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ШАРЛ ДИЛ:
ЈУНАЧКА СРБИЈА

У овом броју Историјских свезака доносимо текст познатог француског историчара,
византолога Шарла Дила (Charles Diehl, 1859–1944). Читаоцима, а посебно историчарима, аутор је познат пре свега по књигама Историја Византијског царства, (Београд 1933) и Византијске слике I–II, (Београд 1927–1929, репринт 1991). Шарл Дил је
1907. године на Сорбони основао катедру за историју Византије, на којој је био професор током наредних тридесет година. Био је врстан познавалац средњовековне
историје Балкана, а поједине радове је посветио српским средњовековним манастирима (Аux vieux monastères de Serbie, 1930). Српска краљевска академија га је 1936. године изабрала за свог дописног члана. Овај Дилов чланак појавио се почетком 1915.
године, под насловом Јуначка Србија и поднасловом Велике поуке једног малог народа: Charles Diehl „La Serbie héroique”, Lectures pour tous, 17 Annee, 9 Liv., 1 Février 1915,
39.1 Часопис у коме је текст био објављен звао се Lectures pour tous (Лектира за све),
основан је 1898. године и издавала га је издавачка кућа Hachette et cie. Овај превод је
опремљен истим фотографијама и потписима за њих као и оригинални чланак.

1 Чланак се у оригиналу може прочитати на сајту: Bibliothéque nationale de France, Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6567708z/
f620.image.r=l%27heroique%20Serbie.langEN
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ВЕЛИКЕ ПОУКЕ ЈЕДНОГ МАЛОГ НАРОДА
Једна од слика вредних дивљења коју нам пружа тренутни рат јесте мали српски народ, који
у сукобу са непријатељем бројчано знатно надмоћнијим, не престаје да му наноси дубоко
понижавајуће поразе. Један од наших најеминентнијих историчара, г. Ш. Дил из Института
рећи ће нам како се Србија припремала за овај чудесни напор и како код ње неустрашивост и
енергија замењују недовољне материјалне ресурсе, поново потврђујући да права снага народа
јесте морална снага.
Између Саве и Дунава, који је на северу одвајају
од мађарске равнице, Дрине која је раздваја од
Босне, са Црном Гором и Албанијом на западу,
између тока Тимока и дуге договорене границе
која је на истоку раздваја од Бугарске и линије
на југу која је раздваја од Грчке, а која се простире од Охридског до Дојранског језера, Србија,
после својих освајања 1913. године, заузима површину од око 87.000 километара квадратних,
на којој је распоређено становништво које броји
4.650.000 душа. Планинска земља, у којој се сусрећу и преплићу последњи огранци великих европских венаца, Алпа преко Босне и Црне Горе,
Карпата, планина Македоније, које су продужетак Балканских и Родопских планина, изгледа
на први поглед као да твори, између Дунава и
Егејског архипелага, непремостиву препреку:
моћни масиви који на југу и југозападу достижу
2.000 и 3.000 метара. Тешко је проћи кроз узане
долине, живописне или грандиозне, које су реке
просекле кроз тај брежуљкасти терен, који би се
могао упоредити са морем које је изненада заустављено. Некада су велике борове и храстове
шуме, које су прекривале скоро читаву Србију,
земљу чиниле скоро непроходном. Данас, иако
су делимично исечене, да би се направило места за њиве, остају и даље карактеристична црта
физиономије земље. Са врха Рудника, Србија
изгледа као бесконачна шума: то је Шумадија,
„земља шума“.
Погледајмо ипак мало ближе. Та земља, која
је изгледала као препрека, представља један од
великих путева на Балканском полуострву. У
том непроходном масиву, долина Мораве, широка и ниска, оцртава, од севера према југу, дубоку депресију, која води, на једну страну, према Трачкој равници, а на другу, преко Вардара,

према Солуну. Првим путем пролази пруга која
прати Оријент експрес, да би се са Запада стигло у Константинопољ; другим путем пролази
линија која силази ка Архипелагу. Тако Србија
јесте неизбежан пут, који из равница средње Европе води ка плаветнилу Егејског мора.
Тај двоструки географски аспекат, где се супротности здружују и употпуњују, диктира читав економски живот Србије и пружа јој њен
светски значај. У тој суровој и грубој земљи,
велики градови су ретки. Само Београд, који са

Сакривена иза једног узвишења и грања, ова
пољска батерија лако је превладала аустријску
артиљерију
своје високе литице доминира над светлим хоризонтом Дунава, броји становника мало више
од 90.000. Укупно гледано, Србија је суштински
рурална земља: 1910. године, у Краљевини, насупрот 365.582 особа које су чиниле градско становништво, стајала је маса од 2,528.819 сељака
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који су живели на селу. Самим тим, највећи део
нације бави се пољопривредом. Ниски делови
земље, плодне долине Мачве, Колубаре, Јадра,
Мораве, Дунава, Саве прекривене су житарицама: житом, јечмом, ражи, зоби, а посебно кукурузом, који служи за исхрану три четвртине становништва и за прехрану стоке, а који заиста и
јесте, као што кажу, „благо српске земље“. Узгој
стоке свуда представља важну грану националне економије: Србија је један од највећих произвођача свињског меса у Европи. Дана 31. децембра 1911. године, у Краљевини је избројано
863.544 свиња, 957.918 грла крупне стоке.

која пролази кроз њу као да јој пружа јак инструмент за делање. Али, српска територија не
додирује нигде море: до те мере да се Србија
економски гуши између суседа који је окружују
и који деспотски могу да одређују режим њене
трговине.
До 1913. године, њене пруге, усмерене од севера према југу, водиле су, са једне стране, до Аустро-Угарске, а у другом до Бугарске и Турске.
Ниједна попречна линија, повучена у правцу
исток-запад, није јој отварала излаз на Јадранско
море. Као права енклава у средишту Балканског
полуострва, Србија је била подређена Аустроугарској. Ових последњих година, највећи део
српске трговине вршио се са Аустроугарском и
Немачком. Године 1911, од 115 милиона вредности увоза, Краљевина је плаћала 47 милиона Аустрији, а 31 Немачкој, а од укупно 117 милиона
извоза, слала је робу у вредности од 48 милиона
у Аустрију, а од 29 милиона у Немачку. Кабинет
у Бечу налазио је непрестано начина да Београ-

Народ сељака
Преовлађујући пољопривредни живот, изузетна
распарчаност имовине увели су, у српску нацију,
дух једнакости и демократије: управо смо рекли да је српски народ народ сељака. У Србији
се ретко срећу велепоседници, али скоро сваки
сељак живи на својој земљи, и мудар и заштитнички закон му гарантује, чинећи је неотуђивом, поседовање своје куће и 2,8 хектара земље.
Та сеоска кућа је несумњиво скромна. Зидови су
обично од ћерпича, кров је од црепа, темељ куће
је понекад од камена. Пред улазом се налази
трем, ослоњен на дрвене стубове. Унутрашњост
је бескрајно једноставна: две просторије се настављају једна на другу, ниске и лоше осветљене
кроз уске прозоре. Врло су скромно намештене. У већој се налази огњиште, средиште породичног живота, у коме се ватра никада не гаси.
Ако богатство није често у Србији, сиромаштво
је ретко, а беда скоро непостојећа. Породица
је чврсто повезана. На том тврдом и јаком тлу
рађа се једна раса, можда не претерано робусна (грозница је ендемска болест у Србији), али
активна, енергична, издржљива у раду и храбра,
која служи на част овој земљи.

Заслужени одмор после заморних сати
страже у рововима
ду, путем економских намета, покаже своју моћ
и да тако натура своју политичку вољу.
Освајања 1913. године почела су да ослобађају Краљевину од те грозне тираније. Преко
Солуна, слободно отвореног за њену трговину,
Србија је делимично бежала од економске тираније Аустрије: повећавањем територије, дели-

Уздрмати аустријску тиранију
Својим положајем на главном путу који води
из централне Европе ка Истоку, Србија има
капитални значај у светској трговини, а пруга
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мично је бежала и од политичке деспотије Беча.
Аустрија то није могла да јој опрости. Брзо је потражила задовољење: то је тајна напада 1914. године. Ни за тренутак није сумњала у свој успех.
Шта може, против моћне Аустроугарске монархије, мала српска краљевина, са својим становништвом мањим од 5 милиона душа, осредњим
богатством, скромним буџетом (130.764.713
франака прихода 1913. године), у коме су издавања за војску износила једва 30 милиона? Заборављала се само једна ствар: да је та сурова
и јака земља хранила енергичну и храбру расу
и да су победе у балканским ратовима чудесно
разбудиле национално осећање и кроз борбе
исковале чудесан инструмент за ратовање, неустрашиву и застрашујућу војску.

своја највећа надања. Сећамо се убедљиве победе над Турцима код Куманова, храброг марша
који је, усред зиме, преко албанских планина,
довео српску војску до обала Јадранског мора,
а потом, када су бугарске амбиције распириле
сукоб између дојучерашњих савезника, и до нових успеха. Букурештанским уговором Србија
је добила 30.000 квадратних километара насељених са око 1,700.000 душа. Тако је легитимно
награђен труд те српске војске, која се показала
тако дисциплинованом и храбром, хуманом и
јуначком.

Славна прошлост
Наиме, мало је нација показало такву чудесну
храброст током своје дуге историје, поносну
сталност у непријатељству, поред несмањене
верности успомени на своју националну традицију и упорне уверености у будућност своје
расе. У освит 19. века, у Србији је почео устанак
који је хришћанима са Балкана дао пример побуне против отоманског јарма и којим су, после
једанаест година борбе, уз Карађорђа и Милоша Обреновића, Срби успели да освоје и стекну своју независност. У Србији је касније кнез
Михаило Обреновић (1858–1868) инаугурисао,
у договору са осталим народима са полуострва,
националну политику која је могла, од тог тренутка, да обезбеди ослобођење и уједињење
јужних Словена. Срби из Херцеговине су 1876.
године подигли устанак против Турака, коме се
придружила српска кнежевина. У свако време,
када се отварало питање Истока, српски народ је
неустрашиво преузимао иницијативу, не хајући
за надмоћност својих непријатеља нити за своју
слабост, спреман да се поносно бори за своју
слободу и за поновно стварање тог некадашњег
српског царства које је било, између 12. и 14.
века, велика држава на Балканском полуострву.
Балкански ратови 1912. и 1913. године доказали су да је српски народ способан да оствари

Чорба у логору
(Чернов)

Борбено људство
Ипак, у јулу 1914. године, када је започела аустроугарска агресија, Србија је тражила само
мир. „У јулу прошле године“ – написао је врло
тачно српски дипломата г. Веснић, који је у Паризу тако достојанствено и радо представљао
Србију – „тек што смо изашли из два крвава и
скупа рата... Размишљали смо како да поново
подигнемо нашу пољопривреду и наше финансије, да обновимо наше наоружање, да изградимо нове пруге, да уредимо наше реке и водене
токове, да наводњавамо наша поља, кад је одједном влада из Беча послала Београду свој улти-
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Војска у ритама

матум.“ Изненађење усред реорганизације: са
којим средствима ће Србија да се суочи са ратом
који се тако ненадано сручио на њу?
У Краљевини Србији војни рок је обавезан. Регрути се укључују у војску у узрасту од
21 године и служе две године у активној војсци, коњици и артиљерији, а годину и по дана
у осталим родовима. После тога, до 31. године,
мушкарци чине део резерве, која, заједно са активном војском, чини први позив српске војске.
Потом, од 31. до 37. године, шест година служе
у другом позиву и најзад, од 37. до 45. године,
осам година су обвезници трећег позива.
Када је кренула у кампању после мобилизације у јулу 1914. године, српска војска састојала
се од:
1º пет дивизија првог позива. Свака дивизија састоји се од четири пешадијска пука, сваки
има по четири батаљона, са четири митраљеска
одељења, једног артиљеријског пука, девет четвороделних батерија, једне коњичке регименте
са три ескадрона, са митраљеским одељењем,
две чете инжењерије, једним возним ескадроном и осталим помоћним службама. Свака дивизија броји по 20.000 људи, што укупно чини
око 100.000 људи у првом позиву.
2º Од две дивизије другог позива, организованих на исти начин као и први позив, а које
творе слично људство, од око 100.000 војника.
3º Од трупа трећег позива, које укупно броје
око 50.000 војника.
4º Осим дивизијских формација, српска
војска броји још 10 пукова пешадије, створених 1912. године у количини један по дивизији.
Једна коњичка дивизија са четири дивизиона
који прате две батерије на коњима и четири митраљеска одељења. Један пук планинске артиљерије са девет четвороделних батерија, један пук
тешке артиљерије (хаубице од 120 mm), са шест
батерија и још један, опремљен са топовима од
150 mm. Један пук стационарне артиљерије са
два батаљона, са опремом за опсаду. Сматра се
да су, са добровољцима, ове трупе без командног кадра имале укупно око 60.000 војника. Тако
се ратно људство Србије, са којим је могла да наступи 1914. године, може проценити на укупно
310.000 војника.

Наоружање тих трупа је врло разноврсно. Пешадија обично има пушке „Маузер“ калибра од
7 mm, коњица карабине „Маузер“ истог калибра, артиљерци пушке „Маузер“ калибра 7 mm.
Бројчана недовољност таквог наоружања натерала је Србију да са једне стране тражи пушке од
Русије (калибар 7,62 mm) и да користи, са друге
стране, „Маузер“ пушке калибра 7,65 mm узете
од Турака и „Манлихер“ калибра 8 mm узете од
Бугара и Аустријанаца.
Иста разноврсност, мада мало мање изражена, огледа се у саставу артиљеријске опреме. Основни фонд се састоји од топова система „Шнајдер и Кане“, који потичу из радионица „Крезо“.
То узимање француских топова било је, рецимо
то успут, један од разлога за незадовољство Аустроугарске, која је покушавала да српском шта-

Телефониста на гробљу у Добрићу
бу наметне топове „Шкода“. Пољска артиљерија
је калибра 75 mm, планинска артиљерија 70 mm,
хаубице и топови од 120 mm и 150 mm, и може
се додати још неколико комада дугих цеви калибра 120 mm. Али, поред те француске артиљерије, Србија је морала да користи i топове од 75
mm „Круповог“ система, одузете од Турака (140
комада са брзим oпаљивањем), топове од 75 mm,
идентичне са српском артиљеријом, одузете од
Бугара и комаде планинског или пољског наоружања калибра 7,65 mm, одузете Аустријанцима.
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Неукротиви отпор

Лако се може закључити да снабдевање српске
војске муницијом често може да представља
праву потешкоћу. Посебно не треба заборавити, да би се сагледала његова потпуна вредност,
јуначки напор Србије у тренутном рату, у коме
њена војска – колико год била славна за њу та
балканска кампања, у којој се прекалила и додатно охрабрила – излази из тог тешког подухвата бројчано смањена, недовољно опремљена
наоружањем и потребном муницијом и да су
због тога њени команданти пролазили кроз дане
трагичне забринутости.

Крајем јула 1914. године, под главном командом принца престолонаследника Александра,
са војводом Путником као шефом главног штаба, српске снаге биле су груписане у три главне армије: Прва армија, под командом генерала
Мишића, Друга армија под комдандом војводе
Степановића и Трећа поверена генералу Јуришићу. Други део војске, формиран на југо-западу земље, у области Ужица, био је под командом
генерала Божановића. Војска у Браничеву била
је под командом пуковника Васића. Најзад, одбрана Београда, који је српска влада напустила по аустријској објави рата и пребацила се у
Ниш, поверена је генералу Живковићу.
Аустријанци су прво напали Београд. Од 29.
јула, батерије из Земуна и монитори са Дунава
почели су да бомбардују српски главни град. Аустроугарска штампа, убеђена да ће царска војска
без муке победити слабе противнике, није оклевала да од почетка непријатељстава, са задивиљујућим обиљем сликовитих детаља, описује
наводни улазак аустријских трупа у Београд.
Ускоро се показала сасвим другачија истина. Четрнаестог августа, под командом генерала Поћорека, гувернера Босне, аустроугарска
војска је истовремено прелазила Саву код Шапца, Дрину код Лознице и заузимала северо-запад Србије, где је велика равница Мачве и њене
умерене узвисине изгледала као лак пролаз за
освајаче. За ту војну операцију, окупљено је пет
војних корпуса са више од 180.000 људи. Срби
су им се супротставили са једва 100.000 људи.
Ипак, у великој бици која се одиграла на косинама Цера и на обалама Јадра (17–19. август),
јака офанзива Срба, залет њихове пешадије и
руковођење њиховом артиљеријом одбили су
аустријски напад. Растерани до Дрине и Саве,
отерани поступно из Лешнице, Лознице, Шапца
(24. август), принуђени да пређу преко обе реке,
Аустријанци су изгубили око 30.000 људи, убијених или рањених и оставили у рукама Срба
5.000 заробљеника, 100 топова, 37.000 пушака и
знатну опрему.
Њихово повлачење било је обележено не-

Пред гробом друга кога су убили непријатељи,
један официр, поред попа, упућује последњи поздрав јунаку
Из писма једног официра који је служио у
српској војсци, бележим одломак који одлично
описује храброст српског војника: „Испричајте нашим пријатељима у Француској све о неустрашивости и издржљивости наших трупа: у
ритама, босоноги, без хлеба, као у великој Револуцији, наши људи марширају за слободу босанске и хрватске браће. Знају да чине велику ствар
и да ће слобода српског народа бити награда за
њихове патње и смрт. Нашим људима је довољно
рећи: ‘Морате да издржите до последњег, ви сте
ослободиоци милиона ваше браће.’ Одговориће
вам: ‘Само дајте хлеба нашим женама и деци, а
нас пустите да то урадимо...’ “
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Рат по зими: артиљеријска батерија на снегу
виђеним окрутностима и злочинима. „Аустроугарска висока команда, речено је у званичном
протесту српске владе, дала је упутство својим
трупама да спаљују приносе и села, да убијају и
вешају мирно становништво.“ Те наредбе су послушане и испоштоване у потпуности, па и више
од тога. Аустрија, а посебно Мађарска, гајила је
сурову мржњу према Србији, која је, у њиховим
очима, била крива што пружа отпор вољи Беча
и Будимпеште. Аустријска војска, као и немачка, пљачкала је, палила, стрељала и масакрирала
старце, жене и децу.
Пораз на Церу био је врло тежак и изразито неочекиван ударац нанет царској војсци.
Уследили су други порази, који су је још више
понизили. Срби су прешли Саву и заузели Земун (9. септембра), преузели власт у Сремској
Митровици, на левој обали реке. Отерали су
Аустријанце из Новопазарског санџака (10. септембар). Посебно су преласком Дрине ушли у
Босну, где су дочекани као ослободиоци (15.000
добровољаца из Босне придружило се српским
трупама) и ту су своје операције повезали са
Црногорцима. Кроз одважну офанзиву, поступно су заузели Вишеград, Рогатицу, Прачу (средином септембра) и марширали су ка Сарајеву,
главном граду земље. Деветог октобра били су

на осам километара удаљености, док су истовремено Црногорци нападали Дубровник. Изгледало је као да је пад главног града Босне само питање дана.

Аустрија жели да заврши са њима
Аустријски понос то више није могао да поднесе. У Бечу је донета одлука о великом подухвату.
Истовремено је настављено непрестано бомбардовање Београда, без великих ефеката, а после
низа жестоких борби (19–22. октобра) Срби из
близине Сарајева враћени су до Вишеграда. Посебно су (средином септембра) преласком Дрине на фронту Зворник–Лозница Аустријанци
прогласили офанзиву, која је, за тренутак, начела српски отпор. Ипак, током читавог месеца
октобра, кроз низ непрестаних борби, Срби су
успели да задрже царске снаге, па чак и да их натерају на повлачење до Дрине. Током три месеца,
јуначки отпор малог српског народа зауставио је
300.000 Аустријанаца.
Аустрија је хтела да то оконча по сваку цену.
Окупила је све снаге нагомилане у Босни и Херцеговини, рашчистили су границу према Италији, послали су у ватру најсвежије регруте,
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Иако у позним годинама и већ болестан, стари српски краљ Петар дошао је на фронт да својим
присуством подстакне храброст својих задивљујућих војника: овде га видимо како прати дејство
батерије чији се један део види на нашој илустрацији на претходној страници (Чернов)
пукове из унутрашњих гарнизона, добили су од
Немачке 30.000 баварских војника. Почетком
новембра, под командом генерала Поћорека,
створена је војска од најмање 500.000 људи. Хвалили су се тиме да Србија, исцрпљена, без новца, а посебно без муниције, неће моћи да пружи
отпор.
Током читавог месеца новембра, били су то
тешки дани за српски народ и његову владу.
Вештим стратешким повлачењем, српска војска
се кретала према истоку, избегавајући борбе,
тражећи, према планинском масиву Рудника,
повољне положаје где би могла да се одржи и да
се учврсти. Од 8. новембра, аустријска офанзива
била је израженија: шеснаестог је српска војска
евакуисала Ваљево, где је дуго био смештен
Главни штаб. Двадесет деветог новембра евакуисала је Београд без борбе и најава тог лаког
успеха изазвала је експлозију радости и поноса

у читавој Аустроугарској монархији, која је окупацију српског главног града видела као сигуран
залог за будуће освајање и анексију Краљевине
Србије.
Изгледало је као да је Србија изгубљена. Ситуација је била толико критична да је стари краљ
Петар, изашавши из свог склоништа, лично дошао на ратиште да победи или умре са својим
војницима.

Српска победа
Али одједном, 3. децембра, после упорне одбране, Срби, ојачани и поново снабдевени муницијом, кренули су у офанзиву на читавом
фронту. Током шест дана и пет ноћи, битка
је беснела, од Ужица на југу, до Обреновца на
Сави. Аустријско десно крило, сузбијено, оста-
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вило је 27.000 заробљеника. Осмога увече, Срби
су поново заузели Ваљево и Лазаревац. Деветог
су ушли у Ужице и ускоро се аустријски пораз
претворио у расуло. Тринаестог је непријатељ
био одбијен, на југу, преко Дрине, коју су Срби
за њим прелазили, заузевши Вишеград. На северу, Аустријанци, ушанчени на Колубари, бежали
су у нереду ка Шапцу, а 14. су Срби славодобитно ушли поново у Београд, где је краљу Петру
сутрадан приређен тријумфални дочек. Више
од 40.000 заробљеника, 120 топова, 84 митраљеза, 480.000 пушака, 4 заставе, огромна количина
опреме, били су трофеји те сјајне победе, после
које у Србији није остао ниједан Аустријанац.
Узбуђење у Бечу и Будимпешти било је велико, а немилост у коју је запао генерал Поћорек,
командант побеђене војске, била је неоспорно
признање величине пораза. Поново, гурајући
своју офанзиву, српске трупе су кренуле пут Сарајева.
„Тек на крају рата“ – рекао је недавно српски
премијер Пашић –„неко ће ценити наш допринос.“ Ипак, већ сада се може видети какве је узвишене услуге јуначка српска нација учинила
заједничкој борби савезника. Њена армија је,
током пет месеци, усмерила на себе и победила
снаге које су Аустроугарској у великој мери биле
потребне на осталим бојним пољима. Али је
мала и славна Србија дала посебно задивљујући
пример снаге, велику моралну поуку, показујући
све што код једног племенитог и поносног народа може бити идеал за који се бори.
Пре неколико година, суверен српског порек-

ла, црногорски краљ Никола, написао је, у својој
драми Царица Балкана, ове речи, о којима треба
размислити: „Мале државе, као што смо ми, не
треба да служе за поткусуривање у обрачуну великих сила.“ Аустроугарска и Немачка забора-

Упркос оштрој зими која влада у Србији, ови војници, прекаљени у последња три рата, отварају
јаку ватру на аустријске војнике
виле су то велико начело права и једнакости: без
скрупула и милости, оне су покушале да прегазе
мале јуначке народе. Али, доћи ће дан неопходне наплате, а српске победе већ најављују његово свитање...
Шарл Дил из Института

Превела и приредила:
Александра Тадић
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СРПСКО-АУСТРОУГАРСКИ ОДНОСИ 1874-1914.
У извештајима српског посланства у Бечу
Документи
(Део 8)

105.

дали, то ћу, ја тек приликом моћи о предмету говорити с овд. владом и представницима гарантних сила, те да дознам, какови су у том обзиру
њихови назори, и да ли се које мишљење може у
нашу корист употребити.
Јутрошње новине су донеле вест о повратку
Његове Светлости у Београд доводећи то у свезу с намером, да се с Портом мир закључи. Питан за објашњење ових вести, нисам га наравно
дати могао. Овде се уобште држи наша ствар као
пропала, и пресказује јој се утолико несрећнији
по Србију конац, уколико се продужењем безуспешне борбе даје непријатељу изглед, да нас још
више _ и коначно сатре, и права и маха добије, да
утолико теже услове мира диктира, на које ће се
и посредујуће велесиле пре склонити морати, но
кад би оне посредовале између нас и Порте још,
док је већина Србије у стању одпор дати. Узалудни су моји наводи, да Србија по досадашњем
није изгубила наду и на сам успех своје ствари а
још мање на успешну одбрану земље, крај свега,
држи се, биће ипак победа турска, и зато је штета за жртве, које се узалуд чине, и услед којих ће
земља тако изнемоћи, да се за дуго и дуго неће
моћи опоравити. Ја Вам пре неки дан писах, да
би, ако заиста изгледа на успех (без туђе помоћи)
нема, најбоље било зараније се решити на удешавање мира; и непознајући стање ствари у нас,
држим за дужност и овом приликом повторити,
да ће, пошто изгледа на помоћ са стране нема, и
ако је стање наше онаково, каошто се о њему говори, у утврђењу мира спас земље бити. Колико
би земља захвална била онима, који би је учинили већом и снажнијом, толико ће више признавати заслуге онима, који су је од коначне пропасти спасли; јер су често веће заслуге државника
успети у овом другоме но у оном првоме.

Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о тајној достави новчане помоћи
и о броју регрутованих официра за српску војску
№ 5274.
30. Јула/11. Августа 1876. из Беча
Министру Ристићу Београд
Исмаилов полази за Београд сутра носећи Вам
10 хиљада рубаља, ја Вам као строгу тајну и пред
Карцовом (моју) да ће 100 хиљада рубаља сљедовати до неколико дана, да је ангажирао 80 официра 20 већ путују, да је Протић успео и да ће
нам Император дати 4. милијона рубаља.
Цукић
/Телеграм/ АС, МИД, ПO, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 747

106.
1.август 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о преовлађујућем веровању у Бечу
да је Србија изгубила рат против Турске и да је
хитно склапање мира питање опстанка за Србију; о смрти Ане, удовице Вука Караџића
Бр. 89,

У Бечу, 1. Августа 1876.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Ваш поштовани президијал од 29. пр. Но 27. примио сам заједно с прилогом. Почем је овај раније
саобштен тамошњим заступницима страних
сила, који су га својим владама досад на знање

10

Јуче на ноћ умрла је гђа Ана, удовица пок. Вука
Караџића.1 Погреб је данас, и трошкови су које
зајмом подмирени које на вересији остали. Неби
ли у реду било, да Србија, ма колико да јој је то
сад тешко, ту у помоћ притече бар с једно 50
дук[ата] ц[есарских].
Част ми је, и овом приликом уверити Вас Господине Министре о мом особитом поштовању.

рати подлећи, само се још сумња, да ће Турцима
намера до Крагујевца и Београда продрети лако
и наскоро за руком испасти. Пријатељи се још
надају, да ћемо среће имати, досадашње поразе
отмастити једном сјајном победом, па онда дотле
наставити рат, док дипломација неби успела, да
мир међу нама и Турцима поврати под условима
за нас – чесним. Г. Новиков, који с нашим страдањима у словном значењу речи симпатише, т.
ј. од жалости болује, држи на основу вештачких
мишљења, да се у победама можемо с Турцима
још изравнати и наш престиж бар за будућа времена пред светом спасти.
Како се по листовима разносише свакојаки
гласови о борби између Његове Светлости и неких или свију чланова министарства о томе, да
ли ваља рат наставити, или тражити посредовање Европе за мир, даље о наступившој услед
тога кабинетској кризи у нас, о програму Порте, какве услове Србији за мир полаже – између
осталога уклоњење из земље садашњих власника
па чак и династије – и о млогоме које чему, то бивах наравно свуда питан, уколико су ти гласови
основани, а и ја имађах основа о њима се извештавати, почем сам ништа незнадијах, на местима,
где се надах наћи ближег обавештења.
Колико сазнадох, гласови о министарској
кризи и поводу њеном нису били употребљени
у зван[ичним] рапортима тамошњих страних
агената, но су до знања овд. власника допрли искључиво по новинарским вестима. Бар тако ме
увераваху бар[он] Хофман, гр[оф] Столберг и г.
Новиков. Њима небеше такође ништа познато
о тражењу стране медијације, ма с које стране
било, и они држаху, да би дипломацији за сад
и немогуће било посредовати, кад обе стране
неби посредовање тражиле, јер на посредовање
требале би силе да се предходно сложе, као и на
пресију, ако би се ова према којој страни морала
употребити, те да медијација има успеха.
Да Порта у предпоставци, да ће Србији мир
моћи диктирати, заиста неке изјаве чинила о условима мира, могао сам посредно из речи неке
господе закључити. На моју примедбу да би
Књаз кога би Порта Србији октројирала, морао
свој обстанак у земљи по данима рачунати, и да
би се сад[ашње] министарство у Србији овеко-

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 809

107.
5. август 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о могућим условима под којима би
Турска пристала на мир са Србијом
Бр. 90,

У Бечу 5. Августа 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
У предпоставци, да ћу ово писмо моћи одправити по г. Стејићу, пишем га отворено. Како неколико дана прођоше без вести даљим нашим
губицима, смирише се и духови у овд[ашњој]
дипломацији и журналистици, који после оних
ужасних наших губитака на тимочкој страни
само пораз и коначну пропаст Србије предсказиваху. И сад непостоји нигде тврдо уверење друго,
но да ћемо опет на крају турском надмоћију мо1 Мина Вукомановић Караџић упутила је српском заступнику у
Бечу 12. августа 1877. (по новом) писмо следеће садржине:“ Ваше
Високородије! Ноћас око 11 сахати преминула је моја мајка! –
Поред превелике жалости моје снађе ме и биједа што сам се око
селења из једног стана у други тако истрошила да сам готово без
новаца, – у тој мојој невољи ја сам телеграфирала моме куму Јови
Гавриловићу не да би наредио да ми Ви овђе исплатите 40 #, да
матер своју, која је овђе у Бечу не само много позната, него као
Вукова удовица и много уважена, ако већ не свечано, као што би
за цијело заслужила, а оно барем достојно имену кога носи – саранити могу, и надам се за цијело да ће ми молбу моју и испунити
– но док ме стигне одговор ја сам принуђена досађивати Вам још
једаред, са молбом, да ми одмах издате барем 12 # да могу за сада
најнужније трошкове око црних хаљина и. т. д. намирити, а тијих
12 # одбићете од новаца што очекујем. Истина да је то за Вас велика досада, но се надам да ми у овоме ванредном тужном случају
нећете оставити без својске помоћи. Са особитим поштовањем
Мина Вукомановића Караџића“. На писму је, испод потписа, Цукићева забелешка: „издао 12 #“ (АС, МИД Пс, Б Ф 1 р 154/877).
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вечило, кад би Порта захтевала, да се његови
чланови из земље уклоне, бар[он] Хофман одговори са жестином, такве глупости могле су и у
Цариграду само кратко време уважаване бити
(т.ј. да се Порта меша у наше унутр[ашње] послове); а г. Новиков ми потврди, да је заиста на
Порти било намере, за услов мира поставити
збачење династије наше с престола, но да се идеја
та после оштре примедбе и настајавања гр[офа]
Андрашија напустила као мисао с којом би се
Порта пред дипломацијом осрамотила.
Г. Стејић ће Вам понешто усмено моћи саобштити.
Писмо г. Протића нисам имао прилике друге
послати Вам; апотекар г. Милутиновић оде јуче
по подне, а писмо ми се предаде синоћ у 9 сати.
Да сам властан био писмо прочитати, ја би Вам
га могао шифрирати, а друкчије Вам га немогох
експедирати као „врло важно, тајно и хитно“.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

стао радити у министарству спољних послова.
Г. Новиков или нехтеде или, што пре верујем,
заиста незнаде ми ништа ближега о томе рећи,
наводећи да њему ништа новога по том предмету није дошло ни из Београда ни из Петербурга.
Ово уздржавање Русије од заједничког рада на
миру објашњавам себи тим, да њој неподноси,
после оноликог заузимања за одржањем мира,
што се држањем ВБританске поглавито осујети,
сад трчати за првим позивом ове силе и бити
тако просто оруђе енглеске политике. Држећи
се овако у резерви – с Немачком – Русија постизава то, да остале силе неће примити од Порте
и онакове услове за мир, на које се неби Србија
лако склонила, и на које неби и пристанак Русије
– и Немачке – унапред осигуран био. Велеитети
Портини мораће и иначе на врло ниску меру сведени бити, што ниједна сила за њих није интересирана. Свима је стало до мира, све су према
Порти, „ма колико да би њена захтевања основана била“, тако рђаво расположене, да се и повратак на status quo сматра као један од ње незаслушени исход ствари. Барон Хофман који ме
увераваше, да досад Порта још никаквих изјава
није „формално“ чинила о условима мира, и да
је све оно, што се по том предмету по новинама проноси, извођено можебити из појединих
конверзација овог или оног турског државника; бар[он] Хофман мисли, да ће Порта свесна
мере кредита, који у евр[опској] дипломацији
ужива, бити и сама довољно разумна и скромна
у својим захтевима, а за то јемствује, рече, и та
околност, што је баш она сила, на коју се Порта
још једино могла наслањати, узела иницијативу у
овом послу, и што та сила, познајући осетљивост
Русије због осујећене јој пролетос иницијативе
у заузимању три цара за мир, неће изаћи пред
остале силе с једним програмом мира, на који
неби „морала“ и Русија пристати. Уједно та сила,
В[елико-]Британска, морала се осигурати, да ће
Порта њен предлог примити. И заиста неможе
се помислити, да ВБританска, задавши Кн[езу]
Горчакову пролетос онај удар, може сад излетити пред Европу с програмом, због кога би руски
канцелар њој онај удар вратити могао, а то би
било у случају, кад би се или Порта или Србија
или за овом ма која сила с неким основом могла

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 825

108.
11. август 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о понуди владе Велике Британије
и „трију гарантних сила“ да посредују између
Србије и Турске; о извеснијим шансама да Порта
потпише мир после интервенције Велике Британије; о успесима српске војске у биткама код
Књажевца и Тресибабе
Бр. 91,

У Бечу 11. Августа 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
О учињеној – нашој влади понуди „добрих услуга“ од стране ВБританске и још три гарантне силе
у интересу мира, или бар закључења примирија
међутим, молих се одчасти поближе известити
од бар[она] Хофмана, који и као новонаименовани министар финансије Царства није још пре-
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ће такав обрт на фронту олакшати потписивање мира између Србије и Турске; о решености
Аустроугарске и Велике Британије да посредују
код Порте да мир који буде закључен не буде неповољан по Србију

одупирати, да на програм пристане.
Барон и иначе држи, да Порта нема основа
са својим захтевима на високо циљати, нити ће
јој се то одобрити (man wird der Pforte begreiflich
machen, daß sie keine Ursache hat, ihre Bäume zu
hoch in den Himmel machen zu lassen). Војени резултати недају јој никаква основа за диктирање
мира; ако је она неке користи у Србији с њима
и постигла, више их је према другом противнику, Црнојгори, изгубила; још стоји главна србска
сила недирнута (intakt), и још се незна, шта ће
сутра бити и на коју се страну срећа рата приклонити. Ово говораше барон пре него се овде
знадијаше за ново заузеће Књажевца и Тресибабе с наше стране. Сад после овога успеха стојимо
наравно с Турцима; они држе Зајичар и околину
на србском земљишту, ми Посавину у Босни. Од
даљих догађаја зависиће, хоћемо ли путем преговора учинивши неке концесије Порти од ње
моћи узети друге концесије, н. п. за новце узети
М[али] Зворник, или ће се радити просто на повратку status quo ante, или напоследку учиниће
се и нешто треће. Црнагора ће готово сигурно од
Порте добити пристаниште и нешто територије
под видом „ректификације границе“. Ово ставља
у изглед као вероватно и бар. Хофман, и с толико
већом извесности што ВБританска таквом наређењу није противна и – што би се тиме жељама
Русије на сусрет изашло.
Меницу наплатих и поверих самом банкару
експедицију новаца, за коју је он рачунао 3 f 86
хп што би и мене коштало, јер би морао двапут
кола плаћати, сандуче куповати и т.д. Рачун о
промењеним банкнотама и трошковима ./. прилажем.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

Бр. 92,

У Бечу 15. Августа 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примио сам по г. Стејићу Ваш президијал од
11. тек. Но 30 заједно с прилозима. Писмо за г.
Протића експедирано је данас по куриру. За
Љубибратића говорићу тек после два–три дана,
премда се успеху ненадам, и држим, да није добро, што чинећи овај корак узимамо на себе велику одговорност и то деликатне природе.
Досад сте из овд. листова видили, какву је
промену произвео у јавном мишљењу успех
наше војске код Алексинца. Телеграм о предузетој офанзиви с наше стране, експедирани из Београда у 1 h 35 m ноћас и приспевши овде у 4 h.
јутрос, предат ми је после 8 сати, пошто сам га
одчасти читао ујутрошњем „Tagblatt“-у. И дипломацији ће бити посао посредовања олакшан код
Порте, ако се добро стање нашег оружија одрши,
јер би ова, ма да досад још није никакве изјаве о
условима мира званично чинила, на сваки начин
покушавала од побеђене Србије тражити теже
жртве, и новчане и моралне, но што ће сад моћи
чинити, ма сад и без изгледа, да ће за своја захтевања наћи подпоре код великих сила.
Јуче обиђох г. министра Хофмана и неку
г[оспо]ду посланике. Главно,што том приликом
могох дознати, јавих Вам одма по телеграфу. Читах телеграм лорда Дарбија овд[ашњем] амбасадору од прилике тог смисла, да Краљичина влада
примивши изјаву србског Књаза преко г. Вајта2
пристаје радо подпомоћи је у Цариграду, те да непријатељство престане, и да пита гр[офа] Андрашија, какво држање мисли он у питању заузети.
Гроф одсуствује, те се зато лорду Бокенену није
још одговор дати могао, али г. Хофман мисли, да
ће Аустро-угарска наравно с највећом готовости

KЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 838

109.
15. август 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о повољном одјеку вести да је
српска војска прешла у офанзиву и о процени да

2 В. Вајт, енглески дипломатски агент и генерални конзул у Београду.
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и енергијом захтевање Србије у Цариграду подржати. Пре мене је код г. министра имао аудијенцију г. Новиков а после мене гроф Столберг. Г.
Новиков ми даде уверење, да се Русија за мир у
Београду изјаснила „у виду савета“, дакле не у
виду „понуде добрих услуга“; што, мислим, толико значи, да то неби имало значења, као да Русију вуче Енглеска за собом, но као да Русија независно од Енглеске оно, што је у интересу целе
Европе, ради. Субтилност у разликовању путова
водећих истој цељи, кога се нашла за потребно у
овом питању чинити, неће по саму ствар бити од
штете, али се бојим, да онај додатак Русије к свом
пристанку, да ће Књажеву изјаву подпомагати,
т.ј. да се распростре престанак непријатељства
и на усташе, небуде у стању удејствовање примирија и мира отештати. Ја се немогох уздржати, да неучиним г. министра позорљивим на ту
моју сумњу, рекавши да дисциплиниране војске
србска, црногорска и турска могу прекинути непријатељства и усред боја, али да се усташима
издате заповести у том смислу неће моћи тако
тачно извршити. Г. барон несумња, да ће Херцеговци заповест Књаза Николе с готовости поштовати; на што ја додадох и србске чете у Босни
следоваће строго заповести Књаза србског, али,
рекох, има више независних чета у Босни, за које
се унапред неможе јемствовати, да ће се налозима из Београда или с Цетиња хтети покорити. Г.
министар одговори, да су то разбојничке чете, на
те се неће, рече, онај додатак Русије ни односити.
– Добро је, што дипломација уме наћи формалне
помоћи и за овакве стварне тегобе. Да ли је гроф
Столберг од стране своје владе чинио овде какве
изјаве у цељи посредовања нисам могао дознати;
но могуће је, да је Немачка непосредно од Енглеске о будућем свом држању у овом питању била
питана.
Међу листовима отворила се као нека полемика, је ли Србија молила или принуђена била турским победама молити за посредовање Европе,
или се само одазвала у томе позиву сила. Ствар
није од важности; но питан о томе ја сам упућивао журналисте на текст, који је у Pol[itische]
Korresp[ondenz-у] ./. публициран, и који сам ја
том листу дао, пошто сам владу овд[ашњу] о кораку Њег. Светлости у Београду известио. Тако

је неистинито доношење Fremden-blatt-а, да сам
ја бар[она] Хофмана у име владе за посредовање
молио; ја сам овога писмом од прилике онако о ствари известио, каошто је и у Pol[itische]
Korresp[ondenz-у]репродуцирано, а код њега
сам тек јуче био, дакле после оне публикације
„Fremdenblatt-а, – те сам и једном редактору овога и пребацио лакомисленост, с којом се ова вест
изопачено донела.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.
КЦукић
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Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о извесности да су Велика Британија и „три гарантне силе“ понудиле Порти
посредовање за склапање мира између Србије
и Турске, али да Порта то није прихватила; о
претпоставкама дипломатских кругова у Бечу
о условима које ће Турска тражити за закључивање мира са Србијом; о значају који велике европске силе придају стабилности Турске
Бр. 93,

У Бечу 18. Августа 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Гласови по новинама о условима, које Порта
полаже за пријем медијације сила посве су неосновани. Досад није било никаквих званичних
ни формалних изјава с наше стране (а ни с које
друге) ни о томе, да она одбијајући посредовање
страних сила тражи, да јој се Књаз србски непосредно за мир обрати, што би она пред својим
народом могла представити, да Књаз као бунтовник покоривши се сузерену свом моли овога
за опроштај, нити о томе да Србија плати Порти
све или одчасти ратне трошкове.
Сви говори и разговори о том предмету своде се досад на то, да су све силе, примивши преко својих заступника у Београду познату изјаву
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Његове Светлости, учиниле о истој саобштење
Порти, понудивши и овој своје bons offices, и
даље да постоји неко неспоразумљење између
Порте и сила о томе, да они bons offices имају за
цељ закључење мира или засад само примирја.
Међутим из саобраћаја с Кн[езом] Вредеом знате, како се гр[оф] Андрашиј с изјавом Књажевом
односно и Црнегоре није задовољио, не држећи
је као довољно Кн[еза] Николу везујућу, пошто
је основана само на једном писму овога, и како је
хтевши у том обзиру бити на сигурно непосредно од Кн[еза] Николе изрични и званично изражени пристанак на мир тражио, и у том га смислу примио, да је Књаз готов и осталим силама ту
изјаву званично учинити, но да грофу оставља,
ако овај за добро нађе, да он сам у име Књажево,
такву изјаву силама осталим учини. Гроф јепримио ово друго, но држи се, да је Књ[аз] Никола
при свем том на сваки начин и Кн[еза] Горчакова
о свом пристанку на мир известио.
Сад се очекује из Цариграда одговор Портин
на последњи корак сила, и мисли се, да је она у
томе водити рачуна о обштој извесним начином
показаној жељи сила, да се миром поврати status
quo ante bellum. Овај обухвата искључиво политичне одношаје између Турске и Србије, а не и
материјална и друга споредна питања, која би се
као услови мира могли скоје стране предложити,
н. п. форму и путове, под којом би се преговори о
миру одпочели или мир закључио, питање о накнадама разним, понаособ ратних трошкова и т.д.
Овакво схватање status-a quo а понаособ
мишљење лорда Бокенена, да ће Порти немогуће бити, примити медијацију сила без тог базиса, да Србији наметне дужност платити ма и
у само некој мери војене трошкове овог рата,
што би Портини министри без и ове сатисфакције рискирали, да се у Цариграду буна породи
– ова посматрања побудише ме, да овд. дипломацији зараније представим немогућност повратка
мира, ако Порта буде с подобним претензијама
према Србији пред дипломацију излазила. Као
по собственом познавању ствари говорих дакле
на више места, да од мира ни спомена бити неможе, пре него би Порта оне „споредне“ услове
мира сасвим напустила. Неодрицах напоследку
с правног гледишта посматрајући исправност

суђења, да смо ми изазивачи борбе и да би пред
судом дипломације осуђени били на плаћање
накнада и на давање гаранције, да нећемо скорим опет Порту напасти, напоследку и да смо за
сваки случао криви, јер ми у свету стојимо „без
права“; али с гледишта опортунитета, обштих
интереса, а стога су свагда и свуда основи рата
и мира посматрани били, и ма да никад обојица
супарника немогу имати право, признавало им
се право да право газе, и да плод тога уживају –
дакле с гледишта опортунитета да треба и исход
наш из садашње размирице посматрати и на повратку мира, кога је цела Европа жељна, радити.
Док се дипломација буде губила у растањавање
појмова о правним одношајима рата између Србије и Порте, дотле се неће постићи оно, што се
жели, мир. Ниједна срб[ска] влада, па ни србски
Књаз немогу примити мир, који би Србију подвргао каквом унижењу или материјалним жртвама, осим да буду силом на то приморани, – што
досад нису. Србија је, рекох, довољно кажњена
тим, што није постигла оно, шта је намеравала,
Порта остаје једнако некажњена за столетне злоупотребе и свирепства, која се по отоманској царевини збиваше, и која се на ужас Европе и с неким изазивањем у последње доба учесташе. Ма
да се овакви „револуцијонарни“ назори моји као
неумесни одбијаше, и ма да им се одрицаше својства, да могу послужити као међународно-правни основи за уређење наших одношаја с Портом,
ја и нетражих од њих друге помоћи, но да се признаду као факта, на која се ми морално у нашим
захтевима наслањамо, и којих биће и Европа при
свој својој консервативности неодриче. Иначе чим би се правдало понашање Европе према
равноправној Турској као према једној под њеним туторством стојећој држави? Да може бити
споразумљења међу силама, ова би европска пупила с овог света збрисана била.
На то ми се одговори, да стање у Турској није
од интереса локалног, него обште-европског,
и да Европа никад неће дозволити, да ту ствар
расправљају сами христијани, или Србија и Црнагора, па ни поједина велика сила; него Европа
осећа и дужност и потребу, да она цела води бригу о стању ствари у Турској и да их расправља.
Док су Србија и Црнагора, стајале на земљишту
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Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о предвиђањима да долазак новог
султана на престо може позитивно да утиче
на изгледе за закључивање мира између Србије и
Турске и о могућим турским условима за мир; о
предстојећем путу Феликса Каница у Србију

трактата, имале су изгледа у оној расправи учествовати, сада тога немају.
Све силе а нарочито Русија предлажу Порти
своје добре услуге у цељи, да се што пре непријатељства прекину, да се дакле примирије утврди.
Порта, мисли се, неће хтети ни моћи пристати
на „примирије“ но ће тражити, да се одма преговори о миру воде. Она наводи, да јој је немогуће
држати за време примирија толику војску на
окупу, почем се онда преговори могу отегнути
у безконачност. И да Порта сама непризнаје немоћ своју дуго држати оволику војску на окупу,
има извештаја, да јењено признање основано, и
да је и сад њена војска у таквој оскудици, да ни
довољно хлеба нема, па да би у случају знатније
србске победе приморана била, којекуда се распрштати – у пљачку, до иза Софије, докле нигде
нема на гомили толико хране, да би се неколико стотина људи са стране дошавши захранити
могло. Но ова разногласност између Европе и
Порте о миру и примирију има и другог узрока,
још важнијег. Порта закључивши мир са Србијом и Црномгором ослободила би велики део
своје војске, који би на угушење устанка одма
употребила, дакле пре него би се дипломација с
реформама могла пријавити. Силе, нарочито Русија, хоће примирије, и примирије односеће се и
на усташе, па да у услове мира уђе наређење је и
за усташе на основу програма Кн[еза] Горчакова, који је цела Европа усвојила, а сад му се, по
свему судећи, и Вбританска придружује. Порти
је при свему злом стању њене војене интендантуре више стало до тога, да предлог за реформе
Књ[аза] Горчакова изигра, но до тога што ће се
њена војска од глади патити па могуће и увелико
страдати.
Због одласка поште морам за данас писмо
завршити.
Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.

Бр. 94,

У Бечу 19. Августа 1876.

Господину Јовану Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
[...]3
Предстојећа промена султана извесна је и подкрепљује са директним званичним извештајима. Као обично полажу се особине наде у новог
султана Абдил-Хамдиј-ефендију. Дипломација
је промени наклоњена, надајући се од ње да ће
власт у Цариграду бити ојачана и Порта снаге
имати, оно извршити, што и сама жели и нарочито што Европа захтева. Без новог султана
министри турски неће смети, држи се, пристати на закључење мира, које неби дало царевини
еклатантну сатисфакцију; – дакле никако, почем
за ову – бар засад изгледа нема. Мисли се чак и
тако, да свима преговорима о миру мора предходити промена султана, и почем је мир од свију
жељан и то што скорији, да се она промена неће
на млого дана одлагати.
Ако се из ових узрока неће рад на миру отештати, учиниће се то, бојим се, из оних, које у јучерашњем писму споменух, т.ј. услед несагласности да ли да се мир или међутим примирије одма
закључе. Дипломатично пушкарање око тога
може недељу две дана трајати, што ће Порти, ако
она има поуздања, да над нама какву већу победу
одржи, врло добродошло бити. Чујем, да Русија
(а с њом и друге две царевине) неће никако хтети у томе Порти попустити, и да је сав изглед, да
ће Порта морати подчинити се жељи њиховој. Ја
држим, да је и у нашем интересу бити на страни сила, и само нам остаје желити, да се погодбе
око мира или примирија што пре углави, како би
непријатељства престала. Да ли намерава влада
наша у услове мира предложити и такве, који се

КЦукић
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3 Алинеја није дешифрована.
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подносе на будућу судбу христијана, незнам, но
држим за извесно, да таквог рода изјаве с наше
стране учињене неће бити примљене.
Један дипломат хватајући се у име наше за
– сламку умствује, да је немогуће, поставивши
status quo ante као основ мира, признати право
Порти на тражење накнаде ратних трошкова,
пошто се оба ова услова у извршењу узајмно
потиру. Нико т.ј. немисли, да ће Србија хтети и
моћи тек само извадити и положити захтеване
трошкове, него би се обвезала, да ће их платити.
Природа обвезе изискује, да Турска до измирења
задржи залогу у рукама, ако какве имала буде, н.
п. да остави своју посаду у Зајичару; али посада
једне србске вароши турском војском противна
је status-u quo ante, и зато је неумесна. – Једна
друга дипломатска досетка била би та: Србија
плаћа Порти накнаду ратних трошкова, или задржава суму за измирење штета, које су турски
војници, нарочито баши-божуци и Черкеси у
Србији починили пљачком, паљевином и другим опустошењем.
Извештен сам, да у Пешти и по целој Угарској
међу Маџарима влада прави фанатизам у злом
расположењу према нама и уобште према турским христијанима – Славенима, а тако и према
Русима. Ово се од части и из мађарских новина
види, као и из бешњења против Срба и Хрвата,
којима ће се по закону и пред судом морати напослетку признати, да нису криви. И последње
управо глупо понашање у Пешти према руским
путницима, незадовољава још маџарске претеранике. Но при свем том постоји између аустро-угарске и руске владе непоколебљиво споразумљење, које се још у толико више утврдило,
што се по дотичним круговима за извесно држи,
да ће за остварење реформа у Босни и Херцеговини употребљена бити заједничка војена интервенција.
Јуче Вам послах један телеграм турски о одржаним победама над нама (исти је публициран и
у синоћним листовима), но већина новина пропратила је тај извештај с подсмехом. [...]
Јуче Вам телеграфирах, да једна консорција
пристаје примити наше облигације, које још
нису пласиране, у кост, т.ј. да на њих изда половину номиналне вредности у готовом новцу,

узимајући наравно интерес на овај последњи
само и оставивши нам право, да можемо поједине серије, за које имамо изгледа у подпуно их
пласирати, од консорције – из коста извадити,
накнадивши јој оно што смо јој на те поједине
партије или серије дужни. Пошто би се имао одговор, да Србија у овакав посао хоће да уђе, углавило би се даље што треба у обзиру на интерес,
провизијон etc.
Дир-ова дружина за мене је загонетка. Води
толику преписку и једнако сумња о нашој озбиљности за посао, недајући сама никаква јемства, да она с послом озбиљне намере има. О
мени неће да зна као и владином пуномоћнику,
и држи ме за дипломата, т.ј. за човека, који уме
речи извртати! Зато Вам јутрос по њеној жељи
телеграфирах, да поново одговорите, јесте ли
још за посао, јер дружина мисли, да сте сад с
друге стране потребу намирили; па ако још јесте
за посао, да пошљете човека у Париз, те да посао коначно сврши. Дружина се жали, да неможе
дуже толике суме бесплодно на нашем расположењу држати – као да смо ми тому криви!
Махачка ми се похвали, да је примио 600 f и
да наше помоћи нетреба. Ја се у целом његовом
понашању толико разумем, да је он неки род Каравелова и да мисли, да су све владе и њихови
посланици зато на свету, да интересима његове
партије служе. Неки његов шеф Теохаров, издао
је по телеграфу г. Новикову из Кракове отворену
поруку, да му – Махачки – изда путни трошак!!
Можете помислити оцену, коју г. Новиков о тим
људима има, које у осталом никако и непознаје.
Познати писац г. Каниц4 у разговору са мном
изјави готовост, да би на наш позив (мислим и с
нашом, неком бар, новчаном подпором) радо сишао к нама и обишао неке тачке Србије, у цељи
да то одма – наравно у духу нама наклоном –
опише и публицира заједно с илустрацијама. Он
би затим обишао и нека места и положења турска која би такође описао, учинивши између оба
пута паралелу за нас повољну. Није Вам можебити познато, да је он у последње доба у журнали4 О раду Феликса Каница, аустријског дипломате и путописца, у
корист Србије, К. Цукић је извештавао министра Ристића и касније, током свога службовања у Бечу. Вид. Цукићево писмо од 3.
јануара 1878. (АС, МИД, ПО, 1878, ф III, П/5-II Пов№53)
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стици примљено и с успехом нашу и христијанску ствар заступао, но биће Вам сигурно и то
познато, да је он за наше пределе у овд[ашњим]
и немачким круго¬вима аукторитет, на који се
важнији органи и личности позивају Ако што од
овога бити може, молим Вас, известите ме.
[...]5 оданости и ревности, коју му само положење његово дозвољава; тек по мом саизвољењу
основаном на призрењима према околностима
представи се по која ствар онако каошто и ја
неби желио. Понешто наравно буде примљено
по заповести. Дакле ја сам подпуно задовољан.
Наспоменух Вашу поруку по г. Стејићу односећу се на так[овски] крст; тај би био примљен с
највећим удовољством, а био би и заслужан.
О Dr Розену немогу да доспем писати г.
мин[истру] војеном, но пошто сте му Ви досад
говорили и Розенов останак овде као у интересу
нашем оправдали, неће по г. Розена штете бити
од овог мог закашњења.
Новине су почеле претресати држање „Истока
и Гл[ас] Црногорца“. Ја сам се нашао побуђен што
се „Истока“ тиче, да његово држање одбијем као
несолидарно с владом. Заиста и непоњам крајну
дрскост тог листа, или боље рећи нашег цензора,
да пошто је владалац земље пред Европу изашао
с предлогом за мир, може у ратно доба, где сваки
треба и мора да преза шта говори, један новинар
јавно опорочавати дело свог владаоца и своје
владе. Оваквим агитирањем против највише
власти у земљи под војеном стегом само се могу
образовати елементи за анархију, пошто наступи редовно стање у земљи. Сваки лојални човек
верује речима владаоца, које су јасне и сигурно
по земљу спасоносне какав се одговор може дати
на питање, како је могуће, да Књаз једно Европи
говори, а да под цензуром његове владе једне новине народ драже, да у речи владаоца неверује.
Ја ћу бити у забуни, кад ми се и ако ми се буде
онакво питање поставило. Ви недајете можебити
булажњењу „Истока“ те важности, која му се на
страни приписује.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

112.
21. август 1876.
Информација званичног Београда Кости Цукићу
о српском војном поразу код Алексинца
Београд, 21. авг. 1876
Agent SerbeVienne
Јуче је непријатељ силом од шест хиљада нападао нашу војску на левој обали Мораве; бој није
испао за нас повољан, но Алексинац се још држи.
Не обелодањујући ово стање ствари радите да
што пре престану непријатељства.6
[Без потписа]
/Телеграм/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 873

113.
23. август 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о разговору са грофом Андрашијем
и добијеним уверавањима да је Аустроугарска
пријатељски расположена и заинтересована за
стабилност Србије; о разговору са Новиковим и
његовом ставу у погледу Портиних намера према Србији и закључивању мира
Бр. 96,

У Бечу 23. Августа 1876.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примивши Ваш телеграм јуче ујутру односно нашег губитка на левој обали Мораве и тичући се
наше потребе да се непријатељства што пре обуставе, ја сам чинио даље нужне кораке. Г. Новикова видох понајпре на кратко време, обећавши
му да ћу по подне к њему у Феславу на дужи разговор доћи, за тим се састадох с бар[оном] Хофманом, гр[офом] Андрашијем и амбасадорима
немачким и талијанским.
Главни резултат разговора с овом господом
саобштих Вам јуче по подне телеграфским путем.
К тому имам додати да о дану предаје идентичног меморандума разногласност постоји између
речи гр[офа] Андрашија и г. Новикова. Овај ми

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 866
5 Недешифровано

6 Шифровано.
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рече, да ће се меморандум од представника свију
шест велесила сепаратно данас у Понедељак тек
предати, а гроф ме увераваше, да је акт прекјуче у
Суботу већ предат; опоменут на ову противуречност г. Новиков ипак држи, да ће се меморандум
тек данас предати, што на тај начин себи објашњавам, да су т.ј. страни представници у Петак или у
Суботу идентични акт редигирали договоривши
се да га одма или сваки за себе предаду Порти, па
да је гр[оф] Зичиј га у Суботу и предао, а руски
заступник да ће га тек данас предати.
Г. Новиков за извесно држи и тврди, да промена, која се буде на бојном пољу у успеху оружија
једне или друге стране постигла, неће бити од
никаквог утицаја на одређење услова мира, који
су као ствар Европе по свој прилици у главноме
већ одређени, и на то се своде, да Србија накнади
неке трошкове Порти. Гр[оф] Андрашиј говораше ми такође у том смислу, да су се силе о миру
као о обштој потреби споразумеле, и наговести о теретима материјалним, који нашој земљи
предстоје, из чега и закључавам, да ће Србија на
плаћање бити осуђена. Гроф наговести и то, да
услови мира неће бити тешки за Србију. – Али
она промена ратне среће може утицаја имати на
готовост Порте, да се предлогу велесила раније
или доцније одазове. Амбасадори немачки италијански немају сазнања о сад[ашњем] стању медијације у Цариграду, а о изгледима њеног успеха
траже од мене пре обавештења, но што би ми они
таквог дати могли. Г. Новиков мисли, да ће Порта
имати потребу одлагати закључење примирија,
док неда обштем мишљењу у царевини неку већу
сатисфакцију победама одржаним над Србијом
и Црномгором, па да ће јој тешко бити на престанак непријатељства склонити се и онда, кад и
неке веће успехе на бојном пољу буде постигла.
Још ће јој теже бити од даљег боја одустати, кад
би била почасно потучена. Нов султан изгубиће
сав престиж свог достојанства, ако одпочне владу своју с признатим поразом турске војене силе
или с попуштањем дипломацији после извесних
успеха над нама задобивених. Зато г. Новиков
зебе за нас бојећи се, да дипломација неће лако и
скоро у Цариграду се својим посредовањем успети; ово утолико мање, што је Порта уверена, да јој
отезање преговора недоноси никакву опасност,

јер силе нису расположене да употребе у подкрепљење свог посредовања – ultimam rationem
оружје, нити би дозволиле, да то поједина сила,
кад би за то нека и вољу имала, сама учини. –
Гр[оф] Андрашиј нада се напротив успеху посредовања, држећи да је и Порти до мира стало, и да
она навали целе Европе неће моћи противустати.
Ја колико желим, да се наде грофове обистине,
толико стрепим од тога, да се прорицања г.Новикова неиспуне. Цела Европа у више пута је свој
притисак од ово годину дана у интересу мира код
нас у помоћ узимала, па нас неусаветова и неодврати нас од рата; а што се средства за вођење
рата тиче, Порта није влада, која ће се на то освртати, што ће се нешто више задужити и што ће
њена земља од последица рата патити; садашњим
министрима цељ је, да се они у популарности и
у власти одрже, и за њих ће бити свакојако добро, ма земља и пропадала. Уосталом они знају,
да ни Србији није лако рат наставити, и да ће што
овај дуже траје, они ближе својој цељи бити, т.ј.
Србију изнурити и за много година ослабити и
учинити је неспособном да скоро опет на рат помишља. Ја се бојим, да ови последњи изгледи небуду у интересу и бар неких сила, у једном писму
о Ускрсу писаном ја то наговестих.
Порта се дуго устезала примити медијацију
сила за примирије, захтевајући каошто знате
од њих одма базисе за закључење мира; ово она
чињаше из обзира на побуњене провинције. Да
би је силе на примирије склониле споразумеше се
с њом, да у акту медијације буде учињен спомен
о примирију између Порте с једне и Србије и Црнегоре с друге стране, а да се о усташима ништа
неговори. И тако је меморандум редигиран.
Ствар устанка трактираће се одвојено од питања
србско-црногорског. Ово јеутолико по нас корисније, што погодбе око утишања усташа стоје
у свези са завођењем рефорама, а ове одредити
заједничким споразумљењем, треба дуго времена.
Гроф Андрашиј имао је дуга разговора са мном
о мишљењу по Србији распростираном, да су
Аустро-Угарска и он лично непријатељи Србије
и наше династије. Ја му признадох тај жалостан
појав код нас, да сваки хоће да буде државник и
да изриче оцене о предметима и људима, како
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коме годе, зато је повничким политичарима најмилији и најјевтинији доказ за њихов патријотизам, од кога нико доброг урода невиди, да је
тому неко други крив – а понајпре силнији сусед,
коме иначе немогу наудити. Уосталом, рекох, од
те оцене и осуде нису ослобођени ни наши домаћи разумни и прави родољуби, па чак ни наши
владаоци, ни остале стране силе – управо нико,
осим оних викача и интриганата, који посве
онако мисле, као и они кафански државници. Г.
министар ме увераваше, да нетреба да сумњамо
у добра и искрена расположења Његовог Величанства цара, према Књазу и према Србији, и да
верујемо у пријатељска расположења њега самог
– грофа – према нашој земљи и нашој династији,
– позвавши се на моје сведочанство што о томе
знам из времена и рада под поч. Књазем Михајилом, коме је он сво поверење своје поклањао, а
и његовим одликован био. Он је, рече, и према
садашњем потомку Обреновића владајућем у
Србији с истом лојалности на сусрет изашао, и
како он тако и цар, каошто знам, саветовали су
искрено Књазу, да у овај бесцељни рат неулазе,
но њихови савети нису одзива нашли. Неки мисле, да ће се Аустро-Угарска зато Србији светити;
од тога је она далеко, и напротив она с највећом
живости настоји на томе, да се Србија и њена
династија невредиме из овог рата извуку. Шта
више, додаје г. министар, да сам у мом животу
први пут једну неистину казао, или боље рећи
с намером једну лаж недементирану оставио по
свима новинама, а то је та, да сам пустио глас неопровргнут, као да А[аустро-]Угарска у случају
рата намерава оружјем интервенирати у Србији;
ма да су такве понуде А[устро-]Угарској чињене, ја сам их одсудно одбио, нехтевши ово јавно
признати, да би само Србију задржао од уласка
у рат. У осталом нетреба из вида испустити, да
и А[устро-]Угарска има своје интересе, и да је
она зато непријатељ Србије, кад хоће и мора да
те интересе очува и заштити, па ма то неишло у
рачун онима чије се политичне тежње неслажу с
интересима Европе. – Овим је гроф хтео да означи растројствене елементе, који су последњих
година снаге код нас задобили и тако штетног по
земљу утицаја имали на све, што се догађало па
и на уваљење земље у рат. Он се у даљем разгово-

ру извештаваше о томе, да ли има изгледа, да ће
земља после ових тешких искушења поћи стазом
разума, или да ће можебити наступити стање
још горе од досадашњег, које би могло бацити
земљу у анархију, па и за обстанак династије велику опасност произвести. При том ми учини
гроф и то питање, да ли држим наше министре
или поједине од њих за толике патријоте, да у
случају опасности за династију приме буру на
своја леђа и да владатеља тако спасу – јер министри су управо зато, да буду заклон владаоцу. –
На све то с поуздањем јасно одговорити, признадох, да нисам у стању. Растројствени су елементи
малобројни, али су по својој смелости опет јаки
у земљи; борба ће се, држим, јамачно после рата
између њих и разумних људи отворити, али да
ли ће ови успети, незнам; зависиће од енергије
оних, који на влади буду, и од решителности
Књаза. А и што се министара тиче, рекох, тешко
је заиста предсказати што с извесности; ниједан
човек радо и лако неприма на себе одговорност
ни за оно, што је баш сам учинио, кад ово рђаво испадне, још мање и особито за поворку дела
која се од године и више дана овамо вуче и коју
су млоги и млоги произвели. Ма да невидим, рекох, опасности за обстанак династије, о којој се
опасности без основа и пре рата млого говорило,
надам се, ако би ова опасност наступила и кад би
се она увидила, да ће министри настати са свом
снагом је одклонити, ма и на штету своју. После
пада династије, цео свет зна, да се ни министри
чисти одржати немогу.
Ово набрзо писах, да писмо предам сад г. Жив.
Јовичићу професору, који сутра рано за Београд
полази, где ће у Среду вече приспевши писмо Вам
одма преко члана савске полиције доставити.
Ако би овај извештај имао још чим допунити,
учинићу то сутра.
Част ми је, изјавити Вам, Господине Министре, моје особито поштовање.
КЦукић

Телеграфска вест, да сам јуче код гр[офа] Андрашија био, коју је P[ester-] Lloyd донео и овамо телеграфирао, чујем експедирана је из самог министарства.
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 885
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другом предмету, и да извесно до јутрос Порта
није одговирила, иначе би гроф о томе сигурно
спомена учинио. Зато су и сви гласови о садржају портиног одговора чиста нагађања, – одчасти основана на ранијим и доцнијим приватним разговорима портиних министара и других
државника с по којим странцем званичног или
незваничног карактера. Међу овим последњима
је и ген[е]р[ал] Клапка, који је овамо донео вест,
каошто чујем, да Порта своди своја захтевања на
четири тачке: збачење династије, преустројење
наше војске за цељ искључиво дефензивну, заузеће четири града или тврдих позиција у Србији од стране турске војске и накнађење ратних трошкова. Новине додају к тому укинуће
садашњег и повратак устава од 1839. године;
поседу једног, или заузетог сад од турске војске,
дела србске територије у цељи гарантије за исплату ратних трошкова; обвезу Србије, да за извесно време построји жељезницу од Алексинца
до Београда, или право Порти признато да она
у продужењу пруге Софија – Ниш построји и
пругу Алексинац – Београд; признање од стране
Србије, да њу искључиво Порта дипломатично
може представљати. –
Ма да сам био увераван (каошто знате), да је
Порта (ако је и имала намере то чинити) напустила била мисао (услед одсудне примедбе гр[офа] Андрашија), да питање о владајућој у Србији
династији уведе у услове мира са Србијом, ипак
се побојах, да на изјаву таквих велеитета није се
Порта опет повратила, окуражена последњим
успесима. У тим мислима задржавах се с толико
већом сигурности, што се и оно питање гр[офа]
Андрашија, односеће се на готовост министара
наших за Књаза се жртвовати, могаше довести у
свезу с намером Порте, да сву кривицу за одпочетак овог рата баци на династију или бар на Књаза, надајући се да ће јој постигнуће тако великог
резултата, каошто би било збацивање владаоца
и искључавање династије у Србији, олакшано
бити готовошћу самих србских државника, који
би жртвовавши Књаза своја положења спасли.
И заиста како би се друкчије могла разумети настајавана тежња Порте, да за рат Србије учини
одговорним једног Књаза, о коме постоји обште
уверење, да је све могуће чинио, да Србију од

29. август 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о претпоставкама дипломатских
кругова у Бечу какви услови могу бити наметнути Србији од стране Порте приликом склапања
мира и о позицијама великих сила према захтевима Турске
Бр. 98,

У Бечу 29. Августа 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Под 26. тек. телеграфирах Вам оно о издатој
заповести турској војсци за извесни покрет
управо против свог убеђења, да је вест основана, премда ми се она као најновија из Цариграда дошавша и из званичних извора црпљена у
поверењу доставила. Овакве вести могу бити с
намером пуштене да дођу до сазнања противнику, те да би се овај обмануо; зато се, мислим, по
себи разуме, да ће их наши команданти свакад
к знању примити тек на оцену, да ли су заиста
основане или не. У овај ред неиду истина савети
неких наших овд. пријатеља, који су стручњаци
и наше догађаје прате, да учиним по телеграфу главнокомандујућега позорљивим на одавде предвиђене вероватне планове непријатеља.
Савети су искрени, али их држим за излишне
предпостављајући с извесности, да се намере непријатеља предвиђају тамо на месту од толиких
способних официра јасније и поузданије, но што
се то може учинити одавде од појединог официра, који нити земљиште ни околности бојишта
познаје, и који суд свој изриче по застарелим
новинарским непоузданим извештајима. Зато
мислим, да негрешим, што се уздржавам овакве
савете достављати нашим вођама на оцену.
Јуче је био дан, кад је Порта могла дати одговора на меморандум сила. Она га није тог дана
дала, можебити учиниће то данас или, каошто
г. Новиков мисли, сутра. Барон Орциј, који је
сад преузео дипломатичне послове од г. министра Хофмана (сад одсуствујућег) рече ми, да
од данас има један телеграм од гр[офа] Зичија о
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рата уздржи, и да том свом расположењу и сад
на тај начин израза даје, што се нигде на бојном
пољу непоказује, кад у исто време Порта о обстанку Књ[аза] Николе, као јединог и абсолутног управљача државних послова у Црнојгори,
неподиже никакве „тегобе, при свем том што
Порта има млого мање узрока бити задовољна с
лојалности династије Његуша. – Зато се потанко разговорих с г. Орцијем о основаности ових
гласова односећих се на личност нашег Књаза,
и примих од њега уверење да Порта, разумно
посматрајући питање, неможе излазити пред
Европу с предлозима, који ће сигурно на обшти
и одсудни одпор наићи. Барон мисли, да у портина захтевања неће ући ни поседа градова, па
ни привремена окупација србске територије као
гарантија за исплату ратних трошкова, и уобште
ништа што би било противно париском уговору
и гарантијаним правима Србије. Овамо спада и
укинуће или бар суспензија чл. 27 париског уговора, о чему као да је Порта заиста сондирала
бар неке велике силе, без да је за своје жеље одзива нашла.
Као позитивно стоји, да се силе нису споразумеле, које би од портиних услова мира уважиле које не; то већ по тому није могуће било, што
Порта досад није своје захтеве ни формулирала, нити их је силама званично на знање давала.
Сагласно мишљење неким портиним захтевима
више је тако рећи инстиктивно, или тачније означено, оно је основано на једном позитивном
трактату, париском уговору. По схватању и тумачењу овога као једино поузданом базису, на
који се силе из призрења на одржање обштег
мира радо сагласити и одупрети могу, узимаће
се у оцену и судиће се сви захтеви Порте. Из разговора, које о том предмету с овд. господом водих, неможе се дакле ништа унапред предсказати, шта ће Порта силама одговорити на познати
меморандум, нити о томе шта ће силе радити и
на шта се сагласити бар у обзиру на оне захтеве портине, који нестоје у јасној противуречивости с париским уговором. Зато питања изван
пар[иског] уговора лежећа биће по свој прилици искључиво предмет погодбе између Порте и
велесила, и могу одчасти на штету или на корист
нашу решена бити. Овамо спадају питања о нак-

нади ратних трошкова, о нашој војсци, о нашем
праву међународно као независна држава се
понашати и представљати, о начину и форми,
под којима би Србија и њен Књаз у закључен.
ју мира учествовали или своје подчињење под
Султана изразили, о обвези Србије, да се жељезница на један или други начин од Алексинца до
Београда построји. – Премда се, каошто рекох,
ништа ни о захтевима Порте ни о држању сила
према истима предсказати неможе, опет нам,
мислим треба бити спремни, да ће несамо у захтевања Порте ући, него да се и силе тима неће
противити, бар не све и не са жестином, уколико захтеви неби јасно додирали нама повољне
стипулације уговора и status-a quo ante bellum.
Изгледа ми као извесно, да се наша дужност,
Порти накнаду – бар неких, – ратних трошкова
дати, разуме као природна, као и она да јој дамо
сатисфакцију неким изразом, којим би се признали као виновници рата, и којим би означили
наше подчињење под Султана. Бар у разговору
о тим евентуалностима ненађох нигде обнадеждавања, да нас то може мимоићи. И у обзиру
на постројење жељезнице, биће по свој прилици силе на страни Порте, јер су скоро све за то
интересиране, нарочито А[устро-]Угарска. Но
ова казан, уколико би по форми била штетна, у
ствари би била за земљу благодет.
Кад је В[елики] везир првих дана ове седмице страним представницима изјавио само
просто и уобште, да Порта неможе примити
медијацију њихову за примирије, навео је он
као узроке тога, да је по њу штетно, задобивши толике користи на бојишту над Србијом и
Црномгором, напустити ове неупотребљене и у
даљим консеквенцијама и тим приморати васале на мир; јер с одлагањем борбе користили би
се само њени противници, имајући времена да
се за месец дана примирија (Енглеска је тај рок
једина предложила) опораве и приберу, па да јој
се у толико јаче одупру. Порту, рекао је в[елики]
везир, кошта војска у логорима лежећа толико,
колико и на бојишту дејствујућа, а трошкови би
јој се повећали још и тим, кад би морала рат одложити и на зимње месеце, уверена будући да
њени васали неће пристати на услове мира, које
она права има од њих тражити. В[елики] везир
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се позивао и на расположења мухамеданског
житељства, која би се извесно против владе у
опасном виду и размеру раздражила, што се побеђеним већ побуњеним васалима дало времена,
да новом снагом мир царства нарушавају. Ово
је В[елики] везир говорио, пошто је знао само
за оно први пут од стране оба Књаза изјављеног тражење примирија или обуставе непријатељства, али сигурно би исто тако говорио, да
је знао и за повторени корак у истој цељи, који
су код сила пре осам дана учиниле и Србија и
Црнагора. Већина основа, које В[елики] везир
наводи за продужење рата, дакле непостоји, но
Порта се нада, да ће за време, док се силе неби на
одсудније мере против ње сагласиле, подпуно са
својим оружјем успети спрам оба Књажества –
па чак да ће непосредно, без утицаја сила, с њима
као победитељ и мир по вољи закључити моћи.
Нешто рачуна Порта опет и на пријатељство
Енглеске и на могући раздор међу силама. Овде
се држи за невероватно и за скоро немогуће, да
може наступити разногласност међу силама у
поменутом питању; шта више има изгледа и за
њихово споразумљење о извесним одсуднијим
мерама против Порте у интересу мира, које мере
још пре кратког времена неби никако од стране
сила могле бити примљене. Па и ако се Порти
нетреба млого бојати од учесталих демонстрација по Европи нарочито по Енглеског у корист
Христјана, јер те могу махом испасти као маневре политичних партијских борба, она се опет неможе нимало уздати у какву подпору од стране
сад[ашње] енглеске владе против осталих сила.
Излишно је, да овде напоменем, да се и нама нетреба уздати у какву помоћ од стране виговаца;
и кад би они заиста расположени били, да за нас
што учине, та помоћ јој далеко стоји и неизвесна
је. Без сазива парламента и без успеха њиховог у
истоме, они су без власти и нису у стању нам помоћи, а њихова вика против торијеваца имаће
само тих сигурних последица, да ова своја тајна
расположења боље од контроле виговаца крију,
бар док ова бура траје.
Још као један куријозум имам Вам саобштити, да је познати Вам новинарски дописник Левиј позвао писмом из Пеште нашег Dr Розена, да
мени саобшти, како је он, бивши сад у Царигра-

ду, овлашћен, влади србској од Порте учинити
понуду, да се питање мира непосредним споразумљењем између Србије и Порте трактира и
реши, било на тај начин, да Србија у тој цељи пошље одма свог пуномоћника у Цариград, или да
прими портиног човека у Београду, који се већ
у Пешти с нужним или правним овлашћењем
находи и који ће на позив наше владе одма у Београд доћи. Левиј ме је позвао, да то све по телеграфу доставим до знања својој влади још с тим
додатком, да ће услови мира овако непосредним
споразумљењем за Србију млого повољнији испасти но они, које ће посредујуће силе моћи од
Порте за нас израдити. – Ја сам Левију поручио,
да се непосредно Вама с овим комуникацијама
обрати.
Чест ми је, и овом приликом изјавити Вам,
Господине Министре, уверење мог особитог поштовања.
KЦукић
30/8. Тек данас доврших ово писмо. Новога ни
данас још нема ништа из Цариграда. Г. Новиков, кога на подне питах, незнадијаше бар још
ништа. Опет ми је јављено [...] усљед наваљивања [...] хоће тешњу везу [...] чему се онај цељи
ради противи, па се као оно и пролетос што
беше говори, да [...]7
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 900

115.
2. септембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о разговору са Андрашијем који је
изнео низ опажања на недоследност српске политике према Аустроугарској и сугерисао промену
владе у Србији; о Портином неприхватању посредништва великих сила за закључивање мира
између Србије и Турске
Бр. 97,

У Бечу 2. Септембра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
7 Алинеја у сегментима није дешифрована.
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У свези с ранијим прекјучерашњим писмом
остаје ми понешто, да онај извештај допуним и
објасним.
Pester-Lloyd донео је телеграм а доцније и допис о мојој аудијенцији код гр[офа] Андрашија,
који су посве неистинити. Ја чекам прилику,
да тај извештај буде узгредно дементиран, нехтејући се сам у новинарску политику упуштати.
Можебити да ће ми за то дати повода једно доношење у National-Ztg-у, које је такође узело за
предмет ону аудијенцију и неистинито је представило.
Г. Новиков опет је право имао, што је тврдио, да
ће меморандум бити тек у Понедељак предат; бар
то потврдише и телеграми из Цариграда по свима
новинама публицирани а досад недементирани.
Из разговора, који имађах с гр[офом] Андрашијем, имам да додам још понеки ток идеја, које
г. министар изјави у подкрепљење доказа, да је
он свакад пријатељски расположен био према
Књазу и његовој земљи. Све, што се за добро
нашло у Србији чинити у последње доба, ако је
за земљу и штетно било, заиста није удило А[устро-]Угарској, или, каошто се гроф услед моје
примедбе изрази, било је од штете незнатног замашаја и толиког, уколико догађаји у једној мањој
земљи на суседну већу утицаја имати могу. Из
призрења дакле на царевину није се он упињао,
давати савете, који се на жалост нису примали,
јер А[устро-]Угарска се небоји догађаја у Србији
и има довољно снаге, да им одузме сваки штетан
утицај на царевину, него је све досадашње кораке чинио у интересу нашем и обште европском,
јер је са сигурности предвиђао за нас опасност
нашег рада. Он је, рече, Књаза лане, с позивом
на пример Француске као прве војене силе и њеног пораза услед једног неразумног рата, топлим
речима одвраћао од предузећа, које му нико неможе одобрити, и које ће му безуспешно и штетно испасти, и надао се беше онда бар, кад Књаз
пред скупштином показа енергије, да ће наши
послови на боље поћи, али та илузија трајаше
само неколико дана: Књаз подлеже владајућој у
земљи струји. У току ових мисли спомену гроф
оно, што Вам јавих о очекивању неких, да ће се
А[устро-]Угарска стога сад Србији светити, и
при одбијању таквих подметања између јавље-

нога Вам већ, даде ми разумети као познате ми
резултате његовог досад заузимања у Цариграду у интересу Књаза и Србије. У свези с тим би
ми постављено и оно питање о готовости наших
министара, да пожртвовањем самих себе Књаза
спасу. Јасно је оним тврђењем о неплашњи А[устро-]Угарске од наших догађаја учињена алузија на свезе сад. наше владе с овостраном омладинском партијом, а мислим, да се неварам, да је
и оно питање о спонтаном пожртвовању наших
министара учињено не узгредно и случајно но
с рачуном, који се објашњава уобште расположењем влада три савезника цара према сада код
нас владајућој партији, о чему част имађах лане
у ово доба Вам отворено и усмено разложити
резултат мојих посматрања о том предмету. За
сво време од годину дана овамо оне владе су
већином пасивним држањем своје расположење
према владајућим личностима маркиране, нештедећи њихова дела, уколико им се нису допадала, од изричне своје осуде. Да се недржи, да
је сад време дошло, да се и у оном обзиру жеље
ових велесила јасније изразе?!
Као што Вам телеграфирах, Порта неприма услуге понуђене јој од велесила за примирије. В[елики] Везир је то на знање дао страним представницима међутим, обећавши да ће
се на Порти одма израдити услови, под којима
она на закључење мира пристаје, и приметивши
даље да услови за Кнежевине неће бити тешко
него благи (дакле опет теретни). Сад се чека на
обећани акт Порте, који се до Суботе неможе
силама предати, пошто је у Петак церемонија
опасивања мачем. Силе се неће на прву изјаву
Порте склонити, но покушаће јачу пресију, без
да су сигурне, да ће скоро успети. Но у томе баш
лежи за нас опасност; јер ако оне и успеду, пошто
турска војска по’ Србије а и више сатре, онда и
повратак на status quo раван је нашој пропасти.
За Љубибратића што још неговорих и што
немислим говорити у овим сад[ашњим] приликама, надам се, да ћете ми одобрити.
О исељењу Срба у Турску и о драговољном
њиховом подчињењу подпортине власти телеграфирах Вам зато, да имам тек позитиван документ, на основу кога би лаж опровргнуо; што је
и учињено.
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Част ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.
Ово писмо остаде за сутрашњу пошту.

станак био главни предмет њене изјаве, г. Орциј није ми умео казати, јер се то из телеграма
гр[офа] Зичија неможе са сигурности сазнати;
но пре ће бити ово последње, при чему Порта
своје захтеве као силама из пређашњих разговора познате предпоставља. Од познатих захтева
одпали су по свој прилици они, који очевидно
стоје у противуборству с париским уговором (и
хатишерифима) и са status-ом quo ante, и зато
се држи, да, иако је одпало захтевање збачења
Књаза, поседе градова на свакад – , да је опет
Порта остала при захтевима, да Књаз нарочиту
хамалијалну посету Султану учини, – „као новом сузерену“ –, да се војена снага Србије сведе
на меру дефанзивну, по томе да се и поруше сва
новија утврђења, да Србија призна Порти право
постројити Алексиначко-Београдску жељезницу (или постројавати у Србији жељезнице), да
се Србија обвеже на плаћање већег трибута, да
Порта поседне неке или све градове привремено, док се ове стипулације неби извршиле или
њихово извршење осигурало, - уз ово можебити
још што.
Као што и сам бар[он] Орциј примети, већина ових захтева по схватању његове владе стоје
у јасном противуборству с париским уговором
и са status-ом quo. Изузимајући порушење нових утврђења могло би код сила наћи одзива
захтевање, да Књаз „по примеру свију својих
предходника поздрави новог Султана“. О овом
последњем услову мира и г. Орциј неговораше
као на трактатима основаном, но као обичајем
освећеном. Ја му разјасних, да србски Књазеви
никад нису ишли на поздрав новог Султана и да
је једини Књаз Мијајло за време прве своје владе
ишао у Цариград, пре него што је почео владати, услед политичних маневра тада владајуће у
Србији партије и прогнаног Књаза Милоша. Он
је тада напунио био тек своју 16. годину, и пут
у Цариград неможе се узети као хомалијални,
пошто је баш сама Порта Књазу одрицала пунољетност и способност за владање, те је наименовање тутора као корегената и дало главни повод раздору између Порте и Књаза, док она није
успела, револуцијом у Србији и Књаза оборити.
Књаз Милош владао је бар од 1820. год. као фактично признати једини господар у Србији, а од
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3. септембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о могућим захтевима Турске за
закључивање мира са Србијом и о одлучном одбијању европских великих сила да прихвате оне
захтеве Турске који угрожавају статус Србије
Бр. 99,

У Бечу 3. Септембра 1876.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Из шифрираног телеграма, који Вам овог часа
експедирах (ради олакшице у новим шифрама,
почем желим, и ово писмо још данас оправити)
изволили сте видити, како се Порта тек упола преломила на попуштање, но како силе при
свем том немисле јој нимало по вољи учинити.
Г. Новиков, који данас на подне још ништа
незнадијаше о решењу Порте, могаше ми само
толико казати, као своје уверење, да силе Порти
са својим захтевањима безусловног примирија
неће моћи попустити. Тек затим дознадох од
бар[она] Орција, да је Порта силама на тај начин
одговорила, пошто су дуга и разна у мање или
више млогобројним саветима, већања држана,
да она прима понуду њихових добрих услуга
подносећи им уједно са своје стране базисе, на
којима би се мир повратити могао, не као коначне своје услове но као предлог, који да силе
узму само у консидерацију, остављајући им да
оне предлог одчасти или сасвим уваже или одбаце. Том приликом је Порта и то изјавила, да
је она предлог редигирала с поштовањем париског уговора и с погледом, да се поврати status
quo ante bellum. Да ли је Порта текст или бар
садржај свог предлога страним представницима
саобштила, или је само онај подусловни при-
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1830. и као формално признати насљедни Књаз,
па је тек године 1835/6. у Цариград отишао. Карађорђевић, као Књаз изабран 1842. год., није
никако у Цариграду био кроз свих 16 година
своје владе, но (мислим) 1846. год. састао се са
Султаном Абдул-Меџидом у Казанлуку. Књаз
Милош није, вративши се на владу ишао, у Цариград, ни Књаз Михајило до 1867. год., када је
по савету Европе и под условом, да од тог акта
учтивости зависи предаја градова, учинио Султану посету. Тако је, рекох, и садашњи Књаз по
навали дипломације, да је до нас кривица, што
се Порта показује неприступна нашим жељама и по датом уверењу, да ће пут Књажев бити
Србији од користи, пристао учинити посету
Султану, – без да се очекивања дипломације испунише. Дакле ниједан Књаз није правио хомалијални пут – а још мање новом Султану. И г.
Орциј неналази, да је то захтевање Порте доста
основано, јер није подкрепљено никаквим међународним актом.
Тако држи барон и услов односећи се на постројење жељезнице (или жељезница) кроз Србију од стране Порте као противан унутрашњој
автономији нашој у делима трговине, а тамо се
понајпре и поглавито жељезнице имају рачунати. Поседа градова србских, ако је Порти париским уговором и гарантирана, она је престала
егзистирати услед захтевања Европе, и садашње
стање тих градова чини део европског међународног права, и зато јестална или привремена
поседа градова противна усвојеном принципу
status-a quo ante. Подобном оценом пропрати г.
Орциј и захтеве односеће се на устројство војске
и повишење трибута, које последње Порта јамачно тражи у име накнаде ратних трошкова,
без да је то баш тако мотивирала (бар се засад
незна, како она то мотивира).
Толико се засад овде зна, да представници
страних сила ону изјаву портину, било писмену или усмену, било формалну и званичну или
поверљиву и међутимну, нису примили, сходно
својим инструкцијама, као задовољавајућу, и да
су напротив Порти издавили, да они остају непоколебљиви при тражењу безусловног њеног
пристанка на примирије, па да су тек по тому у
стању приступити оценама услова мира, којима

свакојако морају базне бити постојећи уговори
и status quo ante bellum. Сврх овог гледишта су
све силе подпуно сагласне, и на местима надлежним држи се, да у томе неће наступити међу
њима разногласност. И то стоји, да представници свију сила имају подједнаке налоге, да свом
снагом навале на Порту, како би се она на безусловно примирије склонила; па се зато и мисли, да ће – Порта морати тој навали попустити.
Ми дакле можемо бити задовољни са стањем, у
коме се наша ствар пред дипломацијом налази,
кад би само сигурни били, да ће Порта заиста
и скоро на предлог сила пристати и да неће она
имати снаге, да нам међутим неучини штете на
бојном пољу, или боље рећи услед победа на бојном пољу.
По мом мишљењу питање о повишењу трибута
или о накнади ратних трошкова, на што једино
би Порта с неким правом могла рефлектирати,
биће решено такође (односно) у нашу корист
с обзиром на грдне штете, које је турска војска
безумним пустошењем и суровим поступањем
Србији нанела. Уобште је Порта наређивањем
или допуштањем ових свирепих дела своје
пређе врло надвесно према нама положење пред
Европом проиграла.
Чудновато је, да у свима овим предлозима и
одговорима нигде спомена нема о Црнојгори. У
том обзиру прима Порта јамачно status quo ante,
па зато и неналази за нужно понаособ што спомињати.
Учинио сам своје, да се на познати Вам начин
и ови предлози портини у овд[ашњим] листовима пропрате, а тако су, каошто сте се из новина
могли уверити, и ових дана наши одношаји према Порти као и њени неки назори и велеитети
пропраћени били.
Није ми могуће било, писмо ово за данашњу
пошту довршити – због неких послова, које по
налогу г. мин[истра] Николића морадох као
врло хитне данас одправити; ако до сутра што
ближега из Цариграда дознам, јавићу накнадно.
Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.
КЦукић
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ну нову дужност, јер досад ничим нису србски
Књазеви били обвезани, путовати у Цариград,
да Султану своју хомалију изјављују. Невиди се,
да ли се том тачком и сад[ашњем] Књазу та дужност намеће. – Годишњи бројеви – хеџре и христијански – нису сви исправни. – О градовима
подиже Порта узалудне рекламације, које ће од
свију бити одсудно одбијене као несмислене и
за европски мир опасне, а и као противне правном status-у quo ante. Тако нема опасности, ни да
ћемо у осталим захтевима Порте имати велике
силе против нас, изузимајући у питању о накнади ратних трошкова, а можебити и о порушењу
новијих утврђења наших. За ово приметих барону, да иако се по дужности неби морала порушити, Србија ће их, мислим, у свом собственом
интересу одчасти порушити, одчасти напустити, да сама пропадну. Права, то захтевати, Порта нема; оно јој није ничим осигурано; у хатишерифима, а још мање у уговорима (букр. etc.)
нема забране, да се у Србији утврђења подижу;
говор је тамо само о томе, да се стари шанчеви
поруше. Од тог доба подигла је Србија толике
пограничне карауле, које су могле и тако утврђене бити, да јакој сили противустану. О количини
војске такође нема нигде ништа одређено, што
више хатишериф од 1839. овлашћује на то срб[ски] савет.
Ограничење христијана, да се слободно селити могу, саобразно је подобној институцији, која
је и у Европи постојала; она је свуда пала, па се
ни од Србије ни од Порте није тачно вршила, а
за убудуће мора ући у остале реформе, које Европа мисли Порти октроирати. Уосталом рекох,
то захтевање није могуће извршавати, јер Христијани долазе привремено у Србију, па се неки
доцније и настане; о свима овима водити рачуна
и вршити полицију за портине власти немогуће
је.
Г. Орциј мишљаше, да питање накнаде ратних трошкова, може бити предмет дискусије између сила и Порте. Ја на то одговорих, да сам и
ја тако до пре неколико недеља мислио, али од
како Порта показавши своју немоћ на бојном
пољу, замени улогу увређеног Сузерена Србије
улогом нечовечног опустошитеља ове земље,
она није више на станишту права, које је прои-

6. септембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о негативном ставу владајућих
кругова у Бечу према већини турских захтева за
склапање мира између Србије и Турске
Бр. 100,

У Бечу 6. Септембра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Јуче покушавах двапут, да се с бар[оном] Орцијем састанем; пре подне беше у седници код
гр[офа] Андрашија, а по подне затекох га у таквом стању здравља, да с њим немогох никако
дуже говорити; шта више и саобштење, које му
по Вашем телеграму учиних, о наступившем
фактичном примирију између обе војске, барон
није у стању био схватити, тако да му оно, пошто
јутрос такође о томе реч поведох, бијаше сасвим
нешто ново, о чему ни он ни гроф никаквих извештаја из Београда немају. Пристанак Порте на
примирије до 25. тек. био им је познат, и о томе
је Кн[ез] Вреде извештен.
Ни г. Новиков ништа о примирију није јуче
на подне знао, а нисам сигуран, да је и данас о
томе извештен. Он ми јуче напротив говораше,
да познати портин одговор неће бити од сила
примљен, и да ће Порта по новој, сложној, навали сила морати попустити.
Из горе наведених узрока немогох још јуче
констатирати аутентичност доношења „политичне кореспонденције“ јављеног Вам прексиноћ по телеграфу. Тек данас ми бар[он] Орциј
прочита телеграм гр[офа] Зичија, којим се текст
портиног одговора овамо јавља, и тај се у свему подудара с телеграмом „полит[ичке] кореспонденције“, који ћете вечерас читати у бечким
листовима од јуче у јутру. Данас пропратих с г.
Орцијем текст одговора тог, и ненађох жељеног обавештења о ономе, што ми се ту нејасно
чињаше, јер ни барон из телеграма гр[офа] Зичија ни иначе немогаше наћи објашњења за оно,
што небијаше јасно. Изгледа, да првом тачком
Порта намерава Србији наметнути јасно јед-
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вима и о потреби да Србија детаљније информише европске велике силе о својим захтевима
наспрам Турске

грала; и кад би јој ми правили рачун о штетама
почињеним услед самог суровог каприца, требала би она нама још да плаћа. Разложим стање
сад[ашње] наша четири најбогатија округа, који
су тако беснилом турским упропашћени, да
цела Србија мора годинама материјално боловати, да житеље оних округа – уколико то буде још
могуће – од коначне пропасти спасе.
У обзиру на жељезницу налази и бар[он] Орциј захтевање Порте као смешно, почем она није
у стању ни своје жељезнице да доврши. Да је то
захтевање противно унутрашњој автономији
Србије, барон се, каошто знате, и пређе већ изразио.
Каошто предвиђах, Порта у смотрењу Црнегоре пристаје на status quo ante.
Данас Вам по телеграфу јавих, како је „Tagblatt“
донео телеграм о томе, да су трупе ген[е]р[ала]
Чернајева Његову Светлост за Краља прогласиле. Ја Вам нехтедох то, као једну бесмислену
измишљотину, ни јављати, но пошто ме и бар.
Орциј питаше, да ли је то могуће, а и стога што
ће цела се преса тим гласом, узрујати, склоних
се, потражити званични дементи, који ће, пошто овамо дође, Polit[ische] Corresp[ondenz] на
све стране по телеграфу распространити пре
него новине времена узимају онај глас критици
свцјој подврћи.
И о Зајечару питах Вас, је ли истина, да су га
Турци напустили и у В[елики] Извор се повукли.
– Овде се разносе по дисциплину и провијантирање турских војника врло неповољни гласови;
говори се, да се због злог држања немогу на гомили задржати, но да у масама дезертирају.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

Бр. 101,

У Бечу 7. Септембра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Као да немамо довољно незгода, против којих се
Србија и њена влада борити морају, те и војска
наша под хваљеном дисциплоном, у новије време утврђеном, нађе за добро, нове незгоде својој
отачбини лакомисленим и несмисленим демонстрацијама стварати. С пуним поуздањем,
да је вест „Tagblatt-a“ неистинита давах јуче на
више места у том смислу уверавања, која се на
жалост вашим ноћашњим телеграмом опровргоше. Данас објасних г. Орцију и политичној
кореспонденцији догађај као незнатан и као
противдемонстрацију изазвану несмисленим,
вређајућим захтевима Порте (као захтевањем:
збачење Књаза и династије, поништења устава
–), са тим се неће моћи предупредити оцене неповољне, којима ће се подврћи наше политично
и војено стање и у круговима званичним и публицистичним.
У овд[ашњим] листовима читали сте ових
дана неки уговор закључени између Немачке
и Русије у подпуном тексту. Цела је ствар измишљена као и оне млоге друге подобнога рода,
које су у последње доба новине често публицирале. Извештен сам, да су фабриканти оваквих
акта већином пољски емигранти, који се одчасти и истроше правећи и фаличне печате и
бланкете с етикетима дотичног министарства
или посланства, те да своју робу лакомисленим
дипломатима или журналистима за скупље новце продаду.
Послати ми поштованим президијалом од
3. тек. Но 32 извештај полк[овника] Хорватовића дао сам да се публицира у P[olitische]
Korresp[ondenz-у], пошто је овд[ашњој] влади
већ саобштен био.
Из приложеног броја „пол[итичке] коресп[онденције]“ изволићете видити, како сам на
брзу руку учинио, да се турски услови мира ле-

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 935

118.
7. септембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о начелном негативном ставу
европских великих сила према Портиним захте-
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тимично пропрате.
Изволите размислити, неби ли корисно било
једним мемоаром, који би се имао силама предати, да се пропрате основно портини услови,
и да се представе наша насупротна захтевања.
Посланици и министри великих сила колико
да су версирани у нашим правним одношајима
према Порти, немисле на све нити имају воље да
раштркан материјал купе и студирају.
Част ми је, и овом приликом уверити Вас, Го-

сподине Министре, о мом особитом поштовању.
КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 940

Приредили:
др Мирослав Перишић
Јелица Рељић
др Светозар Рајак
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О СТРАДАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
СРБИЈЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
и првим поратним покушајима обнове националног фонда
У раздобљу Првог светског рата највећи део националног фонда (званичан назив збирки похрањених у Народној библиотеци Србије) одлуком централних државних власти дислоциран је
у Ниш, Крушевац, Косовску Митровицу и Скопље. Након окупације земље непријатељске трупе
и власти заплениле су значајне сегменте националног фонда и пренеле их у Софију, односно
вратиле у Београд. Најдрагоценије библиотечке јединице, спаковане у два посебна сандука, нестале су током јесени 1915. године у Крушевцу. Мањи део садржаја та два сандука пронађен је у
Немачкој по окончању Првог, односно Другог светског рата и враћен је у Народну библиотеку
Србије. За остатком садржаја два сандука и даље се трага.
Раздобље балканских и Првог светског рата
национална библиотека дочекала је у Капетан-Мишином здању у коме се налазила већ неколико деценија (од 1864. године).
На основу расположивих података познато
је како је 31. децембра 1913. године та установа
располагала са 1.172 рукописа, 2.607 писама, 219
инкунабула и старих штампаних књига, 49.616
монографских публикација у 135.209 свезака,
782 бројева новина и часописа, 1.256 бројева
картографског, графичког, сликовног, фото и
другог веома вредног библиотечког материјала.1
На основу нешто познијег извештаја библиотекара2 (управника) Јована Н. Томића3 министру
просвете и црквених послова познато је да је у
Народној библиотеци у том периоду било стално запослено свега девет лица (библиотекар,
двојица његових помоћника, писар, руковалац,
практикант и три служитеља).4 Овај податак у
вези са кадровским капацитетима српске националне библиотеке почетком 1914. године по-

себно је драгоцен имајући у виду догађаје који
су ускоро уследили. Под тиме мислимо на тзв.
Јулску кризу, избијање Првог светског рата и
почетак непријатељстава између Аустроугарске,
Немачке, Бугарске и Србије на нашем делу европских фронтова.
Сутрадан након што је аустроугарски посланик у Београду барон фон Гизл заступнику
председника Министарског савета и министру
финансија Лазару Пачуу предао ултиматум Царске и Краљевске аустроугарске Владе, министар
просвете и црквених послова Љубомир Јовановић наложио је библиотекару Народне библиотеке Јовану Н. Томићу да највредније рукописе
и старе штампане књиге издвоји, упакује и на
престоничкој железничкој станици преда овлашћеним представницима српског краљевског
Министарства иностраних дела што је библиотекар лично учинио.
Најдрагоценија грађа упакована је у два
дрвена сандука са ознакама Н.Б.1 и Н.Б.2 и
истог дана (24. јула 1914.) у поподневним сатима
(нешто после 16 часова) утоварена у вагон бр.
6639 у коме се већ налазила документација Министарства иностраних дела.5
Судбина ова два сандука са најдрагоценијим
сегментима грађе Народне библиотеке још увек
није у потпуности расветљена. Чињеница да
није сачуван попис грађе која је била смештена

1 Мираш Кићовић, Историја Народне библиотеке у Београду, Београд 1960, 132; Гаврило Ковијанић, Архивска грађа о Народној
библиотеци у Београду 1821-1944, књ. 2 (1881-1918), Београд 1991,
674-712.
2 Од 1853. до 1925. године на челу Народне библиотеке налазио
се руководилац установе чија је функција имала назив „библиотекар”.
3 Јован Н. Томић, угледни историчар и истакнути члан САНУ,
обављао је дужност библиотекара (управника) Народне библиотеке од 1903. до 1927. године.
4 Гаврило Ковијанић, Архивска грађа о Народној библиотеци у Београду 1821-1944, књ. 2 (1881-1918), Београд 1991, 713.

5 Архив САНУ, Заоставштина Јована Н. Томића, 14509/III230.
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у њима потрагу за овим културним добрима од
изузетног значаја за националну културу и науку чини веома сложеном и дуготрајном. Анализом до сада познатих историјских извора могло
би се са великом вероватноћом устврдити да се
вагон бр. 6639 током јесени налазио заустављен
на железничкој станици у Крушевцу. Након што
су немачке окупационе трупе запоселе Крушевац у град су стигли чланови непријатељске Комисије за ратни плен који су пажљиво трагали,
пописивали и пленили сва покретна културна
добра која су затекли у том месту. Један део рукописа за чије је чување била задужена Народна
библиотека пронађен је махом у Немачкој у периоду између два рата, као и крајем шездесетих
година 20. века. Они су, након сложене процедуре, враћени у домовину и поново дати на старање српској националној библиотеци.
Убрзо по отпочињању интензивних бомбардовања Београда, крајем јула и током августа
1914. године, дошло је до делимичног страдања
фондова Народне библиотеке услед чињенице
да је непријатељска артиљерија у више наврата
погодила Капетан-Мишино здање и зграду Народног музеја у којој се налазио и један од депоа књига Народне библиотеке. Министарство
просвете и црквених послова наредило је хитну
евакуацију неоштећених делова збирки и то на
више локација у престоници, а потом и ван ње.
Део грађе измештен је у здања Министарства
просвете у улици краља Милана (данас Дом
Вукове задужбине), Штедионице Врачарске задруге у улици Кнеза Милоша Великог бр. 10, на
раскрсници са улицом краља Милана, као и у
зграду Треће београдске гимназије у Његошевој
улици бр. 15.
Прве недеље Првог светског рата, нажалост,
представљале су само иницијалну етапу у вишекратном страдању најдрагоценијих збирки
покретне културне баштине које су биле похрањене у централним установама културе чије
је седиште било у престоници (Народна библиотека, Народни музеј, Државни архив, Етнографски музеј и др.). Разлоге за то што ресорно
Министарство просвете и црквених послова
није благовремено, пре избијања ратних дејстава и учесталих вишедневних бомбардовања Бе-

ограда, наложило организовану и систематску
дислокацију свих збирки покретне културне
баштине из Београда требало би тражити у неколико чињеница. Најпре, ниједна од претходно
наведених установа културе није се налазила у
наменским грађеним објектима који би обухватали и депое намењене за похрањивање грађе за
случај ратне опасности или елементарних непогода. Такође, нису постојали ни тзв. екстерни депои (измештени из седишта установе) нити дислоцирана тајна скровишта за случај избијања
оружаног сукоба и евентуалне делимичне или
потпуне окупације националне територије што
је, нажалост, уследило у наредним фазама Првог
светског рата.6 Разлоге за овакво (не)поступање
требало би потражити и у чињеници да српске
власти, као ни сама јавност, до последњег тренутка нису очекивали избијање оружаног сукоба као непосредну последицу Видовданског
атентата који се одиграо у Сарајеву и насилне
смрти аустроугарског престолонаследника надвојводе Франца Фердинанда Хабсбуршког и
његове супруге надвојвоткиње Софије. То у потпуности потврђује и историјска чињеница да је
српска краљевска Влада, у датом року од свега
48 часова, позитивно одговорила на чак девет
од укупно десет тачака изузетно неповољног
аустроугарског ултиматума од 23. јула 1914. године.7
Рат је, показало се, био неминован. У року
од свега неколико дана, од локалног оружаног
6 Нажалост, ни читав век након почетка Првог светског рата, а
имајући у виду трагична искуства Другог светског рата (потпуно
страдање Народне библиотеке Србије) и напада земаља НАТО савеза на СР Југославију 1999. године (делимично уништење збирки
Архива Југославије), стање по питању смештаја установа културе задужених за чување покретне културне баштине и њиховог
збрињавања у случају елементарних непогода и ратне опасности
није значајно побољшана. Свега четири националне установе културе чије је седиште у главном граду Републике Србије располажу
наменски грађеним објектима (Архив Србије, Музеј савремене
уметности, Народна библиотека Србије и Музеј „25. Мај” у оквиру Музеја историје Југославије). Све остале националне установе
културе смештене су у неусловним објектима, грађеним у друге
сврхе (примерице, Народни музеј налази се у здању бивше Управе
фондова, Историјски музеј Србије користи део зграде предратне
Аграрне банке, Етнографски музеј смештен је у објекту некадашње
Београдске берзе, а Југословенска кинотека у згради бивше Управе
града Београда). Ниједна национална установа културе не располаже екстерним депоима, измештеним из свог седишта, нити депоима за случај опасности од елементарних непогода или избијања
ратних дејстава.
7 АС. МИД, ПО, 1914, Ф. I, A/I-3, дос. IX.
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окршаја двеју супротстављених суседних држава, сукоб је прерастао у први светски (глобални)
оружани конфликт који је трајао четири године
и однео милионске људске жртве на свим зараћеним странама.
С тим у вези важно је нагласити како су интензивна непријатељска ратна дејства од првог
дана ратних сукоба, уторка 28. јула, била подједнако усмерена ка оружаној сили Краљевине Србије, али и према цивилном становништву, насељеним местима, привредним постројењима,
материјалним добрима, непокретној и покретној културној баштини. Бројна су сведочанства
српских и иностраних историјских извора о
страховитим размерама страдања припадника
оружаних снага и цивила, насељених места, материјалних добара и драгоцених сегмената културне баштине.8
О обиму, учесталости и последицама бомбардовања српске престонице, поред бројних
других историјских извора, сведоче и циркуларни телеграми које је тих дана свим дипломатским представништвима Краљевине Србије
упућивао председник Министарског савета и
министар иностраних дела Никола Пашић. У
телеграму од 30. јула премијер је известио како
је од ,,јутрос у 6 сати настављено бомбардовање Београда. Топовска зрна засипају нарочито Теразије и главну улицу. Види се намера да
поруше варош. Наши не одговарају. У једном
хотелу ухваћени су шпијони који су давали знаке аустријској артиљерији где да туче”.9 Нешто
касније истог дана Пашић је упутио допунску
информацију у којој је обавестио да се започето
,,бомбардовање Београда наставља без прекида.
Артиљерија туче варош тешким опсадним топовима у намери да је разруши. Варош подељена на
секторе. Жртава у људству млого а материјалне
[штете] неизмерне. Свет се није иселио из Београда пошто варош није позвана на предају већ
се одмах прешло бомбардовању”.10
Како се радило о грубом унилатералном отвореном кршењу конвенција о забрани бомбар-

довања тзв. отворених градова српска краљевска Влада у више наврата обавестила је о томе
међународну јавност.
Истовремено, о масовним злочинима над
цивилним становништвом, почињеним од стране непријатељских трупа, Влада је током августа
1914. године објавила посебан документ – Мемоар о аустроугарским злочинима над цивилним становништвом у Србији.11
Упркос изузетно тешким последицама удруженог аустроугарског и немачког оружаног напада на Краљевину Србију, све чешћим војним
провокацијама још увек званично неутралне
Бугарске, великим губицима у људству, техници
и добрима, али и узнемирености јавности услед
опасности од непријатељских напада са копна,
воде и ваздуха, српске просветне власти предузеле су активности на заштити неоштећених
збирки установа културе чије је седиште било у
самој престоници. Та тема нашла се и на дневном реду Народне скупштине о чему говори
садржај интерпелације народног посланика Милоја Ж. Јовановића од 6. децембра 1914. године.
У интерпелацији, упућеној министру просвете
и црквених послова Љубомиру Давидовићу, посланик Јовановић затражио је званичан одговор
на питање да ли је тачна била информација о
томе да су Народна библиотека, Народни музеј и
Државни архив (данас Архив Србије) остали неевакуисани из Београда упркос чињеници да се
он на кратко нашао у непријатељским рукама.12
Крајем 1914. и почетком 1915. године збирке Народне библиотеке, иако иницијално планиране да буду похрањене у средњовековном
манастиру Светог архиђакона и првомученика
Стефана који се налази у близини села Липовац
код Алексинца,13 пренете су у Ниш,14 у здање тамошње Гимназије.15 Коначно, неки делови збирки Народног музеја, Етнографског музеја и Народне библиотеке смештене су и у џамији ,,Елен
Капану” у Скопљу.16
11 АС, МИД, ПО, 1914, Ф. XVI, 16, дос. IV.
12 АС, НС, Ф. I, р 127/1914.
13 Гаврило Ковијанић, Архивска грађа о Народној библиотеци у
Београду 1821-1944, књ. 2 (1881-1918), Београд 1991, 723.
14 Исто, 747-748.
15 Исто, 757-761.
16 Исто, 739.

8 Аријус ван Тинховен, Страхоте рата у Србији : Дневник ратног хирурга, Београд 2005.
9 АС, МИД, ПО, 1914, Ф II, B I-5, дос. VII.
10 Исто.
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Након напада Бугарске на Србију наређена је
хитна евакуација збирки неколико престоничких установа културе које су претходно већ биле
дислоциране у Ниш, Крушевац и друга насеља,
али је она била само делимично спроведена. Услед недостатка довољног броја транспортних
вагона део грађе пренесен је на више локација
у Косовској Митровици и околним местима,
укључујући ту и комплекс древне Патријаршије
у Пећи, где је потом пао у руке аустроугарских
окупационих јединица. Током 1916. године та
грађа враћена је у Београд. Део фонда Народне
библиотеке који није пренет у Косовску Митровицу, већ је остао у Нишу, био је заплењен од
стране бугарских окупационих јединица које су
га убрзо пренеле у Софију где је и дочекао крај
Првог светског рата.17 Истовремено, два дрвена сандука са најдрагоценијим рукописима из
збирки Народне библиотеке, као што је раније
и описано, остала су блокирана на железничкој
станици у Крушевцу да би убрзо дошла у посед
немачких окупационих трупа.
О могућој судбини најдрагоценије грађе Народне библиотеке, након што је она допремљена у Крушевац, сведочио је и допис управника
Државног архива Божидара Прокића начелнику
округа крушевачког у вези са евакуацијом архивске грађе.
У допису од 21. маја 1919. године Прокић је
навео: ,,Године 1914, 12 јула,18 донео сам у Крушевац (8) осам сандука државне архиве, предао
Вама на чување и од Вас реверс добио. Ти сандуци били су смештени у згради окружног начелства у једној соби на доњем спрату. Молим Вас,
да ме известите, шта је са том архивом било. Да
није при евакуацији Крушевца и она однесена
некуд?”19
Чињеница да је грађа Државног архива, само
дан пошто су драгоцености Народне библиотеке и активна архива Министарства иностраних
дела однети на престоничку железничку стани-

цу и смештени у вагоне, била превезена у Крушевац представља један од могућих значајнијих
путоказа о путевима евакуације и најзначајнијих
сегмената фондова националне библиотеке.
На трагу те могућности налази се и податак
из извештаја Министарства иностраних дела
Немачке из 1934. године у којем је било наведено
како истрага ,,коју су спровеле унутрашње надлежне власти није пружила доказе о томе да је
садржина, за време рата несталог сандука са 38
рукописа из Београдске Народне Бибилиотеке
делом или у потпуности доспела у Немачку. По
исказу једног очевица мора се, на жалост, пре

веровати да су рукописи у питању – са изузетком т. зв. Призренског рукописа Законика Цара
Душана – који је, као што је познато спасен,
пропали у борбама код Крушевца.”20 Међутим,
каснији догађаји указали су на то да је тврдња
садржана у претходно цитираном акту погрешна будући да је неколико деценија након Првог
светског рата у Немачкој нађено више рукописа
који су се до 1915. године налазили у Народној
библиотеци. Они су касније враћени тој установи и данас су поново део националног фонда.
Но цитирани део извештаја значајан је, пре свега, због помињања Крушевца као локације где је
дошло до ,,нестанка” грађе.
О дешавањима у оквиру и око железничке
станице у Крушевцу током тих смутних ратних
месеци драгоцене податке пружа и извештај
Живана Живановића од 1. марта 1919. године
у вези са активностима на спасавању Држав-

17 Исто, 757-761,
18 У оригиналу документа датум је наведен по тада важећем Јулијанском календару. По садашњем, Грегоријанском, то би одговарало 25. јулу 1914. године.
19 Милен М. Николић, Педесет година живота државне архиве,
Државна архива НР Србије 1900–1950, Београд 1951, 48; Депо архива Србије – Нова сазнања, Београд 2008, 38.

20 Гаврило Ковијанић, Архивска грађа о Народној библиотеци у
Београду 1821-1944, књ. 3 (1918-1944), Београд 1992, 406–407.
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ног архива. По његовим речима, у град који у то
време није имао ни 10.000 становника приспело
је око 80.000 људи из свих крајева Србије. ,,Као
год људство које је бежало Крушевцу испред
непријатеља, тако је и сва покретна државна а
и приватна имовина, била у одступању упућивана такође Крушевцу, куда су се стицали сви
тадашњи железнички транспорти од Београда,
Смедерева и Ваљева, Ниша, Лесковца и Пирота,
као и од Неготина и Зајечара, и најзад од Ужица
и Чачка. У моменту заузећа Крушевца од стране
Немаца, био је на железничким шинама код и
око Крушевца сконцентрисан скоро сав железнички возни материјал [...] Сву ту државну имовину, дакле, која се у свакој врсти и неизмерној
количини и у несрачуњеној вредности слегла
око Крушевца, запленили су Немци заједно са
целим возним материјалом. Одмах се по окупацији Крушевца јавио ту и нарочити војнички немачки орган који се зове [...]21 Комисија
за ратни плен, и ступила у акцију, прво пописом плена, а затим његовим постепеним одношењем, кад је пре истека године 1915. саобраћај
на српским пругама поново васпостављен. Немци су, са њима својственом методом и тачношћу,
као и саобразно њиховој грабљивости, све што
су нашли – однели, да по том наставе и даље експлоатисање свих земаљских добара, дуж главне
железничке пруге, који су они задржали за све
време рата, док је пруга узаног колосека Крушевац –Ужице прешла у руке аустијанаца.”22
Прве поратне године затекле су Народну библиотеку у изузетно тешком стању. Раздобље у
коме је она обновила свој рад крајем 1918. године могло би се описати као изузетно сложено
и тешко. Значајни делови књижног фонда били
су уништени, озбиљно оштећени или опљачкани, а простор у београдском Капетан-Мишином здању који је током претходних деценија
користила услед последица вишеструког непријатељског бомбардовања није био у функцији. Било је потребно предузети хитне мере на
обнови фонда, односно повраћају грађе отуђене током ратних година која се тада налазила
у Софији, у другим градовима, установама и

код појединаца. Пред малобројним тимом Народне библиотеке, предвођеним посвећеним
библиотекаром Јованом Н. Томићем, предстојао је веома сложен, мукотрпан и у смислу
резултата крајње неизвестан подухват. Поред
комплексних проблема који су се односили на
неопходност обнове фонда књижне и некњижне грађе, тешкоће које су од оснивања пратиле
рад Народне библиотеке, а које су се огледале у
непостојању одговарајућег простора за чување
фондова и рад са корисницима, након Првог
светског рата биле су још уочљивије и теже.
Примарни задатак односио се на повраћај
опљачканих збирки и фондова Народне библиотеке. Током априла 1919. године Јован Н. Томић
са сарадницима боравио је у Народној библиотеци Бугарске у Софији са циљем прегледа тамошњег књижног фонда. Мукотрпан рад уродио је плодом. Након вишедневних прегледања
локалног фонда нађен је значајан део збирки
књига и часописа опљачканих из српске Народне библиотеке. По сведочењу Томића, грађа је
била похрањена у здању саме Народне библиотеке Бугарске, као и у згради која се налазила
преко пута ње, на раскрсници софијских улица
Раковског и Славјанске.
У детаљном извештају поднетом министру
просвете и црквених послова Томић је дао пуну
информацију о резултатима потраге, начинима
и трошковима повраћаја грађе у Народну библиотеку, али и у друге јавне библиотеке у Србији
чије су збирке биле предмет систематске пљачке
бугарских окупационих трупа и власти.23
Паралелно са активностима на обнови фонда библиотекар Томић улагао је велике напоре
да макар привремено обезбеди одговарајући
простор за установу којом је руководио будући
да су предратне просторије Народне библиотеке
које су се налазиле у Капетан-Мишином здању
и згради Народног музеја биле оштећене у обиму да се нису могле користити пре него што би
била изведена свеобхватна реконструкција тих
објеката. Министарство просвете и црквених
послова је са своје стране чинило напор да се
за потребе привременог смештаја Народне би-

21 Текст нечитак.
22 Архив Србије, Државна архива, бр. 84/1919.

23 Гаврило Ковијанић, Архивска грађа о Народној библиотеци у
Београду 1821-1944, књ. 3 (1918-1944). Београд 1992, 26-31.

34

блиотеке и Народног музеја обезбеди приземље
Старог (краљевског) двора у Београду, али у
томе није успело пошто је Министарство за
Конституанту те просторије хитро реквирирало за ,,кавану и ресторан за народне посланике”
(sic!).24
Онемогућена да обнови свој рад и приступи похрањивању делова књижног фонда који
су били у процедури повраћаја из Софије и са
других локација, Народна библиотека нашла
се у апсурдној ситуацији да је и даље остала у
скромним и неусловним просторијама у које
су је 1916. године сместиле аустроугарске окупационе власти. Радило се о неколико канцеларија које су се налазиле у згради Штедионице
Врачарске задруге на раскрсници престоничких
улици Кнеза Милоша Великог и краља Милана.
Такође, део фондова и збирки Народне библиотеке, који је као предмет пљачке бугарских окупационих трупа током Првог светског рата био
пренет у Софију, враћен је накнадно у Београд
и привремено похрањен у једној просторији
тадашње Друге престоничке гимназије у данашњој Македонској улици.
На овом месту ваља посебно нагласити да
је одлуком Министарског савета Краљевства
Срба, Хрвата и Словенаца, објављеном у ,,Службеним новинама”, бр. 70 од 19. јула 1919. године, Народна библиотека била проглашена за
централну библиотечку установу за територију
читавог краљевства.25 Тиме су смештајни проблеми још више добили на тежини, а њихово
решавање на ургентности. Овакво неиздрживо
стање у коме се непосредно по окончању Првог
светског рата нашла српска национална библиотека производило је озбиљне тешкоће које су се
осећале у њеном свакодневном раду на обнови
и заштити националног фонда, али и у активностима са корисницима које су поступно временом бивале обустављане.26

О тешкоћама у вези са смештајем у неусловним просторијама у којима се Народна библиотека налазила од 1918. године, као и о истрајним напорима Министарства шума и руда да
из здања некадашње Штедионице Врачарске
задруге у коме му се налазило седиште избаци
Народну библиотеку сведочи и Томићево писмо
министру просвете од 1. марта 1921. године.
,,Осамнаест сам година везан за Народну
библиотеку, као њен старешина. Преживљавао
сам с њом њене најцрње дане. Жао ми је што
морам рећи да је и непријатељ према њој имао
више пажње него што је имају наше власти. Аустријанци су њене предмете пренели у један сув
локал, Бугари су најмили у Софији лепу зграду,
начинили најмодерније полице, све распоредили и чували – а ми предмете држимо закључане
у сандуцима и претрпане на гомилама.
Познато ми је боље него икоме шта представља Народна библиотека, шта она значи за
прошлост једне Србије и српског народа. Зато се
и разговарам овако са болом.
Молим господина министра Просвете да
једанпут стане на пут овом зулумћарењу и систематском убијању ове установе и да се у њу не
удара глогов колац, чак и сад кад плаћа за право
свог бедног живота.”27
Само изузетном посвећеношћу, упорношћу
и непоколебљивошћу библиотекара Јована Н.
Томића, исцрпевши претходно све друге могућности за привремени смештај, Народна библиотека је током 1921. године после више од осам
деценија од свог оснивања добила свој први
дом, овога пута на београдском Косанчићевом
венцу. Тиме је за извесно време био окончан дугогодишњи туробан, исцрпљујући и изнад свега потпуно неоправдан период бројних сељења
и сеоба српске националне библиотеке, не само
по различитим локацијама у престоници, већ
и изван ње (Ниш, Скопље, Крушевац Косовска
Митровица).

24 Исто, 38-41.
25 Истом одлуком утврђено је да број обавезних примерака публикација који се достављају Народној библиотеци износи три, са
тим да примерци који се дају националној библиотеци треба да
буду штампани на квалитетнијем папиру (детаљније видети у:
Милева Јурић, Обавезни примерак : законска обавеза или стварна заштина националног фонда, у: [Народна библиотека Србије]
Споменица 1832-1982, Београд 1985, 3-13).
26 Светлана Мирчов, Јован Н. Томић : Библиотекар и научник,

Дејан Ристић
Београд 2007, 155-170.
27 Миодраг Никчевић, Јован Н. Томић и библиотекарство у Србији, у: [Народна библиотека Србије] Споменица 1832-1982, Београд 1985, 106.
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AНТОН ХОЛЦЕР, ЏЕЛАТОВ СМЕШАК –
НЕПОЗНАТИ РАТ ПРОТИВ ЦИВИЛНОГ
СТАНОВНИШТВА 1914-1918
Нови Сад 2015.
Издавачка кућа „Прометеј“ из Новог Сада и Радио телевизија Србије (РТС) представили су
крајем ове године друго коло едиције Србија 1914-1918. подржано од стране Министарства
културе и информисања Владе Републике Србије. Meђу десет наслова налази се и монографија
Џелатов смешак – непознати рат против цивилног становништва 1914-1918. аутора Антона
Холцера (Аnton Holzer) коју је са њемачког језика превео Милош Казимировић. Ради се о
аутентичном свједочанству о мало познатим догађајима из Првог свјетског рата насталом на
основу аутентичних фотографија.
Антон Холцер (Инихен, 1964) припада групи водећих европских историчара фотографије.
Аутор је неколицине вриједних радова који у
центру разматрања имају ратну фотографију. Један је од ријетких аустријских истраживача који
се баве злочинима аустроугарске војске у Првом
свјетском рату. Политичке и филозофске науке
студирао је у Инсбруку, Болоњи и Бечу. Предавач је на више универзитета у Аустрији и издавач часописа Историја фотографије.
Холцер образлаже тезу према којој рат против цивилног становништва на простору Аустроугарске није био спонтана или пролазна
појава, већ наличје ратне стратегије. Рат против
цивила био је планиран, а злочини над становништвом били су резултат наређења виших команди и претпостављених лица. Масовна погубљења цивила служила су често као одмазде
због претрпљеног пораза на бојном пољу.
Ипак, званична историографија радије је
окренута херојствима војника на фронту, него
истраживању ратних злочина над цивилима и
уопште цивилним жртвама рата. Забораву су,
према Холцеру, допринијели и историчари који
су претежно тумачили ратну историју – пажњу
су усресредили на велике битке, а историју
прљавог рата су (не)свјесно прећутали.
Холцер наводи како је локално станов-

ништво често приморавано да присуствује погубљењима – требало је да види и запамти каква судбина очекује лица која падну под сијенку
сумњу за шпијунажу или велеиздају. Мјештане
је требало заплашити и истовремено показати
одлучност војске да се најсуровије обрачуна са
нелојалним становништвом.
Фотографије погубљења цивила често су
штампане на поштанским разгледницама и војницу су их могли купити у војним кантинама и
послати кућама као пошту са ратишта. Новац од
њихове продаје повремено је ишао у хуманитарне сврхе – као помоћ страдалима у рату. Арчибалд Рајс је такође забиљежио како је аустроугарска војска користила поштанске разгледнице
како би овековјечила погубљења. Рајс је упозорио на разгледнице на којима су приказања вјешања Срба 1916. у Автовцу. Одузете су једном
аустроугарском официру заробљеном код Охридског језера па су тако доспјеле у јавност.
Вјешала су, према Холцеру, постала знак распознавања аустроугарске владавине и симбол
насилничких оргија у источним и југоисточним
дијеловима Монархије гдје је вођен рат против
сопственог становништва. Заједнички аустроугарски министар финансија Леон Билински је
у својим Успоменама забиљежио да је генерал
Оскар Поћорек био најодговорнији због масов-
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Вјешање Срба у Автовцу 1916. године
них вјешања цивила у Босни и Херцеговини „не
изузимајући српске свећенике, жене и дјецу“. У
Требињу су направљене читаве „алеје од вјешала“, забиљежио је Билински.1
Многи војници су погубљења на вјешалима
доживљавали као узбудљиву представу. Њихови фотографски снимци нису били само свједочанство о злочину, већ и сувенир посебног доживљаја у рату. Многе фотографије завршиле су
у џеповима ратних заробљеника, дезертера или
војника палих на бојном пољу па су ти ратни
сувенири временом постали свједочанство аустроугарских ратних злочина.
Холцер наглашава како је оштра цензура за
вријеме рата систематски очистила оригиналне
извјештаје о репресалијама и почињеним злочинима над цивилима, а пропагандна машинаерија приказивала их је као легитимне казнене
мјере у рату против шпијуна и издајника, па
самим тим недужних жртава није било. Према

аутору, ратни злочини нису темљено истражени
ни у Аустрији ни у Њемачкој у послијератном
периоду. Иако је изречено неколико судских
пресуда ратним злочинцима, ниједна од њих се
није односила на злочине почињене над цивилним становништвом.
У завршном поглављу књиге Холцер прави
паралелу између злочина над цивилима у Првом свјетском рату и злостављања затвореника у Абу Граибу. Попут снимака који приказују
погубљења цивила у Првом свјетском рату, тако
су и фотографије из овог ирачког затвора, првобитно намијењене уском кругу људи, доспјевши
у јавност постале доказ који оптужује америчку војску за злочине над цивилима. Холцер на
крају упозорава како је почетком XXI вијека интернет постао „главна позорница на којој воајери насиља могу да посматрају екстремне облике
ратних зверстава“.
др Боривоје Милошевић
Филозофски факултет Бања Лука

1 Bosna i Hercegovina u Uspomenama Leona Bilinskog, Sarajevo 2004,
100.
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ЗАБОРАВЉЕНИ ЈУНАЦИ СОЛУНСКОГ ФРОНТА
Хероје Великог рата ветрови политике збрисали из историје
Руска елитна дивизија, која се борила раме уз раме са Србима, после Октобарске револуције напросто избрисана из историје. Књига „Браћа по оружју“, о трагичној судбини више од 10.000
руских војника, постала хит у овој земљи.

Московски издавачи су недавно затражили
од српског војног историчара Бранка Богдановића да за руско тржиште напише књигу о Првом светском рату. Повод је била не само огромна руска материјална помоћ српској војсци, већ
и потрага за Русима који су се херојски борили
раме уз раме са Србима од Београда до Солунског фронта.
- Русија је давала огромну помоћ Србији у
опреми, наоружању и муницији. На пример,
они су нам дали 150.000 пушака, а много хваљенија француска помоћ при реогранизацији
српске војске износила је 100.000 пушака, које
су наплаћене. Руси су послали своје минере да
зауставе мониторе на рекама, артиљерце који су
учествовали у одбрани Београда и формирали
дунавску флоту за снабдевање Србије. Иако се и
о томе мало зна, много мистериознија је судби-

на више од 10.000 руских војника који су се херојски борили заједно са Србима на Солунском
фронту - каже Богдановић, чија је књига „Браћа
по оружју“ хит на руском тржишту.
У њој су представљени резултати истраживања који откривају трагичну судбину непознатих хероја Великог рата које су ветрови политике збрисали из историје.
- Руси Солунски, или како га они зову Македонски фронт често називају „заборављеним
фронтом“. После Октобарске револуције у заборав је гурнута и Друга посебна дивизија која је
1916. формирана од најбољих војника московског војног округа по личној наредби цара Николаја и послата у Солун. Јунаштво те јединице
било је изузетно, њена пешадија је са српском
коњицом ослободила Битољ. Сви савезнички
команданти су им се дивили, одавали им при-
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знања и дословно се отимали око тога у чији ће
контингент ући. Руска команда је одлучила да
буде у саставу Прве армије коју је водио војвода
Живојин Мишић - каже Богдановић.
Руски војници наставили су да се боре са савезницима и после октобарске револуције, иако
су практично остали без врховне команде и државе. Повучени су с борбених линија тек у јануару 1918. кад њихове судбине постају магловите.
- Тешко је наћи сведочанства о судбинама
тих људи, јер се део се вратио у Русију где је упао
у хаотичне револуционарне догађаје, а део је
остао у емиграцији. Тела палих јунака, 65 официра и 4.149 подофицира остало је расејано по
целом Солунском фронту а бољшевичке власти
се нису интересовале за њих - каже Богдановић.
Он наглашава да се данас Први светски рат
своди практично на Западни фронт, где је Русија
такође послала две бригаде савезницима у помоћ. После стварања комунистичког Совјетског
Савеза, улога царске Русије у рату је неправедно
минимизована. Бољшевици су царске војнике
у иностранству сматрали непријатељима, било
да су живи било мртви. То је потрајало следећих
седам деценија. Само Срби нису заборавили
храбру руску браћу по оружју.
- Зна се да је на београдском Новом гробљу
1935. свечано откривен Споменик руске славе,
прво спомен-обележје на свету подигнуто у част
руских војника у Великом рату. у целом свету.
Истраживањем досада недоступних извора открио сам да су Срби и много раније тражили
гробове руских војника да би их сахранили уз
српске - каже Богдановић

Наиме, после рата грчке власти су одредиле
да на Зејтинлику, удаљеном предграђу Солуна, буде савезничко војно гробље. Током рата
ту су сахрањивани преминули у Главној војној
пољској болници српске војске.
- После окончања рата специјална комисија
је сакупљала остатке војника расејане по северној Грчкој и преносила их на Зејтинлик, где су
1926. почели радови на уређењу. Они су завршени 1936, кад су 11. новембра свечано освећени
православни храм, маузолеј и костурница, поред којих су српско и руско војно гробље, где су
браћа по оружју почивала једна уз друге. Списак
493 ратника Друге посебне руске дивизије који
су пали на Солунском фронту и сахрањени на
Зејтинлику чува се у српској спомен-костурници - наводи Богдановић.

ПОТРАГА ЗА МРТВИМ ЈУНАЦИМА
У Југославији је 46. пешадијски пук Вардарске дивизије добио 1935. наредбу да тражи и
ексхумира тела погинулих руских војника са
наше стране границе.
- По званичним подацима нађена су тела 387
официра и војника који су идентификовани и
24. маја 1935. сахрањени у капели у склопу Споменика руске славе у Београду. У Русији се сада
пробудила свест о њиховом постојању и почела су истраживања и потрага за некрополама
у којима почивају заборављени руски јунаци каже Богдановић.
Борис Субашић, Новости
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