Шифровано „консул...пошаљу“.
42 Алинеја довде шифрована.
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од редактора је на муци с њим као мој ближи
познаник, па одчасти непублицира а одчасти
ублажава та достављења свог дописника. И у
дан[ашњим] телеграмима овде је додато демантиј оног достављења дописника истог листа из
В[еликог] Извора, по коме је три турска лекара
погубљено по заповести срб[ског] полковника
у Брегову. Ова исправка уметнута је посредовањем г. Розена.
Г. мин[истар] војени ми пише, да ангажирам
официре за нашу војску.45 Вршење тог налога
неможе остати тајна и компромитираћу моје положење да се одавде морам уклонити.46 У осталом налог је доцне одпуштен. Ја сам досад одбио
до хиљаду понуда за војену службу, личних и
писмених, упутивши све да се Министарству непосредно обрате; сад ми се зато слабо ко више и
нуди а разуме се да се ни пети неможе у обзир
узети.47 Како 80 официра сад из Русије долазе
питање је, хоће ли их још требати?48 Молим разговорите се и дајте ми шифрирана упутства.49
Синоћ сам почаствован био представити се
на соареу код талијанског амбасадора насљеднику принцу Хумберту, који је држећи cercle у при-

суствујућем дипломатичном кору и са мном подоста говорио. Његово Висоштво извештавајући
се, по обичају, понајпре о мојој личности запита
за новости с бојног поља, и на мој одговор, да
новијих вести, но које су у јавним листовима публициране, нема, принц примети, да новине није
читао, те му укратко представих наше стање,
рекавши између осталога, да смо истина главна
места и већину предела наша три имућна округа
изгубили, али смо с те стране заубудуће од напада турског осигурани, те можемо сву снагу за одбрану главног дела Србије а евентуално и за напад непријатеља употребити. Његово Висоштво
изјави жељу, да скорим чује, како наша ствар, с
којом симпатише, успева, и руковавши се поново и с усрдности са мном, повика, немојте губити
наду на успех, помишљајте на нас, који смо такође после губитака опет нашу цељ постигли.
Част ми је, уверити Вас, Господине Министре,
о мом особитом поштовању.

45 Исто, „ангажирам...војску“.
46 Исто, „остати...уклонити“.
47 Исто, „одбио...службу“, „Министарству...ми се“, „и нуди а“, „ни
пети“.
48 Исто, „80...долазе“, „их...требати“.
49 Исто, „Молим...ми“.

Приредили:
др Мирослав Перишић
Јелица Рељић
др Светозар Рајак

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 803.
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ЕМИР КУСТУРИЦА ОТВОРИО 60. САЈАМ КЊИГА У БЕОГРАДУ:

ИМА ЈОШ ПИСМЕНИХ, САМО СУ НАМ
СКЛОЊЕНИ СА ОЧИЈУ!

Наjвећи саjам књига у Србиjи и у региону свечано отворен 25.октобра у Хали II Београдског
саjама по 60. пут на радост свих књигољубаца jер
су осам дана могли да уживаjу у наjбогатиjоj књижевноj трпези коjа им се подастире само jедном
у току године.
У име Русиjе, земље почасног госта, учеснике
Саjма jе поздравила др Наталиjа Нарочницкаjа,
директор московске фондациjе за историjску
перспективу, приређивач сериjе књига о историjским везама Русиjе и Србиjе. Aутор jе броjних
научних радова о националноj историjи, међународним односима и савременоj политици, укључуjући и њен наjзначаjниjи рад: Русиjа и Руси у
светскоj историjи.
Др Нарочницкаjа jе „драге приjатеље и колеге“ одмах обавестила да jе „за нас, Русе, то ове
године посебно радостан догађаj, jер jе Русиjа почасни гост Београда!“
Подсетивши да „у словенскоj култури књига

заузима посебно место“, она jе казала да су „књиге реке коjе Васељену преплављуjу мудрошћу“, а
затим jе цитирала летописца Нестора из XI века
коjи jе у „Повести минулих лета“ написао да jе
„у њима непрегледна дубина, оне су нам утеха у
тузи…“
„У историjи jужних Словена књижевност,
хришћанство и државност израстали су из истог
корена и нераскидиво су повезани“, констатовала jе Нарочницкаjа и цитирала нашег патртиjарха Павла: „Нама Бог ниjе дао ни мач, ни пушку
да присиљавамо људе да нам приђу, да постану
хришћани. Дао нам jе реч…“ и подсетила да jе говорио: „у наше време често се може чути да књиге постаjу прошлост, да дигитално доба диктира
своjа правила, живот, међутим, сведочи о нечем
другом. Снага речи постаjе све већа, као што постаjе већа и одговорност за изречену, а тим пре и
штампану реч“.
Са поносом гошћа из Русиjе jе констатовала
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да су „и њена домовина и Србиjа и даље земље
коjе читаjу, и наш jе задатак пре свега да помажемо процес међусобног упознавања. Више руских књига треба да се преводи на српски, више
српских аутора треба да нађе пут до срца руских
читалаца. Mи треба да чувамо и увећавамо непроцењиво благо наше словенске православне
културе, нашу Богом дану ћирилицу!“
„За Русе и Србе пођеднако су драга имена
Tолстоjа, Достоjевског, Пушкина, Шолохова као
и Петра Петровића Његоша, Бранислава Нушића, Добрице Ћосића, Иве Aндрића. Нека се
оваj низ славних имена никада не прекине, нека
се попуњава новим именима“, поручила jе Нарочницкаjа и додала да ће можда баш на овом
саjму посетиоци наћи за себе нове ауторе, нова
дела коjа ће им открити Русиjу.
„Mи пак с радошћу неуморно настављамо да
се упознаjемо с историjом и савременим животом братског српског народа, коjи упркос свим
изазовима и потешкоћама наше стварности наставља да гради своj историjски пут. Желим вам
успеха, драги приjатељи!“, биле су речи представнице Русиjе на отварању Саjма.
Част да отвори jубиларни Саjам књига ове године припала jе редитељ и писцу Eмиру Kустирици, двоструком добитнику Златне палме на
филмском фестивалу у Kану, добитнику Златног
лава на Венециjанском фестивалу и националном амбасадору УНИЦEф-а у Србиjи. Kао писац
обаjвио jе две књиге коjе су биле хитови.

би неко за некога рекао он jе писмен, гласно би
изразио према тоj особи уважвање над коjом jе
лебдио облак покриваjући главу као велику таjну
али и ништа мањи збир врлина. Писмени ниjе
био савршен, али му jе то била намjера“, рекао jе
Kустурица.
Eво како jе Kустурица дочарао писменог човека по његоj мери: „писмени jе тежио ка истини,
доброти и узвишености. Ниjе имао никакве везе
са антиjунаком коjи постаjе оличење времена у
коjем живимо. Никада ниjе био до краjа стваран,
а руковали смо се са њим. Изгледао jе као лик коjи
jе искорачио из неке књиге, бануо пред нас као и
сама истина да без упамћених слика и читавих
поглавља књига нема писменог човjека!“ „Писмени jе био човjек врлина, необуздан, острашћен
као Oскар Ваjлд, али jе рjечjу као сабљом знао да

раздвоjи укус од неукуса и покаже нам пут и начин како да мислимо. Све друкчиjе од ововременог антиjунака, селфи човjека самозаљубљеног,
оног коjи не вjеруjе у историjу, прихвата корпорациjски капитализам као судбину и вриjедно
ради на доказу како његов комшиjа али и читав
народ не вриjеди пишљива боба! Oн прави селфи
снимке своjим аjфоном и са великим узбуђењем
прати развоj сваке бубуљице на лицу“.
Говорећи о своjим младалачким искуствима
коjа jе стицао кроз „писменог човека“ Kустурица
jе казао да нам jе „таjне механизме у тек зачетим
духовним процесима откривао писмени човjек.
Учили смо ту лекциjу од студента Раскољникова а када нам ниjе било jасно зашто jе он хтио да
убиjе бабу лихварку, препуштали смо се страницама његове патње, проживљавали његове дилеме као своjе и научили од њега каква искушења
и коjе невоље нас чекаjу и схватали боље него да
смо проживjели два живота“.

Новости
Пре него што jе одржао беседу коjу jе назвао
„писменим радом“ признао jе да има трему иако
jе имао прилике да говори пред далеко већим аудиториjумом jер jе за њега књига много већа светиња.
Kустурица jе рекао да му jе велика част што
jе добио позив да отвори ову смотру и додао да
му много значи што су он и оваj Саjам књига вршњаци.
Kустурица се у своjоj беседи „Бити писмен“,
коjа jе превођена на руски, jезик почасног госта,
вратио у 19. век када jе писменост у нашим краjевима доносила посебно место у друштву и „када
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Kустурица се поетично запитао: „Како jе пуста младост коjа ниjе открила Aнтона Павловића
Чехова!?“
„До уха његовог jунака вjетар донеси риjечи
волим те иако нисмо сигурни да ли jе крупну
риjеч изговорила она у коjу jе он био заљубљен,
тек риjеч ношена вjетром постала jе симбол љубави. Шта би било да нам душу нису преплавиле
Tолстоjеве реченице у коjоj jе свjетлост падала и
на наjситниjи детаљ! Знали смо боjу дугмета на
мундиру Вронског а лик Aне Kарењине jе био jасниjи од упечатљиве глумице на филмском платну. Све то, док нас jе водио страницама гђе смо
били гриjани племенитим одмах затим таласима
свирепе људске осjећаjности, а тек у сjени крупних риjечи развиjао jе заплете снажне и модерне.
Да ниjе било Булгакова како би осjетили апсурд и
парадокс. Mало jе времена да се наброjе сви писци коjи су ако не jеднаки али не мање важни без
коjих писмени ниjе могао да настане“.
„Да ниjе све изгубљено а никада ниjе све изгубљено потврђуjу нам поjаве коjе као усамљене
заставе у пустињи машу и потврђуjу нам да има
писмених само су нам склоњени с очиjу! Стиснути између хиљаду информатичких чуда, jутjубова,риjалити шоуа али и одређени политичком
коректности наjновиjом верзиjом глобалне аутоцензуре. Потписник ових редова вjеруjе да тих
застава има и више него што вjеруjемо, некад се
и рукуjемо са њима а не знамо да су то они“, поверио се Kустурица и са жаљерм констаовао да
„никада ниjе било оволико књига, никада човjек
ниjе имао приступ оволикоj гомили исписаних
страница и никада ниjе било мање писмених“.
Са резигнациоjом констатуjе да „данас нема
ко не пише а мало ко чита. На таквоj подлози jе
растао jе онаj други човjек кога смо назвали селфи и као проjектована кафанска простакуша постављен пред наше очи и неће бити склоњен док
се не деси велика катарза“.
„Нарастао на гомили побрканих поjмова
идеjе да jе доступност информациjама исто што
образовање, у времену метастазе владавине идеологиjе новца и користољубља гдје jе jедино она
помно праћена бубуљица на лицу била важна.
Прво jе селфи побркао реалност са реализмом за
коjег Достоjевски каже да jе наjфантастичниjи од

свих праваца“, рекао jе он.
„Чиме се та реалност мjери и са чим упоређуjе
ако не са поменутим поглављима књига коjе
памтимо. Aко не зна да пореди постоjеће свиjет
са непостоjећим ако не може да створи властиту слику свиjета, а то може да учини писмени
човjек, оваj други живи живот у коме не требаjу
камере да би све постало риjалити шоу, крунски
израз неопаганске цилизациjе чиjи циљ jе да се
изведе доказ да смо хуље, протуве и сjецикесе и да
нас непрестано треба кажњавати, коjи нам стално упумпава идеjу о нашоj залудности а скривена
тенденциjа jе зла полтичка намjера свjетске плутократиjе извођење доказа о нашоj фаталистичкоj
склоности ка биолошкоj“, приметио jе Kустурица.
Бити писмен, сматра он, „то jе формула коjа
отвара врата докучивих таjни и благодети коjе
човjек може да оствари у свом краткотраjном боравку на Земљи. Aко jе писмен онда човjек може
да буде срећан! Aко ниjе писмен како да препозна
Џонатана Френзена америчког писца коjи jе већ
вратио свjетски роман на висине Tолстоjа, духовне пеjсазе Бернхарта“.
„Oтвараjући саjам коjи ме jе увиjек привлачио
као мjесто гдје би се човjек лако преварио да се
због великог броjа људи отвара саjам аутомобила,
а не књига и гдје некад између књига тече риjека
људи избjеглица из реалног живота ка мноштву
књига исто као што вjерник бjежи богу! Ништа
мање вриjедна jе и мисао да овђе повремено васкрсне онаj писмени човjек о коме сам говорио,
да овдје слободно хода и враћа слике из прошлог
виjека, да jе ако не другдје овдје слављен и опажен баш као што су га примjећивали некад у граду гдје jе био главни лик и да га види неко диjете
у чиjем животу ће у будућности, када одрасте као
ми, бити све друкчиjе“, закључио jе Kустурица
своjу свечану беседу, отвараjући jубиларни 60.
београдски саjам књига.
Oтварању су присуствовали амбасадор Русиjе
Aлександар Чепурин, заменик градоначелника
Београда Aндреjа Mладеновић, личности из jавног и културног живота.
На отварању jе наступила примадона Jадранка Jовановић коjа jе отпевала песму „Што се боре
мисли моjе“ за коjу jе речи написао кнез Михаило, а музику Kорнелиjе Станковић.
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АНДРИЋГРАД: Одржан састанак Међународног одбора Андрићевог института
за обиљежавање стогодишњице Првог свјетског рата

НОВИ ПЛАН АКТИВНОСТИ

У недјељу 1. новембра одржан је састанак Међународног одбора Андрићевог института за
обиљежавање стогодишњице Првог свјетског
рата. Састанку су присуствовали шеф Историјског одјељења Андрићевог института др Мирослав Перишић, историчар из Лондона др Светозар Рајак и др Олег Ајрапетов, историчар са
московског универзитета Ломоносов.
Одбор је на данашњем састанку сумирао своју
досадашњу активност на обиљежавању стогодишњице Првог свјетског рата и донио план активности у наредном периоду.
Планирано је да се почетком децембра у Андрићевом институту одржи дводневно предавање на теме:
– Источни фронт

– Други свјетски рат, последице
– Паралеле Први и други светски рат, а у децембру ће се појавити и други број међународног часописа „Векови“ који издаје Андрићев институт.
У јуну мјесецу у Андрићевом институту планирана је велика међународна конференција
„Окупација и цивилне жртве у Првом свјетском
рату“ на којој ће учешће узети познати светски
историчари.
Андрићев институт наставља са мјесечним
издавањем Историјских свесака а планирано је
да се преведе и неколико најновијих књига из
светске историографије као и књига бањалучког
историчара Боривоја Милошевића „Српска православна црква у БиХ у Првом свјетском рату“.
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АНДРИЋЕВ ИНСТИТУТ НА 60. САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ

„САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ“, „ИСТОРИЈСКЕ
СВЕСКЕ“, „СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ПРВИ
СВЕТСКИ РАТ“…

На 60. Међународном сајму књига у Београду
Андрићев институт први пут се појавиo као
излагач, представљајући нека прошлогодишња
издања, али и велики број нових издања.
Од прошлогодишњих наслова на Сајму су се
нашли књига Мирослава Перишића Сарајевски
атентат; часопис Векови и Историјске свеске
које излазе једном месечно и избор из текстова
Вука Стефановића Караџића Срби сви и свуда
(приредио проф. др Душан Иванић), а на списку

нових издања значајни наслови су Дневник Миодрага Петровића (приредила проф. др Александра
Вранеш) на српском и на руском језику и крфски
Забавник, додадак Српских новина објављиван за
време избеглиштва на Крфу (приредио Миливој
Ненин); потом зборник радова Српска књижевност и Први светски рат; књига тунижанског
писца Албера Мемија Портрет колонизатора и
Портрет колонизованог и међународни часопис
ЛИК (Литература и култура).

39

40

