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Милутин Велимировић –

сведок српске
голготе

Милутин Велимировић је током
живота о повлачењу преко Албаније сведочио више пута у различитим формама (текстови у пригодним публикацијама, интервјуи,
успомене, роман Тешке године), а
прво објављено сведочанство представљају текстови штампани 1917.
у московским дневним новинама
„Утро России“. Реч је о утицајном
листу, са тиражом од 100.000 примерака, који је заступао погледе
московске „умерено-прогресивне
партије“. Милутин Велимировић
је у шест наставака описао повлачење од Призрена, преко Албаније
до Крфа и почетак пута ка Русији. У
заглављу сваког наслова стоји напомена „Из дневника Србина“. Анализом текстова може се закључити да
су њихово језгро чиниле ауторове
белешке вођене током повлачења,
што се види по строго хронолошком
реду излагања, навођењу тачних датума и конкретних имена људи и топонима.
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Милутин Велимировић – сведок
српске голготе
Већ на основу кратког увида у биографију Милутина Велимировића можемо рећи да је био:
лекар, ратник, сенатор, књижевник, путописац,
историчар медицине, преводилац, фељтониста,
хуманиста, полиглота. Рођен је 9/22. јуна 1893.
године у Пироту, као осмо од укупно једанаесторо деце проте Милоша и Јелене, рођене Моротвански. Основну школу и шест разреда гимназије завршио је у родном месту, а гимназијско
образовање је окончао 1912. у Четвртој београдској гимназији. Исте године започео је студије
медицине у Москви, а 1914. је, уочи почетка Првог светског рата, дошао у Србију на распуст.
У српску војску ступио је добровољно, најпре
на дужност лекарског помоћника у Кладову, а
потом у резервној војној болници у Пироту. Попут многих српских војника и цивила, Милутин
Велимировић је прележао пегави тифус. Почев
од маја 1915. налазио се у II нишкој резервној
болници, у чијем саставу је остао до офанзиве
Централних сила у јесен исте године и повлачења српске владе, војске и народа на Косово.
У Призрену је болница расформирана, а Милутин Велимировић пребачен у III пешадијски
пук Моравске дивизије првог позива, са којим
се упутио у беспућа северне Албаније. За њима
се кретао Комбиновани одред, штитећи им одступницу. Кроз Албанију су се пробијали преко
планине Ћафа-Кумулуса, правцем Призрен –
Жур – Љум-кула – Фани Бисак – Орош – Љеш.
Био је то, према речима Милутина Велимировића, „најдивљији и најтежи [правац] од свих
којима је српска војска пролазила“.
По доласку на Крф Милутин Велимировић је
одређен за члана војне мисије која је марта 1916.
упућена у Одесу ради формирања Српске добровољачке дивизије. У њеном саставу је учествовао
у операцијама у Добруџи током друге половине
1916, радећи као медицинар у Другом лазарету
(пољској болници). Студије медицине обновио
је у јануару 1917, запосливши се истовремено у

болници за пацијенте са тешким повредама вилице. Током Фебруарске револуције Милутин
Велимировић се прикључио југословенском
студентском удружењу „Коло“ које је подржавало револуцију, али се није активно укључивало
у политичке борбе. „Случајним стицајем прилика“ присуствовао је првој и јединој седници
Конституанте, одржаној јануара 1918. у Таврическом дворцу у Петрограду. Два месеца потом,

Милутин Велимировић се упутио према Солуну, у намери да се придружи српској војсци и
савезницима. Прилике на терену нису дозвољавале несметани пролазак до окупиране Србије,
већ се морало ићи заобилазним путем, преко
Сибира. Захваљујући брату Борисаву, који је
радио у Тијенцину као ветеринар, Милутин Велимировић се запослио као контролор при јед-
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ној руско-кинеској експедицији. Тако је упознао
Кину, Монголију и неколико пута посетио Јапан.
У отаџбину се вратио тек септембра 1919, након
двомесечног путовања преко Шангаја, Суеца и
Истанбула. Студије медицине је успешно завршио у Прагу, две године касније. Исте године
(1921) оженио се Чехињом Миладом.
По повратку у Краљевину Срба, Хрвата и
Словенаца најпре се запослио као срески лекар у Књажевцу, а потом је постављен на место
управника болнице. Можда је највећи допринос
током четрнаестогодишњег рада у Књажевцу
Милутин Велимировић дао 1923, када је брзим спровођењем акције вакцинисања хиљада мештана околних села, успео да предупреди
епидемију великих богиња. Поред наведеног,
током ових година (1921–1935) боравио је на
специјализацији у Паризу, завршио курс Социјално-хигијенске академије у Берлину и провео два месеца у Лондону и Манчестеру у склопу међународне размене лекара. Из Књажевца
је 1935. премештен у Ниш, где је постављен за
саветника санитетског одељења Моравске бановине. Убрзо је именован за управника болнице у
Ћуприји, али се и на овој функцији задржао свега три месеца. Коначно, постављен је на место
управника грађанске болнице у Јагодини, где је
уз мање прекиде остао наредних десет година.
Члан Сената Краљевине Југославије постао је у
фебруару 1939.
Током Другог светског рата Милутин Велимировић је био теже рањен у груди приликом
једног разбојничког ноћног напада на болницу. Након ослобођења 1945. током краћег периода радио је као шеф одсека у Министарству
здравља Народне Републике Србије. Убрзо му је
услишена молба да се врати раду са пацијентима, те је премештен на грудно одељење Градске
болници у Београду на Звездари. У овој установи је пензионисан 1955. у звању примаријуса.
Преминуо је у Београду 18. новембра 1973.1
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Милутин Велимировић је током живота о
повлачењу преко Албаније сведочио више пута
у различитим формама (текстови у пригодним
публикацијама, интервјуи, успомене, роман
Тешке године), а прво објављено сведочанство
представљају текстови штампани 1917. у московским дневним новинама „Утро России“. Реч
је о утицајном листу, са тиражом од 100.000 примерака, који је заступао погледе московске „умерено-прогресивне партије“.2 Милутин Велимировић је у шест наставака описао повлачење
од Призрена, преко Албаније до Крфа и почетак пута ка Русији.3 У заглављу сваког наслова
стоји напомена „Из дневника Србина“. Анализом текстова може се закључити да су њихово
језгро чиниле ауторове белешке вођене током
повлачења, што се види по строго хронолошком
реду излагања, навођењу тачних датума и конкретних имена људи и топонима. С друге стране, уочљиво је да је аутор на појединим местима
уносио накнадна размишљања и запажања.
*
лутина Велимировића (1893–1973)“, у: Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са IV научно-стручног скупа одржаног 27–28. септембра 2012,
Зајечар 2012, стр. 141–150; Момир Нинковић, Александар Лукић,
„Милутин Велимировић (1914–1918). Медицинар у Првом светском рату“, у: Историја медицине, фармације, ветерине и народна
здравствена култура. Зборник радова са V научно-стручног скупа
одржаног 1. новембра 2013. у Зајечару, Зајечар 2014, стр. 73–87; Пиротски лексикон, Београд 2012, стр. 39, 127, 221; Биографски лексикон. Познати српски лекари, Београд–Торонто 2005, стр. 119–120.
2 Опширније о дневним новинама „Утро России“ и штампи у Русији током 1917, погледати: Антон Антонович Антонов-Овсеенко,
„Первая мировая война в публикациях печатных органов политических партий России в 1917 г“, Вестник Военного университета,
Но 3 (23)/2010, стр. 106–111; Елена Андреевна Агеева, „Московская периодическая печать в 1917–1918 годы: проблема взаимодействия с новой властью“, Гуманитарные науки (Вестник Финансового университета), Но 3 (11)/2013, стр. 70–82.
3 М. Велимировичь, Отъ Призрена до румынскаго фронта. Изъ
дневника серба, „Утро Россiи“, Но 21, 21.1.1917, стр. 2; Исти, Отступленiе 30.000 сербовъ. Изъ дневника серба, „Утро Россiи“, Но
24, 24.1.1917, стр. 3; Исти, Отступленiе 30.000 сербовъ. Въ дебряхъ
Албанiи, „Утро Россiи“, Но 28, 28.1.1917, стр. 2; Исти, Отступленiе
30.000 сербовъ. Отъ Дураццо до Валоны, „Утро Россiи“, Но 31,
31.1.1917, стр. 2; Исти, Отступленiе 30.000 сербовъ. Отъ Дураццо до Валоны, „Утро Россiи“, Но 33, 2.2.1917, стр. 2; Исти, Отступленiе 30.000 сербовъ. Жизнь на острове Корфу.–Въ Россiю!, „Утро
Россiи“, Но 36, 5.2.1917, стр. 2; М. Велимировић, Тешке године,
Нови Сад 1954, стр. 218, 225.

1 Гојко Антић, Велимировићи. Књижевна баштина, Андријевица
1996, стр. 203–233; Љубиша Рајковић, „Милутин Велимировић“,
Развитак, 1/1981, стр. 70–78; Брана Димитријевић, У равницама
привида. Српски војни санитет 1916. у Добруџи по сведочењима др
Милутина Велимировића и др Владимира Станојевића, Београд
2008; Српски биографски речник, 2, Нови Сад 2006, стр. 119–120;
Момир Нинковић, Небојша Стамболија, „Животни пут др Ми-
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1. Уводни текст уредника: Повлачење
30.000 Срба. Голгота Срба4

преживљених напора, Србија је била беспомоћна; и тај тренутак је изабран како би се она згазила.
Сви памте две аустријске инвазије, током
којих је цветајућа, културна држава била претворена у пустош; и победоносни отпор који су
пружили Срби, ужаси бомбардовања Београда,
када су његове улице буквално биле натопљене
крвљу; победа Срба и њихов повратак у Београд, затим ступање Бугарске у рат, када је Србија предала своју судбину у руке великим државама; и трећа инвазија – овога пута немачка,
и слом Србије. Држава је стењала под теретом
гвоздене окупације, а донедавно победоносна
војска окружена са три стране и трпећи велике
губитке, повлачила се све даље на југ, настојећи
да спасе макар остатке српске оружане снаге. За
њом су кренуле избеглице и сви мушкарци способни да носе оружје. Али непријатељ, огорчен
претходним неуспесима, пратио их је у стопу,
тако да су јединице које су штитиле одступницу морале свакодневно да се боре, како не би
дошло до свеопштег погрома. Код кућа су остали најрођенији, препуштени на вољу судбини.
Више није било прошлог, остало је само будуће:
мисао о реваншу и спасавању Србије, ради чега
је војска морала да напусти земљу, да изгуби
отаџбину!
Као што је познато, то беспримерно повлачење завршило се концентрацијом српске војске
на острву Крф и у Бизерти у Тунису, одакле је
највећи део превезен у Солун и убрзо је поставио темељ свом повратку у Србију освајањем
Битоља; један број официра, медицинара и војника је преко Француске и Енглеске био послан
у Русију, где је ступио у Српску добровољачку
дивизију и пребачен на румунски фронт, пун
наде да ће се преко Бугарске вратити у родну
Србију.
Својевремено су новински дописници дали
слику те трагичне поворке која се кретала кроз
ледене планине, у којима су људи страдали од
хладноће и исцрпљености. У њима се говорило само о најсрећнијем делу српске војске који
се повлачио преко Црне Горе и малог дела Албаније и у Драчу био укрцан на бродове. Много
ужасније је било повлачење језгра војске које је

Приближавају се дани када ће се на тасове
међународне правде заједно стављати и величина победа и страдање малих народа, сатртих
овим нечувеним ратом.5
На првом месту међу њима налази се Србија.
Цела дуга историја тог слободољубивог народа
била је, у суштини, једно непрекидно страдање:
судбина му је одредила да живи на самом прагу Европе, препречујући пут Турцима, који су
тежили ка северу; и Немцима који су стремили
ка југу. Налазећи се између наковња и чекића
племена сродна Србима су се једно за другим
покоравала јарму завојевача; њихове земље су
постајале немачке или турске. Сама Србија која
је у епоси цара Душана била најкултурнија држава Европе и имала велики духовни утицај
на Русију, привремено је изгубила своју слободу, за коју се борила до изнемоглости. Али њен
народ се никада није „потурчио“, као што су се
потурчили Бугари, полумонголи по крви; он је
чувао своје националне традиције, књижевност,
и песме и своје снове, и на крају крајева, опет је,
страдајући, збацио са себе јарам ропства и први
на Балкану постао слободан. Међу словенским
народима, то је првенствено народ политичких
хероја и мученика за слободу који је навикао на
страдања.
Али још никада током целе своје многовековне историје Срби нису доживели тако дубоку несрећу, попут ове у коју их је бацио вихор
европског рата. Покривена ранама из два рата,
који су захтевали претешке жртве, изнемогла од
4 Оригинални наслов овог дела текста и извор: „Отступленiе
30.000 сербовъ. Крестный путь сербовъ“, „Утро Россiи“, Но 21,
21.1.1917, стр. 2. Због услова у којима се српска војска повлачила
преко Албаније током зиме 1915. и великог броја жртава на том
путу, већ су савременици ових догађаја почели да употребљавају
термин „Голгота“, означавајући тиме сва искушења, патње и страдања које је претрпео српски народ – војници и цивили. Поред
овог коришћени су и други термини и поређења. Драгиша Васић,
који је за повлачење преко Албаније рекао да је било „донекле искуство смрти“, говорио је о њему као „Великом Петку Срба и Монблану њихових патњи“ (Мира Радојевић, Љубодраг Димић, Србија
у Великом рату 1914–1918. Кратка историја, Београд 2014, стр.
186–187).
5 Аутори изражавају захвалност Лизи Генадјевној Рижниковој за
несебичну помоћ и савете пружене приликом превођења текстова.
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I
Последње парче српске земље – Албанци
– Ноћ на дрвету – Уништавање српске
артиљерије

морало пешице да прође дуг пут дуж целе Албаније, од Љеша до Валоне; само је шачица преостала после те Голготе – остали су страдали у
планинским врлетима Албаније.
Тај пут српски народ никада неће заборавити. Међутим, управо тај део српске епопеје је
мање познат од других и ми сматрамо својим
дугом да објавимо сећања једног од учесника
тог повлачења, који га је преживео од почетка
до краја. Њихов аутор је студент Московског
универзитета г. Милутин Велимировић, син познатог српског патриоте, који се у Москви припрема за лекарски позив. Када је избио рат, он се
задесио у Београду и као добровољац-лекарски
помоћник ступио у војску, са којом је издржао
две опсаде Београда; при повлачењу он је распоређен у пук који се кретао преко Албаније до
Валоне. У позадини је оставио породицу – оца
и сестре, о чијој судбини није имао обавештења
годину дана. Једног од његове браће, који се повлачио заједно са њим, успут су убили Албанаци. Како би спасио другог, упутио га је преко
Црне Горе у Француску. Са трећим, московским
лекаром-хирургом, коме је ово већ трећи рат на
положају и сада се налази на Солунском фронту,
растао се у Драчу и дуго није имао вести о њему.
Доспевши на Крф и једва се одморивши, он је
кренуо у Русију и поново се нашао у војсци, у
Румунији.
Његова прича, једноставна и лаконска, извучена из дневника који је водио успут, црта корак по корак ту беспримерну српску „анабазу“6
и пружа нам представу о патњама тих луталица који су изгубили своју отаџбину и страсно је
тражили.

Петог новембра 1915. [18. новембар – прим.
аут.]8 дошли смо у Призрен. То је последњи
српски град на путу нашег одступања. Ишао сам
са II нишком војном болницом, у којој сам служио; ту је она расформирана. Лекари, од којих
су већина били Руси, су са свим иностраним
мисијама упућени у Црну Гору, а ми, Срби, били
смо распоређени по пуковима; мене су распоредили у 3. пук Моравске дивизије, која се још
увек налазила на истуреним положајима, и наредили су ми да чекам свој пук у Призрену.
Призрен – велики турски град, са живописном околином, испод огранака Шар-планине.
На малом брду са леве стране уздиже се стара
тврђава, остатак времена давнашње величине
српског народа. Сада тамо уместо звоника штрчи минарет. У самом граду има много џамија;
две од њих су настале над црквама. Средином
града протиче брза планинска речица Бистрица,
над чијим се обалама, скоро над самом реком,
надвијају старе турске куће на спрат, са капцима
на прозорима.
Некада је Призрен био престоница снажне српске државе; сада је он запуштен град, са
кривим турским сокацима, чију већину становништва чине Турци и Албанци.
И ево он је опет пун Срба. Свуда се чује
српски језик, виде се српска лица. Као да се сва
Србија поново спустила у своју стару престоницу. Али, то је била разорена Србија, која одступа. А Призрен је био последњи комадић земље,
иза кога за све нас почиње живот бескућнички и
луталачки, живот без отаџбине.
Избеглице у групама лутају уским улицама.
Преплашена, забринута лица. Пригушени говор. Осећа се брзо приближавање краја ужасне
трагедије нашег народа. Још за време одступања

2. М. Велимировић: Од Призрена
до Румунског фронта. Из дневника
Србина 7
6 Мисли се на наслов дела старогрчког историчара и војсковође
Ксенофонта Анабаза (грч. Ἀνάβασις), у коме је описао ратовање Грка-најамника у Малој Азији и њихов повратак у Грчку 401. године
п.н.е. Реч „анабаза“ значи пењање, узлажење из нижих предела у
виши, или кретање од мора према унутрашњости земље.
7 Оригинални наслов овог дела текста и извор: М. Велимировичь,
Отъ Призрена до румынскаго фронта. Изъ дневника серба, „Утро
Россiи“, Но 21, 21.1.1917, стр. 2.

8 У оригиналу текста датуми су дати према јулијанском календару. У угластим заградама навели смо датуме према грегоријанском
календару.
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кроз Србију, било је објављено да сво мушко
становништво пође са војском. И тако су сада
овде у групама ишли дечаци-сељаци са тужним
и уплаканим лицима и молили за парче хлеба;
нико им га није давао, јер га нико није имао.
Неки од њих су се враћали и ишли у сусрет непријатељу да се предају, надајући се да ће бити
пуштени кућама. Питамо их куда иду, одговарају: „не знамо“, и од тог одговора језа пролази по телу. Та деца пате и мисле као одрасли и
код сваког се на лицу види страшна збуњеност,
огорченост и покорност судбини.
На ћошковима стоје групе Албанаца у одрпаној одећи, који са злурадим подсмехом посматрају, како се повлачи наша комора и нестрпљиво чекају могућност да навале и почну са
пљачком.
У граду ништа није могло да се набави, Турци
затварају своје дућане и одлазе кућама; на улицама се по невероватним ценама продају проја и
печено месо; све се граби на јагму.
Ситне кованице се не примају, за све се мора
плаћати новчаницама од 10 франака, а кусур
нико не враћа.
Све куће су препуњене или војницима или
избеглицама, а многи чак и ноћи проводе на
улицама или лежећи у гомилама на поду крчми,
чајџиница или берберница.
Ја сам са братом, студентом и народним учитељем дуго лутао кривим улицама и најзад сам
нашао собицу у којој смо преноћили са осам познаника.
Другог дана се по граду раширио глас о оружаним нападима Албанаца на путу ка Дебру и о
њиховој побуни на југу.
Јужни правац одступања је одсечен. Због тога
нам је остало само једно: да се сви повучемо кроз
Црну Гору и северну Албанију.
Народ је пристизао. Међутим, није било готово ничег за јело. Албанци су давали само
проју и то за рубље и одело. Током два дана брат
и ја смо скоро половину своје одеће заменили за
хлеб, а после смо морали да га оставимо, као непотребан терет, јер се испоставило да је потпуно
немогуће вући га са собом на леђима.
Ја сам предосећао да ћу морати да одступам
са пуком кроз Албанију и због тога сам нагово-

рио брата да се што пре крене ка Црној Гори, а
после тога ако буде могуће и даље. Пут преко
Црне Горе је много лакши и безбеднији од Албаније.
Рано ујутру, 8. [21. – прим. аут.] новембра,
носећи ствари на раменима, ми смо пошли ка
црногорској граници. Хтео сам да га испратим
до границе и да му помогнем. Ишли смо целог
дана. Тај крај је био у потпуности насељен Албанцима; села се налазе дуж обе стране пута; из
њих је с времена на време допирао тужни глас
хоџе. Пут иде кроз широку равницу Метохију,
која је са свих страна окружена високим, снегом
покривеним планинама. Путем су ишле и неке
избеглице које су на Црну Гору рачунале као на
последње уточиште. Сви су се кретали ћутећи,
натмурени и удубљени у тешке мисли.
Успут смо сретали Албанце, а у селима они су
стајали у групама и гледали на нас са грамзивом,
зверском натмуреношћу. Осећали су се снажним и били су дрски. Предвече смо већ стигли
на границу. Дао сам брату ствари и пожелевши
један другом срећу у туђини, опростили смо се.
Обузело нас је тешко осећање; непомично
смо стајали гледајући један другог.
– Збогом Милутине. Збогом Србијо! – рекао је. Пољубили смо се још једном и он је брзо
кренуо напред преко пограничног моста. Ја сам
такође кренуо назад, али сам се окренуо и погледао за њим. Он је прешао мост, застао, окренуо
се и махнуо ми руком.
Кренуо сам. У глави ми се ројио вихор мисли. Из неког разлога сећао сам се Москве, универзитета. Намеравао сам да преноћим у првом
селу успут, где сам видео два наша жандарма
са пушкама. Али када сам дошао до села, њих
није било. На лошем српском језику Албанци су
ми објаснили да су жандарми отишли у суседно село. Почели су да ми нуде своје услуге: „ми
смо такође жандарми“. Окружили су ме и један
од њих је показујући на моје цокуле и на своје
босе ноге мрмљао нешто на албанском, а неки
од њих су опипавали мој шињел и разгледајући
га коментарисали на свом језику. Био сам у свом
студентском, универзитетском шињелу и њих је
привукао блесак мојих дугмади са грбом. Смејали су се као дивљаци и од тог смеха су ми про-
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Одступање коморџијских кола српске војске,
пре уништења код Љум-Куле
нема! Можда би било боље да смо остали тамо и
сви погинули!
Из даљине су допирали пушчани пуцњи, а
једном се зачу јаук у коме сам разабрао српску
реч, али се све убрзо стишало.
Око три сата појавише се неочекивано два
аутомобила са црногорске стране. Скочио сам
са дрвета, истрчао на друм и почео да вичем и
машем капом. Аутомобили су стали и из првог
су питали: „Шта је?“. Пришао сам и видео двојицу српских пуковника; они су ме примили у кола
и пошли смо у Призрен.
Неколико дана касније ја сам се придружио
пуку, а 14. [27. – прим. аут.] новембра војска је
напустила пределе Србије и кренула у Албанију
и Црну Гору.
Наша дивизија је добила наредбу да одступа
кроз северну Албанију путем: Љум-Кула–Фира–
Орош–Љеш (Alessio).
Тим путем је одступала само наша дивизија
и Комбиновани одред у коме је био мој старији брат, доктор и млађи – гимназијалац, добровољац-болничар. Осталима су допали бољи
правци.

лазили жмарци по телу. Извадио сам револвер
и они су се одмах удаљили; са револвером у
рукама кренуо сам ка путу. Смркавало се и за
четврт часа је био потпуни мрак. О повратку за
Призрен није се могло мислити. Ипак, морало
се негде преноћити. С времена на време чула се
пуцњава – то су вероватно Албанци пуцали из
заседа на наше избеглице и пљачкали их.
Ромињала је киша и било је хладно. Осећао
сам умор и ужасну огорченост. Нигде се није
могло спавати. Заспати на пољу – значило је
бити опљачкан или убијен. Скренуо сам са пута;
преда мном је стајало велико стабло крушке. Попео сам се на њега: провешћу ноћ овде, а ујутру
ћу да пођем даље. Дувао је хладан ветар, дрво се
љуљало, а сати су се отегли у вечност. У мислима
сам понављао разговор са братом, размишљао о
Србији, о кући, о оцу: постало ми је тешко. Чинило ми се невероватно да ја стварно седим негде на дрвету, усред пустог поља и да ћемо сви
ми, Срби, сутра или прекосутра поћи преко непроходних албанских планина. Куда ћемо поћи?
Иза нас је остала наша отаџбина – „покорена“ и разорена; ње више нема, Србије више
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Ишао сам са својом амбулантом и изненада
сам видео брата-добровољца; повлачио се са
малом групом из свог пука; пошли смо заједно.
Причао ми је да је старији брат на положајима,
да њихов пук штити повлачење и да је то последња српска јединица која се повлачи. Зауставили смо се у малој кућици крај пута, где је
било топло и где смо мало огрејали; напољу је
био мраз. Брат је много говорио и све време се
сећао породице и куће. Слушао сам и гледао његово тужно, скоро дечије лице и хватала ме језа
због њега; још увек је дечак, има само 16 година.
Шта ће бити са њим? Причао је како су мајка и
сестра плакале када је одлазио и како му је било
тешко да се растане од њих. Можда су оне још
тада нејасно предосећале да више никада неће
видети свог вољеног, паметног Сашу.
Он је ускоро морао да иде даље, а ја сам остао
да чекам своју јединицу. Дао сам му неке ствари
и шећер, ту велику драгоценост која је подсећала на комфор минулих дана. Опростили смо се и
кренуо је даље.
Грмљавина оруђа није престајала све време.
То су наши топови пуцали. Али било је тужно
слушати њихову пуцњаву! То је била лабудова
песма српске артиљерије. Било је наређено да
се испале све гранате, а последњом да се униште
топови, због тога што кроз Албанију није било
могуће проћи запрежним колима. Тамо су непроходне планине у којима нема чак ни стаза,
и ми смо морали да уништимо сву комору и артиљерију, а све што је било неопходно да натоваримо на коње. Како је само тешко било српском
војнику да се растане од својих топова, трофеја
Куманова, Брегалнице, Сувобора и Космаја. Све
се то уништавало и отискивало са брда у провалије. Сечена су коморџијска кола, а остаци
су бацани у реку Дрим. На путу од Окура9 до
Љум-Куле било је спаљено око 20.000 запрежних кола и скоро сви аутомобили, како теретни,
тако и обични! Та бројка је помућивала ум.
Седели смо крај ватре на којој је спаљено неколико запрега и ћутећи смо посматрали како се
снег около топи, на исти начин како се топила и
снага наше војске.

Другог дана ујутру кренуо сам даље са пуком
и увече смо били недалеко од Љум-Куле, крај Душановог моста. Цео пут је био закрчен људима
који су се повлачили. Свуда су се видели остаци
ватри, разбацане шине, гвоздени делови запрега, пушчана и топовска муниција и свакојаки
војни материјал. Пут је све време ишао обалом
Дрима; из реке су штрчале наше запреге, полуизгорели аутомобили, покретне-пољске кухиње са
пробушеним котловима, сломљени муницијски
сандуци и много других ствари. Страшна слика
последњег слома. Говоре, да је после Фердинанд
Бугарски допутовао у Љум да би се наслађивао
погледом на слом Србије и гледајући то пао у невиђено одушевљење. Заиста, он је имао основа
да прославља; вековни непријатељи Бугарске
били су сломљени. Али не он и не Немци – нас је
победила природа, са којом ми већ нисмо били у
стању да се боримо.
М. ВЕЛИМИРОВИЋ

3. М. Велимировић: Повлачење 30.000
Срба. Из дневника Србина II 10*
Под отвореним небом – Страдање стоке –
У планинама – Залутала дивизија – Напад
Албанаца и прве смрти
Од Љум-Куле нема пута, само високе снежне
планине, без стаза.
Морали смо да пређемо два страшно вискока
камена моста на Дриму, врло интересантне, али
потпуно непрактичне турске конструкције. Они
су се стрмо дизали у вис, а затим су се исто тако
стрмо спуштали наниже. На оба моста је било
неколико таквих успона и спустова, а био је мраз
и јака поледица, тако да је било ужасно тешко
прећи их, а у цокулама и чизмама немогуће. Морали смо да изувамо обућу и да корачамо у чарапама. Људи су још некако могли да прођу, али
10 * Погледати Утро России Бр. 21, (прим. уредника Утро России).
Наслов овог дела текста и извор: М. Велимировичь, Отступленiе
30.000 сербовъ. Изъ дневника серба, „Утро Россiи“, Но 24, 24.1.1917,
стр. 3.

9 Реч је заправо о селу Жур, док је овде грешка начињена вероватно приликом штампања.
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са коњима је било просто немогуће. Морали су
да им увијају копита у крпе, али и поред тога,
када би дошли до врха, заустављали су се и нису
хтели да иду даље. Војници су покушавали да их
воде, али коњи су се отимали и много их је заједно са војницима пало са моста у реку са велике
висине – било је немогуће спасити их. Мост је
био врло узак и без икакве ограде. Напокон су
решили да довезу на мост пепео, расули су га по
мосту и прелаз је постао мало лакши, али много
војника и коња се тада удавило у Дриму.
Код моста сам морао да чекам на ред два дана
и две ноћи под отвореним небом. Био је страшан мраз, а дрва није било. Све време смо седели крај мале ватре и грејали се, али леђа су нам
зебла. Ту су нам поделили провијант – пексимит
и конзерве за седам дана. Претпостављало се
да ћемо за то време прећи албанске планине и
већ бити на обали мора, где ће ипак бити боље.
Мраз је постајао све јачи и ноге су се на крају
потпуно смрзле. Прву ноћ сам провео некако, не
заспавши; али другу нисам могао да издржим и
заспао сам седећи крај ватре. Када сам се пробудио видео сам да су и цокуле и студентски
шињел и ћебе, којим сам се умотао – нагорели
док сам спавао. Руке су биле тамно жуте, чак
црне од дима и потпуно малаксале да нисам могао да закопчам дугмад шињела.
Долазио је ред и на нас. Близу моста сам видео оба брата – доктора и гимназијалца. Обојица су такође имала тамно жута лица од дима и
лоше проведене ноћи. Ноћ су провели као и ја.
Старији брат је остао да чека свој ред, а ја сам са
млађим прешао преко моста и пошао у најближе
село.
Било је вече. Када смо се спуштали са моста
нечији коњ се оклизнуо и налетео на мене. Био
сам одбачен у страну и замало нисам пао са моста, брат ме задржао и зауставио сам се на самој
ивици. Чим смо ми прешли са једним војником
се десило исто, али он је са самог врха полетео
у реку. Сви су мислили да је погинуо, али на
радост и чуђење свих он је срећно допливао до
обале, иако је о рамену имао пушку и увијено
ћебе.
Кренули смо у село. Уморни војници су се
клизали и падали. Путања је била камена – пра-

ва козја стаза. Успут смо сретали Албанце који
су нас пажљиво и радознало загледали.
Низводно, где је река била шира и плића,
прелазила је коморџијска стока, волови. Они су
излазили на различитим местима и доста њих су
ухватили Албанци и водили кућама. Стићи их и
одузимати им стоку било је незамисливо. Скоро
трећина стоке је изгубљена ту, током самог прелаза.
Овако, благо нашег сељака, богатство нашег
народа, створено крвавим радом: брзо се расипа
и лако пада у руке тим дивљацима. Може се помислити да су свих тих година наши сељаци радили, стварајући ту живу силу, само да би њом
снабдели Албанце.
Али није било могуће ништа предузети: били
смо немоћни и налазили смо се у тој држави
тек основаној од стране Европе, која нас је од
првих корака примила са некаквим подмуклим
подсмехом! У том подсмеху као да се осећао и
подсмех и равнодушност саме Европе, која нас
је осудила и послала на та ужасна искушења,
не марећи уопште за нашу судбину. Ми смо немоћна, настрадала, измучена војска без народа,
остатак слободне државе, али без земље, без
отаџбине, остављени на милост и немилост судбини.
Ноћ је прошла рђаво. Било је врло хладно, а
морало се ноћити око амбара у дворишту једне
арнаутске куће. Дрва није било и није се могла
распалити добра ватра. Мој пук је био разбацан
около; све се измешало, наша дивизија и Комбиновани одред.
Рано ујутру кренули смо даље. Моја браћа су
се још грејала крај мале ватре, када сам дошао
да се са њима опростим; тако су преседели целу
ноћ, такође без сна и на хладноћи, заједно са
официрима свога пука. Они су остали; требало
је да крену дан касније, а наша дивизија је требало да прокрчи пут и нама и њима.
Мраз је попуштао, снег је почео да пада и
било је доста лакше кретати се. Све време смо
ишли уз Дрим и брзо смо дошли до Везировог
моста, који својом оргиналношћу и лепотом поражава посматрача; сматра се да је то највећи
камени мост на Балканском полуострву.
На два камена стуба предано су радили мине-
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ри, ударајући својим длетима и чекићима; требало је да они разоре мост после прелаза наше
војске.
После моста стаза се креће стално узбрдо и
све време кривуда, час десно, час лево. Војници
иду један за другим – као огромна змија која се
све више и више успиње уз планину. Пролазимо час кроз жбуње, час кроз дивну стару букову
шуму, час преко пустих камењара.
Понегде се виде остаци наших и албанских
шанчева и земуница, изграђених још за време
албанске побуне 1913. године, после балканских
ратова. У гробној тишини креће се поворка војника; само током одмора они веселији почињу
да збијају шале на рачун другова или да се смеју
над самим собом и својим новим животом.
Дан је прошао мирно; около је планинска пустош, успут нисмо срели ниједног Албанца и без
обзира на честа заустављања превалили смо дуг
пут. Тако смо се до вечери пели и спуштали с
једног брда на друго. Било је већ касно када смо
се зауставили да преноћимо у буковој шуми.
Ту се скупила цела дивизија и по целој шуми су
запламтеле ватре. Снег је био дубок, до колена,
рашчистили смо га, распрострли мало сена и
тако, под отвореним небом, легли да спавамо;
ноћ смо провели врло добро и одморили смо се.
Ујутру – врло непријатне вести; на неколико
места Албанци су напали наше заостале јединице, отели стоку и многе војнике побили.
Напали су изненада; сакривени у брдима испалили би неколико плотуна по нашима, а затим кретали у јуриш. Прича се да их је било око
150.
Осим тога, наш водич, Албанац, током ноћи
је некуда ишчезао и испоставило се да смо залу-

тали; водио нас је кривим путем. Слика дивизије, залутале попут Јевреја у пустињи, била је
чудна! Морало се дуго чекати. Из штаба дивизије упућен је официр са патролом, да нађу неколико водича. Али после неког времена патрола
се вратила назад и рапортирала да су Албанци
убили официра и неколико војника. Упућен је
мањи одред да нађе тела страдалих и донесе их у
штаб. Али и они су се вратили назад необављена
посла: Албанци су већ однели и сакрили тела.
Напокон су нашли водича и полако смо кренули даље. Ишао сам са својим најбољим другом Вукићевићем, сином нашег познатог историчара11; ишли смо и разговарали о срећној
прошлости, чију лепоту смо тек сада разумели и
ценили. Али последњи догађаји су нас натерали
да се невољно замислимо: налазили смо се на територији разбојничког и најсвирепијег од свих
албанских племена12, које је поред тога познато
и по свом стрељачком умећу.
М. ВЕЛИМИРОВИЋ
Превели и приредили:
Момир Нинковић М. А.
Душан Бојковић М. А.
11 Миленко М. Вукићевић (Светлић код Крагујевца 6. новембар
1867 – Београд 4. фебруар 1930) био је професор, историчар и публициста. Радни век је, са краћим прекидима, провео у Другој београдској гимназији, у којој је пензионисан 1928. Саставио је више
историографских и других радова. Углавном се бавио проблемима
из области историје Првог српског устанка 1804–1813. Током истраживања у руским архивима прикупио је мноштво драгоцених
докумената везаних за историју Србије и Срба у 19. веку. – Српски
биографски речник, 2, стр. 427–428.
12 Мисли се на Мирдите.

10

ВОЈНИЧКА КАРИЈЕРА АЛЕКСАНДРА I
КАРАЂОРЂЕВИЋА
Александар Карађорђевић је рођен 4/16. децембра 1888. године у Цетињу, кao други син
кнеза Петра Карађорђевића (1844-1921) и Љубице-Зорке (1864-1890), најстарије ћерке црногорског кнеза Николе I Петровића (1840-1921).1
Крштен је почетком јула 1889. Кума, руског
цара Александра III (Александр III Александрович, 1845-1894), заступао је министар-резидент
у Црној Гори, Кимон Аргиропуло (Кимон Эммануилович Аргиропуло, 1842-1918). Кнегиња
Зорка је преминула 4/16. марта 1890. а бригу о
Александру преузела је дојкиња Крстана-Крста
Батричевић из Његуша.
Због све затегнутијих односа између Петра
и кнеза Николе, старији брат Ђорђе (1887-1972)
Александар и Јелена (1884-1962), најстарије дете
Петра и Зорке, са оцем су напустили Цетиње и
3/15. децембра 1894. У Котору су се укрцали на
брод за Трст, одакле су возом отпутовали у Женеву. Овде су се настанили у улици Франсоа Бело
бр. 10, (Rue François-Bellot 10), одакле су принчеви похађали мешовиту основну школу Марије
Брехбил (Ecole Brechbühl. Marie Brechbühl, 18561933).
Александар је под утицајем војнички васпитаног оца, од ране младости гајио љубав према
војном позиву и униформи.
Но, скромна средства и незавидни политички статус претендента на српски трон нису
пружали могућност да Александар, Ђорђе и
Јелена у Француској или Швајцарској стекну
одговарајуће образовање. Осим тога, Арсен Карађорђевић (1859-1938) је, након развода, свог
сина Павла (1893-1976), 1896. године, поверио
на чување и васпитавање свом брату, кнезу Петру. У жељи да синовима омогући квалитетно
школовање и уведе их у војни позив, Петар се

за помоћ обратио свом тасту. Црногорски кнез
је, наиме, ћерке Марију (1869-1885), Јелену (Елена, 1873-1952), Милицу и Стану послао на школовање у Санкт-Петербург, у Смољни инситут
благородних девица (Смольный институт благородных девиц Санкт-Петербурга). Принцеза
Милица (1866-1951) се 26. јула/7. августа 1889.
удала за унука руског цара Николе I, великог
кнеза Петра Николајевича (Пётр Николаевич,
1864-1931) а Стана (Анастасия - Стана, 18681935) – 16/28. августа 1889 - за кнеза Георгија

Петар I Карађорђевић
Максимилиановича Романовског (Георгий Максимилианович Романовский, 6-й герцог Лейхтербергский, 1852-1912). Осим тога, Петров рођени
брат, Арсен, у руску службу је ступио 29. новем-

1 Александар је рођен у згради саграђеној 1883. као свадбени
поклон кнеза Николе ћерки Зорки, у тадашњој Дворској улици.
После Великог рата зграда је претворена у Официрски дом, данас
Етнографски музеј. Петар и Зорка су касније одлучили да на обали
у Бару саграде нову резиденцију, названу Топлица (према Тополи).
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бра/12. децембра 1886; завршио је Друго војно
Константиновско училиште (2-е военное Константиновское училище) у Ст. Петербургу, у
корнета је промовисан 5/17. августа 1887. а 5/17.
августа 1888. ступио је у елитни Каваљергардијски пук (Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк).
Захваљујући породичним везама на руском двору, у Ст. Петербургу је издејствовано решење да
Ђорђе и Александар наставе школовање у елитним руским заводима, а да се Јелена у Кијеву
стави под покровитељство тетке Милице и њеног супруга, великог кнеза Петра Николајевича.
Тако је 1899. године руски дипломата Александар Извољски опуномоћен да отпутује у Женеву
и преда синовима кнеза Петра позив да о државном трошку наставе школовање у Русији.2

године уписан на нижи припремни курс Императорске школе правних наука (Императорское
училище правоведения).3 Школа је била затвореног типа са статусом „прворазредне’’, а у рангу
са Лицејем у Царском селу (Александровский лицей). Због одабира питомаца према сталешком
принципу, Ђорђе и Александар су на школовање
примљени као „унуци црногорског кнеза Николе I Петровића’’ (Петар Карађорђевић је био
само кнез у егзилу). „Училиште правоведенија’’
је била седмогодишња школа подељена на четворогодишњи општеобразовни и трогодишњи
специјалистички курс, а постојао је и трогодишњи припремни курс (нижи, средњи и виши
или специјалистички). Александар је одслушао
нижи и средњи припремни курс, но династичка
промена на српском престолу прекинула је даље
школовање.4
Након Мајског преврата, наиме, Народна
Скупштина је 2./15. јуна 1903. прогласила кнеза Петра Карађорђевића за краља Србије. Петар
је 12/25. јуна 1903. издао Наредбу којом преузима заповедништво над целокупном војском
српском. Даље образовање престолонаследника
Ђорђа и принца Александра постало је државно питање.5 Краљ Петар је одлучио да се његови
синови образују у Србији тако да су се Ђорђе и
Александар истог лета вратили у земљу. Пажња
је одмах усмерена првенствено на њихово војно, а потом и на опште образовање. Према Наредби министра војног потпуковника Милана
Андрејевића (1853 – 1916), Ф/№ 6965 од 4/17.
децембра 1903, Александар је у чину редова ступио у 1. чету 3. батаљона 6 пешадијског пука
„Краљевића Александра’’, а 10/23. јуна 1904, унапређен је у каплара.6
Што се тиче општег образовања, од јану-

Ђорђе и Александар Карађорђевић током школовања у Ст. Петерсбургу, Русија. Ђорђе је у
униформи питомца Александровског кадетског
корпуса а Александар – у униформи питомца
Императорске школе правних наука. А.С. ПО
101-228.
Петар је у лето 1899. са децом отпутовао у
Ст. Петербург. Овде је одлучио да старијег сина
Ђорђа, као могућег престолонаследника, 1900.
године упише у елитну војну средњешколску
установу – Александровски кадетски корпус
(Александровский кадетский корпус, од 19. фебруара 1903 - Императора Александра II кадетский корпус). С друге стране, Александар је 1899.

3 Младший подготовительный класс Императорского училища
правоведения. Школа је била под јурисдикцијом Министарства
правде, а налазила се на обали реке Фонтанке бр. 6.
4 Памятная книжка Императорского училища правоведения на
1899–1890 год. СПб, 1899. С. XL; Памятная книжка Императорского училища правоведения на 1900–1901 год. СПб, 1900. С. Х;
Памятная книжка Императорского училища правоведения на
1901–1902 год. СПб, 1901. С. XII.
5 СВЛ бр.23, г. XXIII, 8. јун 1903; СВЛ бр.24, г. XXIII, 12. јун 1903.
Петар је званично крунисан 21. септембра 1904.
6 СВЛ, ванредан број, г.XXIII, 4. 12. 1903; СВЛ бр.19, г.XXXIV,
10.6.1904.

2 Александр Петрович Извольский (1856-1919), 1897 г. посланик
у Београду, а од 189. до1899. - посланик Баварском краљевском
двору у Минхену .
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ара 1904. предавали су му филолог, професор
гимназије Момчило Иванић (1853-1916), професори Сава К. Антоновић (1855-1931) и Љуба
Давидовић (1863- 1940), правник и дипломата
Јован М. Јовановић-Пижон (1869-1939), Марко
Цемовић (1873-1941) и мајор Живко Павловић
(1871-1938). Од априла 1904, конте Лујо Војновић (1864-1951), бивши секретар црногорског
кнеза Николе, министар правде Књажевине
Црне Горе и опуномоћени посланик Црне Горе у
Ватикану, постављен је за Александровог гувернера, односно главног васпитача, надлежног за
одабир принчевих учитеља. Крајем 1904. дошло
је до спора између Александра и Војновића по
питању ограничења слободе и надзора. У лето
1905. донета је одлука да престолонаследник
Ђорђе настави школовање у Београду а Александар - у Ст. Петербугу, у елитном Пажевском,
Његовог Императорског Величанства корпусу
(Пажеский, Его Императорского Величества,
корпус). Александар је 10/23. јуна 1905. унапређен у поднаредника и 2/15. септембра отпутовао је за Ст. Петербург. Испратио га је дотадашњи гувернер Лујо Војновић, а са њим је до
руске престонице путовао ордонанс-официр,
коњички капетан Ђорђе П. Крстић.7 Цар Никола II Романов (1868-1918) је издао наређење да у
Корпусу Александар добије третман који је одговарао члановима царске породице те да му се
додели посебан апартман у Зимском дворцу.
У то време Корпус је имао статус седмогодишње војне гимназије са претходним припремним курсом, те са нижим и вишим завршним
специјалистичким курсом. Захваљујући ранијем школовању у „Училишту правоведенија’’,
Александар је одмах примљен у пети разред.
Но, северна клима почела је да нарушава његово здравље; након завршетка семестра, 8/20.
маја 1906, вратио се у Београд.8 Током лета исте
године лекари су саветовали да због неповољне
климе привремено не наставља школовање у
Ст. Петербургу. Тако је 24. октобра/6. новембра
1906. одлучено да Александар продужи учење у

Београду а да у руској престоници полаже само
испите.9 Како би могао да савлада градиво, 14/27.
новембра је из Русије допутовао нови гувернер,
руски потпуковник Роман Петрович Суљменев
(Роман Петрович Сульменев, 1864-?).10 Овај
човек је запостављен у нашој историографији
иако је имао велики утицај на даље формирање
личности Александра Карађорђевића. Роман
Суљмењев је рођен у племићкој породици у Ревељу (Ревель, сада Таллинн). Образовао се у 1.
кадетском корпусу (1-й Его Императорского Ве-

Потпуковник Роман Петрович Суљменев, 1864-?
личества кадетский корпус), а потом у 2. војном
Константиновском училишту (Константиновское 2-е военное учините, Санкт-Петербург).
У војну службу ступио је 1882 године. До 1895.
напредовао је до чина потпуковника, током
1903. прекомандован је у 93. пешадијски Печорски пук (92-й пехотный Печорский полк) а
Указом од 12/25. децембра 1904. постављен је за

7 СВЛ бр. 22, г. XXXV, 10.6.1905; Политика бр. 588 и 589, 1 и 2.
септембар 1905, 1; Ђорђе (Ђорђије, Ђока) П. Крстић, питомац 26.
класе НШВА 1893-1896, 1910 г. на служби у VII београдској окружној команди, умро у чину пуковника.
8 Политика бр. 829, 4. мај; Политика бр. 833, 8 мај 1906, 2.

9 Политика бр. 999, 24. октобар 1906, 2.
10 Политика бр.1021, 15. новембар 1906, 2.
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официра-васпитача при Пажевском корпусу (у
том својству је и одабран за Александровог гувернера). Ову дужност је обављао до 1906, када
је, у знак признања, унапређен у пуковника.
Годину дана касније, 8/21. јула 1909, постављен
је за начелника школе Императора Александра
II, а 1912 је, опет ванредно, унапређен у генерал-мајора.11
Александар и Суљмењев су успоставили при-

Петербург, где је наставио школовање; током
прве половине 1908. године завршио је 7. разред и започео да похађа нижи специјалистички
курс. У то време је поново добио свој апартман
у Зимском дворцу, али је рађе боравио у дому
пуковника Суљменева. Након завршетка семестра, 11/24. новембра 1908, Александар креће у
Ницу, где је провео зиму.13 Из Нице је у Београд
свратио у јеку Анексионе кризе, 15/28. фебруара
1909.14 Због сложене политичке ситуације, Александар се није више враћао у Корпус а у Ст. Петербургу је уписан у књигу свршених питомаца
свих 7 разреда.15 Овде треба напоменути да су се
питомци вишег специјалистичког курса Пажевског корпуса, у зависности од показаних резултата, делили у 4 класе, од којих су само свршени
курсисти прве три класе добијали официрске
чинове. Тако Александар званично није стекао
официрски чин у руској војсци.
Након познате афере око смрти посилног
(послужитеља) Стевана Колаковића, принц
Ђорђе је 12/25. марта 1909. абдицирао а 15/28.
марта за престолонаследника је проглашен
Александар.16 Истога дана, на основу Наредбе
Ф/А.№.2382 министра војног Михаила Живковића, добио је и први официрски чин - чин
потпоручника; 18. априла/1. маја 1910, Наредбом Ф/№.3653, промовисан је у поручника а 26.
фебруара/11. марта 1911- у капетана II класе
(Наредба Ф/А.бр.1806).17 Наредбом министра
војног Степе Степановића Ф/А.Бр.1806, истога
дана постављен је и на дужност Главног инспектора Главне инспекције целокупне војске српске,
чиме је добио одрешене руке по питању реорганизације и модернизације армије.18 Истовремено, до избијања Великог рата, Александар је
постепено стицао више чинове: Наређењем министра војног Степе Степановића Ф/АБр.11338
од 4/17. децембра 1911, унапређен је у мајора.
Но, након избијања Првог балканског рата, 5/18.
октобра 1912, Престолонаследник је постављен

Императорска школа правних наука,
Ст. Петерсбург.
сне контакте и принц је са лакоћом савладавао
обимно градиво. У Београду је 10/23. јуна 1907.
унапређен у наредника, након чега је отпутовао

Пажевски, Његовог Императорског Величанства корпус, Ст. Петерсбург.
у Русију и у Пажевском корпусу положио испите
за 6. разред.12 Након краћег опоравка у Карлсбаду (Karlsbad, Karlovy Vary), у јесен се вратио у Ст.

13 Политика бр.1732, 11. новембар 1908, 2.
14 Политика бр.1840, 1.март 1909, 2.
15 Военная энциклопедия. СПб. М. 1912. Т. XIX. с. 122.
16 Политика бр.1851, 12.3.1909, 3; Политика бр.1854, 15.3.1909, 2.
17 СВЛ Бр.13, г. 29, 18.3.1909; СВЛ Бр.15, г.30, 18.4.1910; СВЛ Бр.6,
г. 31, 5.3.1911.
18 СВЛ бр.6, г.31, 5.3.1911, с. 148-149.

11 Егоров Н.Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны. (Материалы к биографическому справочнику), Москва, 2004;
Глеб Каледа, Записки рядового, Альманах “Альфа и Омега”, № 31,
2001, 32; 2002.
12 СВЛ бр.19, г.27, 10.6.1907.
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за команданта Прве армије. Током Балканских
ратова, напредовао је за још два чина: Наредбом
Ф/А.Бр.1964 од 20. октобра/2. новембра 1912.
постаје потпуковник а 14/27 јануара 1913. (Наредба Ф/А.Бр.6451) – пуковник.19
Након завршетка Другог балканског рата,
Београд је приредио тријумфални дочек српској
војсци. Испод свечаног славолука на почетку Шумадијске улице (Булевар Ослобођења),
код Славије, 11/24. августа 1913, председник
Скупштине Андра Николић (1853-1918) и пред-

Ваши храбри војници тако витешки руковали;
да је носите с гордошћу на коју имају пуно право осветник Косова, победник са Куманова, јунак са Битоља. Нека она Височанство никада не
сине без потребе, а кад сине нека се никад не поврати у корице без части за Ваше Височанство,
без части за српско племе’’.20 Ово је, у суштини,
била парафраза старе девизе „Ne me tirez pas sans
raison, ne me remettez pas sans honneur’’. Управо
ова девиза („Не вади ме без повода – Не враћај
ме без части’’) представља стандардни натпис
на новој сабљи Војске Србије (М1995/2006), што
свакако чини део војничке традиције везане
како за победе у ратовима 1912-1913, тако и за
тадашњег команданта Прве армије – Александра Карађорђевића.
Занимљиво је да ће Александар остати у
чину пуковника, без обзира што је био престолонаследник, принц-регент и Врховни заповедник целокупне војске српске, све до завршетка
Великог рата. Наиме, непосредно пред почетак
најтежег периода у савременој историји Србије, 11/24. јуна 1914, краљ Петар је Александру препустио вођење државе и место Врховног
команданта целокупне војске српске, да би 11.
јуна 1916. престолонаследник и званично добио
звање принца-регента.21
Председник министарског савета Никола
Пашић (1845-1926) је 19. јуна/2. августа 1918, у
име комплетног Кабинета, поднео краљу Петру
I молбу да се Врховни командант произведе у
чин генерала. Петар I је прихватио предлог али
је Александар изразио жељу да, због неповољних ратних прилика, буде унапређен тек након
коначне победе над непријатељем. Како се ситуација на фронтовима развијала повољно, а
на поновљену молбу Владе, месец дана касније
одлучио је да прими чин. Тако је 17/30 септембра 1918, у Кастелу-Пиреј (Pireás-Kastella) код
Атине, министар војни генерал Михаило Рашић
(1858-1932), Наредбом ФАОБр. 50.225, званично
унапредио принца-регента у чин генерала.22

Наредба о ступању Александра Карађорђевића у
1. чету 3. батаљона 6 пешадијског пука ‘’Краљевића Александра’’ као редова. Сужбени војни
лист, 4. децембар 1903.
седник београдске општине Љубомир Давидовић (1863-1940), сачекали су штаб Прве армије
са престолонаследником Александром на челу;
Давидовић је команданту Армије уручио почасну сабљу уз пропратне речи: „У знак захвалности Београд вас моли да примите Височанство
ову сабљу, којом сте у минулим ратовима и Ви и

20 Политика, бр. 3441, 12. август 1913.
21 Политика, 12. јун 1914; В. Б. Савић, Карађорђевићи, Београд,
1990, 80.
22 Службени Војни Лист бр. 36, год. 37, Солун, 24, септембар 1918,
505-512; Витешки Краљ Александар I Ујединитељ, Живан Ј. Ранковић,
Тридесет година војничке службе краља Александра, Београд, 1935, 51.

19 СВЛ Бр.24, г.31, 21.12.1911; СВЛ бр.22, г.32, 24.10.1912, 469; СВЛ
бр.1, г.33, 17.01.1913.
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Шеснаестог
августа
1921 године преминуо је
краљ Петар I; истога дана у
17:30 часова, Влада је издала прокламацију по којој је,
на основу члана 56 Устава,
на престо ступио „Његово
величанство Краљ Александар’’. Александар се у
то време налазио у Паризу,
тако да није присуствовао
ни проглашењу са краља
СХС ни очевој сахрани.
Већ наредног дана, 17.
августа у 11:20 часова, на
Топчидерском брду је београдски гарнизон положио
заклетву новом краљу.
Александар се у Београд
вратио тек 31. октобра а
заклетву пред Народном
скупштином положио је 6.
новембра 1921 године.
На заједничкој седници Сената и Народне
скупштине, а на предлог
председника Сената др
Љубомира Томашића, 11.
октобра 1934, Александру
је постхумно додељен назив ‘’Витешки Краљ Александар Ујединитељ’’.
Бранко Богдановић

Александар I Карађорђевић
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Комитски напад на Валандово и
железничку станицу код Струмице 1915.
Документa
1.

2.

2. април 1915, Ниш
Министарство војно Краљевине Србије јавља
Министарству иностраних дела Краљевине Србије о нападу комита на Валандово и железничку станицу код Струмице

2. април 1915, Скопље
Команда трупа Нове области извештава министра војног Радивоја Бојовића да је одбијен комитски напад на железничку станицу код Струмице

Министарство Војно Опште Војно Одељење
Ђенералштабни Одсек
Пов. Ф. Ђ. О. Бр. Службено
Министарству Иностраних Дела
Командант Трупа Нове Области по телефону
послао је следећи извештај:
Ноћас око 2 часа по поноћи напале су бугарске комите у знатној јачини на нашу караулу код
Валандова, потисли наше трупе које су се повукле у Струмичку станицу, где су опкољене. Борба се још води. Има доста мртвих и рањених. Један батаљон послат је возом из Скопља у помоћ,
а спрема се за полазак и једна батерија.
Шеф цензуре по телефону јавио је следеће:
Један пук Бугара напао је на Струмичку станицу и отео наша два топа. У Скопљу узбуђење.
На основу ове вести од команданта Трупа Нове
Области добијен је горњи одговор.
Грчки конзул у Скопљу послао је Грчком Посланику у Ниш депешу: да је бугарска војска заузела станицу „Струмицу“. Шефу војне цензуре
наређено је, да се обрати том Министарству за
решење: хоће ли се ова депеша пропустити.
О предњем част ми је известити Министарство Иностраних Дела.

Господину Министру Војном
Телеграм Бр. 2634 из Скопља
Отправљен 20. марта 1915. у 8 с. 20 м. по подне
Приспео 20. марта 1915. у 8 с. 40 м. по подне
По до сад добивеним извештајима напад комита на станицу Струмицу одбијен је и комите су
почеле повлачење око 2 часа и 30 минута по подне. Њих гоне у правцу Удова и Бараклије наше
две чете и један брдски топ а делови упућени из
Демир Капије развили су се код Градског у правцу ка граници у ком су правцу и отишли у нападу
и гоњењу комита. Станица Струмица није никако ни падала комитама у руке, већ само положај
више станице који је контра-нападом повраћен!
Ни један железнички објект није покварен. Телеграфска веза између Демир Капије и Струмице и
Мировче доведена у ред. Возови могу саобраћати. По накнадно добијеном извештају бугарске
комите повукле су се преко границе. Две наше
карауле 21. чете граничне трупе запаљене су од
стране бугарских војника који су посели ивицу
наше границе према нама. Према Доњем Липовику, између карауле 3. и 4. прешло је 20 бугарских војника па нашу територију за 600 метара
и сакрили се у једну шумицу. Наређено је да се
униште. У селу Сусеву прикупља се већа маса
бугарских војника и сваку на том делу границе
Бугари су појачали са по 30 војника. Пошто је
ппуковник Вијоровић рањен, то је команду над
4. пуком примио ппуковник Велимир Бељић. По
досад добивеним извештајима наши су губитци

20. марта 1915. г.
Ниш

По заповести
Министра војног
Нач. пуковник,
Љуб. Н. Барјактаровић
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три рањена официра код км. 106. Нађена су четири наша војничка леша у пола изгорела а један
потпуно. На друму код моста пет погинулих, код
сигнала струмичке станице пет, код струмичке
станице 9 погинулих, укупно 25 погинулих. Губитака вероватно има још. Непријатељски губици још нису познати.

је о јучерашњем нападу бугарских комита известио руског конзула у Солуну, како би овај дошао лично или послао свог чиновника да учини
заједнички извиђај и сликао погинуле и спаљене наше војнике са страже која је била на месту
код Аркајли, од којих су четворица као рањени
спасени од стране бугарских комита, што је већ
сликао румунски војни аташе из Грчке.
У вези извештаја ове Команде ЂОБр. 4898,
част ми је доставити овај извештај.
Достављено Г. Министру Војном и Врховној
Команди.
Команда Т. Н. Области
Командант,
ЂОБр. 4917
Ђенерал, Дам. Поповић

Достаљено Г. Мин. Војном
и Врховној Команди.
Ком. Трупа Нове Области Командант, Ђенерал
Ђ. О. Бр. 4894
[...]
АС, МИД, ПО, 1915, Ф XV, 17/IV, дос. II
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3. април 1915, Скопље
Командант Трупа нове области генерал Дамјан
Поповић – министру војном Радивоју Бојовићу:
извештај о борбама са комитама у Валандову

4.
4. април 1915, Скопље
Командант Трупа нове области генерал Дамјан
Поповић извештава министра војног Радивоја
Бојовића да је одбијен напад јаких комитских
снага на Валандово

Краљевско Српско Министарство Војно
Телеграм Бр. 3111
Отправљен из Скопља, 21. 3. у 7.30 часова по
подне
Примљен у Нишу у 8 часова по подне
Господину Министру Војном
Скопље 21. марта у 6 часова по подне.
По досад добијеним извештајима, код Валандова се још води борба са бугарским комитама.
Од појединих војника из чета које су биле у Валандову сазнало се да су чете у Валандову разбијене и да су официри изгинули, но ово још
није потврђено.
Данас пре подне из Демир-Капије упућен је
мајор Блазарић са 70 војника и жандарма, једним
брзометним топом и два митраљеза ка Валандову. По сазнању од једног ухваћеног бугарског комите који је јуче рањен и синоћ умро, војводе су
њима говориле да ће једна чета комита отићи за
Штип, поред ових за станицу Струмицу и Валандово.
Бугарске комите разбивене код станице Струмице, и при повлачењу отерали су са собом мештане и стоку из села: Араслија, Бараклија, Плазуше и Удова.
Комесар железнички из Ђевђелије извештава да

Краљевско Српско Министарство Војно
Телеграм Бр. 3137
Отправљен из Скопља 22. III у 3 сатa пре подне
Примљен у Нишу 23. III у 9 сати пре подне
Господину Министру Војном
Командант Брегалничке Дивизијске Области
са ОБр. 3526 од 21. ов. мца доставио ми је следећи извештај Команданта XIV пука: „од мајора
Блазарића, који је упућен за појачање Валандова:
овде сам стигао данас (21. ов. мца) у 1 час и 15
минута по подне. У Валандову нисам нашао ни
једног непријатељског војника. Турци су избегли
сви из Пираве и Валандова. Када сам стигао овде,
видео сам остатак бегунаца како прелазе преко
границе. На положају сам нашао два рањена војника. У Валандову два жива војника. Мртве још
нисам скупио, а има их 79 и један грађанин, што
је до сад нађено. Погинуо је потпоручник граничне трупе са мајорем Милијашевићем, а сељаци из Валандова тврде да је прво рањен па после
погинуо, али његов леш још нисам нашао, и не
може да се утврди да ли је погинуо или није. Код
граничне Трупе као и код стана чете нашао сам
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Брегалничког округа о стању у округу после одбијања напада комитских чета на Валандово и
железничку станицу код Струмице

све испретурано и разнесено. У стану граничне
чете нашао сам свега здравих 9 пушака и 1 изломљену, а у касарни 5 здравих и 2 изломљене.
Чету која је ноћас послата нисам нигде нашао,
нити сам са њом дошао у везу. Овде мислим да
оставим XX чету са митраљеским одељењем док
не пошаљете замену. Ја ћу се вечерас са топом
вратити у Струмицу. Од Турака побијено је 10.
Колико је рањено не зна се, јер су они рањене
однели а мртве закопали, сем 3–4 војника из граничне трупе које сам нашао. Наредио сам да заузму нашу караулу и да преброје све ствари што
су остале.
Тело граничног потпоручника и рањене наредио сам да пренесу на станицу Струмицу; исто
тако тело, ако се нађе, мајора Милијашевића. У
судници општинској нашао сам само списак; и
судница је претресена од стране комита.“
Послата је патрола ка Раброву од граничара
које сам нашао без чета. Наредио сам да заузму
један вис западно од Пираве.
Страже су на граници изнад Валандова. Пошто се ништа не зна за чете из XIV пешадијског
пука које су раније биле у валандовској посади,
то сам наредио да два митраљеза са четом коју је
мајор Блазарић са собом повео (Нејасан смисао
у депеши),1 чета која је из II пешадијског пука III
позива упућена синоћ, а жандармерија с потпоручником Михаилом Љубојевићем као појачање
остала је у Валандову да заузме ранији распоред
ради осигурања.
Предњи извештај част ми је доставити у вези
извештаја ЂОБр. 4917.
Достављено Врховној Команди
и Господину Министру Војном.
Команда Трупа Нове Области		
Командант
ЂОБр. 4926
Ђенерал, Дам. Поповић
					

Министарство Унутрашњих Дела
Поверљиво
22. марта 1915. године у Нишу
Министарству Иностраних Дела
Начелник округа брегалничког 21. овог месеца у
10 часова у вече доставио је следеће:
„У окуругу је сад стање редовно и ако има непроверених гласова, да се у шумовитим пределима Пљачкавице налази повећи број бугарских
четника, који се нису нигде и ничим испољили.
Са границе има вечерас ова информација: да је
спремљени напад на пругу учињен по пристанку
Бугарске Владе и да је исти такав напад требао да
се изврши на целом граничном фронту и према
овом округу, а сем тога и у самој територији, тако
да се целом покрету да карактер народне револуције. Успе ли овај покрет требало је да за њим
следује окупација ових области од стране регуларне бугарске војске и то под изговором да се
уведе ред у областима где се народна револуција
појавила. Не успе ли овај покрет Влада Бугарска
свалила би сву одговорност на комите, који овај
корак предузео под индигнацијом од тероризма
које српске власти врше у Маћедонији. У прилог свему овоме, служе извештаји са границе о
карактеристичним кретањима Ћустендил – Џумаја, Мелник – Петрич – Струмица, неких регуларних јединица и коморе. Даље патролирање
дуж саме границе коњичких војних патрола и
саопштавања нечега стражама на караулама.
Неким нашим стражарима већ је саопштила ова
патрола да је веће заузета станица Струмица, Валандово и Дојран, и да је тако исто учињено и
у Грчкој и чуде се зашто су наши стражари још
на граници. Сем тога имам овога часа извештај
из Берова, да се преко границе у Бугарској према нашој караули Туртем две бугарске војводе
Белчо и Гаве са многим четницима и бугарским
официрима где скупљају све наоружане бегунце
за напад у великом обиму. Из свега овога моје
је мишљење да је стање врло озбиљно и да иза
овога напада на Струмицу има да дођу напади и
на осталим деловима границе, па врло вероват-
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5.
4. април 1915, Ниш
Министарство унутрашњих дела Краљевине
Србије доставља Министарству иностраних
дела Краљевине Србије извештај начелника
1 Напомена шифранта.
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но, ако комитска акција успе, и напад регуларне
бугарске војске. Потребно је дакле спречити и
угушити комитски покрет, што се може успети
јачим војним снагама.“
По наредби Министра Унутрашњих Дела
Начелник, М. Вујичић

војника, који су се на овом положају налазили, у
животу су остали свега четворица, и то рањених,
а остали су побијени. Исто тако побијени су и
измрцварени и 16–18 болесних војника, који су
се на овом положају налазили у једној привременој амбуланти.
Овде, и приликом овог препада, рањена су,
најзад и два официра: командир чете, капетан
Михаило Миленковић и резервни артиљериски
потпоручник, дипломирани правник Божидар
Паљић (последњи је добио три ране, али врло
лаке, тако да није ни ишао у болницу).
На струмичкој станици налазило се, као резерва, свега 50–60 војника. Ови војници, и око
60–70 коморџија – који су на брзу руку наоружани – потпомогнути послугом из Мировче (око 70
војника) која је осигуравала мост на километру
103, успели су да задрже нападаче до 8 часова
изјутра, када су им стигле у помоћ две чете, из
Демир-Капије са митраљеским оделењем и једним топом, које су отпочеле тући непријатеља
с бока. Око 9 сати нападачи су већ отпочели
одступати полако ка граници – пошто су претходно спровели за Бугарску прикупљено становништво, а око 11 и по часова били су већ на
бугарској територији. За време ове борбе рањен
је командант пука, ппуковник Вијоровић.
Код Валандова је, међутим, борба продужена
до 21. тек. мес. у вече, када су нападачи сасвим
истерани из овог места и пребачени на бугарску територију. Наше трупе ушле су у Валандово
овог дана у 6 часова по подне. Погинуо је у овој
борби пешадијски мајор Милијашевић, а рањени су ппоручници: Лазар Филиповић и Петар
Окичић.
Целокупан број наших изгинулих војника, рачунајући у ове и граничаре и жандарме, према
до сада прикупљеним подацима износи 242, али
је опште уверење да ће се попети до 300 када сви
подаци буду прикупљени. Рањених има око 20,
међу којима су 11 жандарма. Од нападача је остало на нашој територији 30 мртвих – оволико их
је бар нађено до 26. тек. мес. – а остали су, како
мртви тако и рањени пренети на бугарску територију. Ово, поред г. г. официра, тврде и мештани
из Валандова.
У овим борбама учествовали су и наши ре-
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6.
11. април 1915, Битољ
Инспекторат полиције – министру унутрашњих дела Љубомиру Јовановићу: извештај
о нападу комитских чета са територије Бугарске на Валандово и железничку станицу код
Струмице
Инспекторат Полиције
29. марта 1915. год. Битољ
Господину Министру Унутрашњих Дела
Господину Љуби Јовановићу, Ниш
Поводом последњег упада бугарских комита у
срез дојрански, – част ми је поднети Вам следећи
извештај:
1. Као што сте већ извештени од начелника округа тиквешког, упад овај извршен је 20. овог месеца у три часа изјутра, на фронту између села
Раброва и Градца. Главни напад био је управљен
на струмичку железничку станицу, односно на
железничку пругу и мост на километру 105. (између железничке станице у Струмици и Мировче), а напади на Валандово и Раброво с леве, и на
километар 106. с десне стране, имали су за циљ
да као крила, заштите главну масу нападача, и да
насилно прикупе и спроведу на бугарску територију становништво пограничних села. Према
извештајима полицијских и војних власти, и подацима које сам на лицу места лично прикупио
од мештана, нападачи су прешли на нашу територију једновремено на целом овом фронту, а
њихов број износио је 2000–3000 људи.
Пошто су изненада опколили и већим делом
уништили наше мање војне посаде и патроле,
од границе до струмичких положаја, нападачи
су препадом заузели главни положај пред струмичком станицом – Коту 150 и отели два наша
дебанжова топа који су ту били укопани. Од 40
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правилима – да су то били људи који се добро
разумеју у војном занату. Служитељ општине
валандовске Арастир Андоновић, који је био
насилно одведен из Валандова са осталим становништвом 20. тек. мес. па успео да побегне из
Злешева (Бугарска) и врати се у Валандово, тврди да је у овом месту видео 6 бугарских и 6 турских официра који су предводили нападаче, и да
су комите биле измешане са војницима сталног
кадра.
О главном циљу овог, до сада највећег бугарског упада на нашу пограничну територију, не
може бити никакве сумње кад се имају у виду
последњи атентати на нашу железничку пругу,
и безобзирно тврђење бугарске штампе о терору
који ми вршимо над становништвом у Македонији. Да би се омео саобраћај са Солуном, требало је покварити жељезничку пругу и порушити
мостове, а да би се колико толико поткрепиле
измишљотине о терору, требало је одвести што
више становника са наше територије, и то Муслимана – да би легенда о терору била што вероватнија.
Од почетка рата па до данас извршено је шест
напада на нашу жељезничку пругу од Ђевђелије
до километра 183. Зар систематски и беспримерно дрски и опасни покушаји кварења жељезничке пруге не доказују најопасније да има неког
у Бугарској коме је пошто пото стало да омете
наше снабдевање преко Солуна, и да се све то
врши наочиглед, а можда и уз асистенцију бугарске владе и бугарских власти?
Један од најугледних људи и најимућнији трговац у округу тиквешком, некадашњи председник
бугарског комитета у Ђевђелији а сада општински председник у истом месту (у претпрошлој
години био је члан државног одбора за разрез
порезе), Тома Х. Наковић, саопштио ми је пре
два дана у поверењу, да је извештен од поузданих
људи: да се у Струмици (Бугарској) налази један
важан аустријски агент, који избеглице са наше
територије врбује у комите, дајући сваком по 100
дин. у готову новцу и потребно одело. Не треба
се, према овоме, ни мало чудити тврдоглавости с
којом бугар. зликовачке банде наваљују на нашу
жељезничку пругу, и бегству становништва
са наше територије, које је у највише случаје-

грути и врло су рђаво прошли. Командант пограничне трупе, мајор Аца Благојевић – кога сам
нашао у Валандову – саопштио ми је у поверењу
да су се, после смрти мајора Милијашевића, око
80 регрута предали нападачима, и да су их ови
све побили. Нападачи су, исто тако, побили и
измрцварили 30 болесних војника, који су се налазили у валандовској амбуланти, као и послугу
од 10 војника на километру 106. Од ове посаде
петорица су убијени и унакажени, а петорица
спаљени с колебом, у којој су лежали. Њихови
унакажени лешеви фотографисани су, и начелник окружни послаће Вам фотографије чим буду
готове.
Од цивилних лица – наших службеника у срезу дојранском – нестало је Богдана Јокића, учитеља у Калуцкову. Мисли се да је заклан и бачен
у неки бунар или јаругу.
Бив. председник општине калуцковске и старешина војне посаде у истом месту, Димитрије
Новаковић, обвезник 3. позива, родом из Вршевца, среза косаничког, убио се из револвера да не
би жив пао у руке нападачима, пошто је већ био
двапут рањен.
Према поверљивим саопштењима г. г. официра, војници који су остали у животу после ових
борби, а нарочито обвезници 3. позива који чувају пругу, доста су преплашени бугарским свирепствима, и с тога би било опортуно сменити
их и заменити новим трупама. На струмичку
станицу упућени су, као појачање, два батаљона
другог пука, првог позива, али су ови батаљони
слаби, од по 400 људи. Један од њих отишао је
пре два дана у Валандово. Због умирења становника, које је много преплашено овим последњим
бугарским упадом, и општег веровања да ће се
овај упад поновити у најскоријем времену добро
би било да се и остала два батаљона овог пука
пошљу на територију округа тиквешког с леве
обале Вардара.
Међу нападачима било је и Бугара и Турака,
последњих више но првих. По лешевима, који су
остали на нашој територији и казивању мештана
знатан, можда већи број нападача, сачињавали
су бегунци са наше територије, не зна се тачно ко
их је предводио, али је ван сваке сумње, по начину вођења борбе – ова је вођена по свима војним
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материјалних интереса – да једном већ престану
авантуре, и да се народ остави на миру. У овом
истом смислу изражава се и већ поменути Х.
Наковић, и додаје: да је народ потпуно свесан да
комите нису у стању да измене данашње стање
ствари, као год што га нису могле изменити ни за
време турске управе, већ је то учинила регуларна војска. Он јамчи да народ – словенски живаљ
– никад неће добровољно пристати уз комите, а
да ће – ако се с њиме паметно поступа – прићи
најискреније нама чим буде дошао до уверења да
ће дефинитивно под нама остати. саопштавајући
ми ово, г. Х. Наковић ми се у исто доба пожалио
како су и њега у последње време почели сумњичити због ранијег рада неки наши стари Срби из
Ђевелије, у друштву са извесним чиновницима
из старих граница, и да је с тога пре 15 дана поднео оставку на председничко звање. Успео сам да
га наговорим, да и даље остане на досадашњем
положају – пре четири месеца једва сам га умолио да се прими за председника – али мислим
да би било веома опортуно, с обзиром на његов
велики углед међу мештанима, и потребу да се
код наших пресеку свака жеља сумњичења против њега, – да га одликујете орденом Св. Саве V
степена. Да нам је он у истини одан утврује се,
поред његовог досадашњег држања, и тиме што
је, за време борбе код струмичке станице, молио
среског начелника да га, на случај повлачења из
Ђевђелије, поведе са собом, пошто не би смео да
сачека Бугаре у Ђевђелији.
3. За време борбе код Струмичке станице и у
Валандову у Ђевђелији је наступила прилична
паника, коју су изазвали наши цивилни чиновници. Готово све њихове жене са децом, па и госпођа среског начелника, ушле су још изјутра –
20 тек. мес. – у железнички воз, који је имао ићи
у Гуменџу, да прими путнике из солунског воза, и
у овоме су остале све до 11 сати – док није стигло
извешће, да су нападачи сузбијени са струмичке
станице. Ове панике готово су стална појава и
у Ђевђелији и у Дојрану, захваљујући поглавито
нашем чиновништву из старих граница. Укорео
сам озбиљно среског начелника г. Крстића, и наредио му да у будуће не допушта овакве појаве,
које изазивају подсмех код мештана.
Ни Ђевђелијанци ни Дојранци нису, у исти-

ва вршено под заштитом бугарских комитских
чета, према уверавању Х. Наковића, већину наших војних бегунаца из срезова ђевђелијског и
дојранског спровели су преко границе бугарске
комите.
Тврђење бугарске владе да последњи упад комита на нашу територију није организван у Бугарској, већ да је дело буне нашег становништва,
дрзак је цинизам који се граничи са идиотизмом.
Да је овај испад организован на бугарској територији и да је становништво са наше територије
насилно одведено (изузев малог броја оних чији
су сродници раније били избегли у Бугарску),
утврђује се:
а) Писменим документима која је начелник
окружни послао Вама, а командант пука Господину Министру Војном;
б) Неоспорним фактима која смо вам послали
ја и окр. начелник депешом од 24. тек. мес. из Кавадараца;
в) Исказом Арастира Андоновића, служитеља
општине Валандовске, који тврди да одведени
муслимани проклињу бугарске комите што су их
раставили од кућа и имања. Резиме Андоновићевог саслушања доставио сам Вам депешом из
Струмице под 25. тек. мес., а његово саслушање у
целости послао Вам је начелник окр. 26. тек. мес.
и
г) Непобитним доказом који се у свако доба
може проверити и утврдити непристрасном анкетом – да су са наше територије приликом последњег бугарског упада нестали само они муслимани, који су становали по селима кроз која
су комите пролазиле, и да муслимани у осталим
селима среза дојранског и ђевђелијског – до
којих нападачи нису допрли – и дан дањи живе у
својим кућама и на својим имањима. Имена села
среза дојранског у којима су муслимани остали,
као и оних из којих су одведени, доставио сам
Вам депешом из Ђевђелије под 27. тек. мес.
2. За време борбе код струмичке станице и у
Валандову околно становништво било је потпуно мирно и није, апсолутно ничим, манифестовало своје расположење за успех бугарских комита. Највиђенији грађани у Ђевђелији, па и у
целом Тиквешу, осуђују овај најновији бугарски
упад, и у истини желе – највише због њихових
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ни, изложени стварној опасности, јер су врло
близу Грчкој граници и Грчкој војсци,
4. Пошто се лично нисам могао састати са Ђевђелијским муфтијом – био је на путу – то сам наредио среском начелнику да му, по повратку, изузме и Вама пошаље једну представку, којом ће он,
као верски старешина муслимана у Тиквешком
округу, известити државну власт, да су бугарске
комите приликом последњег упада одвеле насилно један део муслимана из среза Дојранског,
и молити да се предузму потребни кораци где
треба, да се овима допусти повратак на огњишта.
Држим да нам оваква једна представка неће бити
на одмет.
5. Начелник окружни спровео Вам је представку команданта пука у Струмици, којом
предлаже за унапређење и одликовање нашег
писара Гајића због преданог вршења дужности и
храброг држања приликом последњег комитског
упада. Пошто сам се о свему овоме и ја лично
уверио, молим Вас да по овоме предлогу поступите.
Молим Вас, Господине Министре, да изволите
примити уверење о моме особитом поштовању.
Д. Ђ. Алимпић
Инспектор Мин. Унутр. дела

ступа у снагу по одобрењу команданта трупа нових области.
Уочи напада било је на нападнутој територији
ове војске:
1. Граничне трупе до 120 људи,
2. Крстарећа жандармериска оделења до 100
људи,
3. Трећи позив 14. пука,
4. Први позив 14. пука
Граничне трупе су распоређене дуж границе у
виду ратног стрељачког ланца, са групама од по
10 људи на караулама.
Жандарми су били у оделењима од по 10 људи
у сталном покрету између појединих села и по
селима.
Трећи позив 14. пука је распоређен од Велеса
до Ђевђелије са главним задатком да чува железничку пругу. Извесни делови су били растурени
у групама од по десет људи – по појединим селима.
Први позив 14. пука је био једина оперативна
јединица. Она је била растурена такође на веома
широком простору.
На нападнутој територији био је од прилике овакав распоред 14. пука I позива:
Једна чета је била у селу Валандову под командом мајора Милијашевића. Једна чета у Мировчу
под командом мајора Ђоке Јовановића, једна у
Демир-Капији под мајором Блажарићем, а штаб
команде одреда с једном четом, два Дебанжова
топа и осталим неборачким деловима био је у
Струмици. У Штабу су били: потпуковник Вијоровић, мајори: Петровић и Вукоје Тодоровић,
артилериски мајор Аца Вуковић и још 5 – 6 официра.
Нисам могао да сазнам тачно, колико је било
трећепозиваца 14. пука на нападнутој територији: изгледа, да их није било више од 200.
14. пук I позива није могао имати укупно више
од 2000 људи. Од тога је велики део био болестан,
било у болници у Ђевђелији, било у импровизираним амбулантама и болницама у Валандову и
Струмици. Због тога у чети није било више од
80 бораца. Мајори Ђ. Јовановић, Блажарић, Петровић и Милијашевић, који по свом положају
треба да буду команданти батаљона, у ствари
су били командири чета од по 80 људи. Ни на
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7.
[Април 1915]
Извештај о стању на бугарској граници у Македонији после комитског напада на Валандово
и железничку станицу код Струмице и потреби
промене стратегије одбране од комитских упада 2
1. Јачина и распоред наше посаде на територији
Демир-Капија – Струмица – Мировче:
Јачина и распоред наше посаде сматра се за велику војничку тајну. Због тога ми није било могућно да прибавим потпуно тачне податке, али се из
онога, што сам сазнао, може да начини приближна слика.
Распоред посаде врши командант одсека, а
2 На документу није назначен датум, ко је аутор извештаја, као ни
коме је извештај намењен.
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једном месту није било више од 80 људи, сем у
Струмици, где је могло бити укупно 200 људи бораца и небораца.
Војска у Струмици имала је једну чету од 40
људи на коти 153, непосредно над станицом,
којом је командовао рањени капетан Миленковић, и послугу Дебанжових топова, који су били
на истој коти.
Укупно је могло бити на нападнутој територији око 800 – 900 људи.
2. Јачина и распоред нападача:
О упаду бугарских комита на Велики Петак
ујутру постоји на жалост врло мало података, јер
је врло мало сведока. Живих сведока војника за
сада имамо само у Струмици и Валандову.
Они у Струмици са коте 153, и они из штаба
причају, да су око 3.30 ујутру чули пушкарање.
Одмах су сви поустајали, командант пука је издао наредбу к оружју. Док се војска прикупљала,
на коти 153, се већ чуло „ура“. Мајор Петронић
је пошао са 14 војника на коту 153, али је већ
одонуд пуцано на саму станицу, тако, да се није
могао да успне. У томе је сишао рањен војник
са коте 153, и јавио, да је капетан Миленковић
рањен. Мало затим снешен је он доле. Истовремено је већ почела пешачка ватра на зграде у станици струмичкој и то с три стране. Кота 153 је
један вис, који као полумесец обухвата станицу,
оба се крила постепено спуштају ка Вардару.
Значи, дакле, да су нападачи били већ заузели
целу косу над станицом и пошли са три стране
ка зградама станичним. Лево крило нападача
водило је право на мост. Како је одатле тучено
жестоком ватром, значи да је то крило било нарочито јако.
Под оваквом ватром остатак војске се збио по
зградама и иза зидова на станици и пошто је наоружано око седамдесет коморџија отпочела је
одбрана иза тих добрих заклона.
То је трајало пуна три часа, у међувремену је
рањен командант, а нападачи су се почели постепено да приближују зградама. Изгледало је,
да нашим нема спаса. Али око 8 часова наиђе од
Мировча мајор Ђока Јовановић са 80 људи и из
згодних положаја с десне стране Вардара почне
да туче јаком ватром лево крило нападача, које је
већ било у непосредној близини моста. Ова из-

ненадна бочна ватра на најјаче, лево, крило била
је спас за мост и оне у станици, јер је тиме ослабљена најјача бочна ватра на њих. Истовремено
је чета мајора Блажарића долазећи с једним топом у вагону од Демир Капије, угрозила њихово
десно крило.
Тако је наш фронт постао шири од њиховог,
и док је до 8 часова претила опасност опкољења
станице у Струмици од нападача, дотле је сад запретила њима иста опасност.
Због тога је нападач већ у 9 часова почео да
се повлачи са коте 153, али под заштитом једног
броја комита, који су још до 11 часова пре подне дејствовали са коте 153. Према исказу једног
рањеног комите нападача на Струмици је било
око 500 – 900. Њих је било дакле много више но
наших и што су они овде претрпели пораз, узрок
лежи у једној њиховој великој тактичкој погрешци. Они су рачунали да ће са посадом код Струмице много пре бити готови, но што ће моћи
одреди са Демир-Капије и Мировча стићи у помоћ, због тога нису послали никаквих оделења у
та два правца, која би имала задатак, да их задрже. Да су послали само по 40 људи ка Мировчу и
Демир-Капији, сва би посада у Струмици била
побивена и сва четири објекта порушена.
Код Валандова пак напад је текао овако:
Валандово лежи на четврт часа испод саме
границе. Кад се у Валандову чуо први пуцањ,
оно је већ било опкољено са све четири стране.
Само је ланац ка селу Раброву и према Казандолу био доста слаб, тако да се један део наше посаде пробио ка Раброву – при чему је пао мајор
Милијашевић – и други део се пробио ка Казандолу заједно са женама и децом чиновничком.
Валандово је остало у њиховим рукама до суботе
у шест часова по подне, док је Струмица била ослобођена у петак у 11 часова пре подне.
Шта је било са у осталим местима, где је било
посаде, не знамо ништа. По досадањим извештајима све су посаде у тим селима, као и сви граничари и сва крстарећа жандармска оделења,
побивена. Само се спасао један потпоручник из
села Удова, који ће вероватно бити стављен под
суд.
Ми имамо око 300 мртвих и око 40 рањених.
Погинуо је један официр, а пет рањено, међу
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нису издахнули. Тако је било и са жандармима и
трећепозивцима: сви су они нађени – једног дела
нигде нема – поклани у групама по десет.
Наравно, да им није могао бити циљ заробљење, јер шта би радили с њима преко границе? А како би живи могли бити сведоци против
њих, то су их морали убити. За то је заклан учитељ у Валандову.
Начин пак, на који је извршено убијање (на
км. 103 су сви испечени) одговара варварству
комита.
Строго су пазили, дакле, да не остане никаквог трага од њих. Утврђено је, да су у Валандову
имали превијалиште са неколико лекара. Зна се и
кућа, у којој је оно било. Грађани су видели и лекаре. Даље су одводили силом један део становништва, да не би било сведока. Строго су пазили,
да се ниједан мештанин не убије нити опљачка.
Разлог врло прост: да сачувају и појачају симпатије према себи и представе се као њихови ослободиоци, као што су то радили и у прво време
комитских борби од 1893. у Турској. Због тога су
морали да их одведу са собом. Од њих је после
пет дана успео да побегне са сестром пандур из
Валандова и од њега смо чули врло интересантних ствари, о чему ће бити доцније речи.
Своје су жртве и рањене одмах односили. Оно,
што је остало мртвих, то је било од залуталих и
од заштитнице. Код већине од ових није било
никаквих докумената. Интересантно је, како смо
дошли до она два најважнија документа: уверење
начелника окружног у Струмици (бугарској) и
писмо начелника штаба маћедонско – оринског
ополченија. Чета мајора Ђоке Јовановића је убила једног комиту, који је био пошао мосту. Чим
је он пао, пошао је други к њему и почео да га
претреса. Јовановић, који је с виса преко Вардара могао све то лепо да види, узме га на око, и као
одличан ловац, рани га. Код тог мртвог су нађена
та документа, из којих се види, да се зове Ризо
Иванов, да је 7. октобра 1914. пребегао из села
Хума (у срезу ђевђелиском – гњездо комита од
вајкада), да је истог дана упућен из Струмице у
Бугарској, а 18. октобра препоручио га Н. Икономов, капетан и заступник начелника штаба
македонско – одринског ополченија у Софијски
војни арсенал на рад.

њима сам командант.
Према покупљеним подацима изгледа да су
комите упале у јачини од најмање 3000 људи и то
на целом граничном фронту од Плавуше до Раброва. За тим се одмах поделили у групе, од којих
је свака имала одређен циљ и чија је јачина била
тачно одређена према јачини посаде, на коју се
имало напасти. Најјаче су групе биле код Струмице и Валандова. Крајње десно крило нападача
марширало је од Плавуше ка км. 106, па дуж Вардара до Мрзенца, ако не и до моста на Вардару
код Ђевђелије па од моста правом линијом до
Раброва. На тој се територији налазе најважнији
објекти железнички и око тридесет села, на чију
лојалност никад нисмо могли да рачунамо.
Развијање и операције комита одају две ствари:
а) Да је цео план и извођење његово било у рукама одлично спремних официра,
б) Да су нападачи тачно знали, где се налазе поједине наше посаде, стражари, граничари, и у коликој јачини.
Доказ за последње лежи у факту, да од целокупне војске, сем оних делова у Валандову, нико
није жив остао, рачунајући ту жандарме и граничаре. Они, који су остали живи, били су ван
њиховог домашаја.
Комите су биле наоружане турским пушкама,
и обучени у турско одело, а тога имају Бугари доста још из прошлих ратова.
Од војника на коти 153 спасло се четири рањена војника, остало је поклано. Један део је повезан и одведен к селу Удови, где је такође клан (на
тенани док је трајала борба). Ту је било и 18 болесника, који су такође поклани. (Један се спасао
у гомили симулирајући мртвог). Седам артиљераца је такође поклано око топова. Како је из
тих топова опаљено неколико метака на станицу
Мировче, одакле се појавио воз, и како су упаљачи били код тих војника, и како најзад међ комитама, није могло бити вештих у руковању Дебанжовим топовима, то је највероватније, да су они
нашу послугу натерали да пуца, па по том поклали. У Валандову је поклано 110 регрута, од којих
је 30 било у болници у истом месту. Клање је по
правилу вршено на овај начин: прво су везивани
живи по 10 уједно, по том сецкани по мало, док
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војске, измеђ јединица је постојала органска
веза, напред је израђен ратни план, а извођен је
од заједничке команде. Истина, сви су нападачи
имали преко обуће једну штофану навлаку, да се
не чује ход; упад није вршен више кроз теснаце
и канале, измеђ посада, већ напротив главним
оперативним правцима и право на посаде. Измеђ 17. јуна 1913. и 20. марта 1915. разлика је
само ова:
а) што нападачи нису имали топове и
в) што им циљ није био дефинитивно заузеће територије; већ напротив напуштање исте по извршењу задатка.
Топови им нису били потребни, јер се по плану, организацији и јачини упадајућих јединица,
задатак имао свршити и без њих. Шта више ангажовање артиљерије је било врло опасно, јер би
се при повратку, који је морао бити исто тако
брз, као и упад, могао који да заглави у оне гудуре, и да служи као корпус деликти.
У место комбиноване ватре артиљерије и пешадије, они су изабрали комбинацију пушке,
бомбе, и каме. Нож је највише радио, јер је 4/6
жртава поклано. Топови би служили као узбуна
оближњим српским посадама, и то би било опасно. Тишина са којом су извели ствар, класична је.
Пушчане борбе није нигде било сем у Струмици,
т. ј. на крајњој тачци. Како су успели да без ватре
подаве многобројне посаде, просто је загонетно.
Једино могућно објашњење лежи у предпоставци, да су се наше посаде, кад су виделе, да су опкољене, предавале. То је и утврђено за осамдесет
војника регрута у Валандову.
Ван сваке је сумње дакле, да упад комита 20.
марта треба сматрати са војничке тачке гледишта
као једну ратну операцију. Што се то на жалост
дипломатски не може тако да сматра, узрок лежи
у низу околности, које омогућавају Бугарима да
то цинички поричу.
Према томе територија, на којој је извршен
препад, није више ровито земљиште, нити терен
комитско – герилских вршљања, већ војиште.
Ако би се и даље стајало на првом гледишту, могло би бити фатално по нас.
Ако се пак стане на гледиште да је то војиште,
онда се морају извући и све козеквенце. Пре свега распоред војске треба из основа изменити.

Опрезност је ишла тако далеко, да ничег бугарског није било међ нападачима, ни одела, ни
оружја. Једино су нађене две бугарске бомбе и
један тајин. Комите су тако тврди људи, и тако
одани ствари, да се један разнео сам бомбом, кад
је видео, да не може да се спасе.
3. Критички поглед на упад комита с војничке
тачке гледишта
С обзиром на горњи распоред целокупне
војске на горњој територији можемо лако да
закључимо, шта је био њезин циљ. Граничари
имају да чувају границу од недопуштених пролаза, жандарми и трећепозивци по селима да одржавају мир и ред, а 14. пук и остатак трећепозиваца да чувају пругу.
И кад се узме у обзир, да су објекти сачувани и нападач одбијен, онда се с војничке тачке
гледишта сматра, да је циљ потпуно постигнут.
Како је пак, услед бројне надмоћности нападача,
остварење циља било озбиљно у питању, то се
сматра, да је слањем другог пука I позива у појачање, потпуно обезбеђено и за у будуће остварење истог циља.
По моме мишљењу, наша се тактика сада има
из основа да измени. Ми смо имали око 350 губитака, од којих је скоро 300 мртвих. Овакав однос
измеђ мртвих и рањених искључен у регуларној
борби. То је могућно било само услед крајње децентрализације наше посаде. Децентрализација
до овог шестог упада била сасвим умесна, јер су
комите раније упадале у малим групама, које никад нису биле јаче од педесет људи. Оне се обично увлачиле ноћу, кришом, привлачиле опрезно
испред појединих посада и тек су код железничких објеката отварали ватру. Наша је посада дакле имала за задатак да у правцу од границе ка
прузи постави што више посаде, односно заседа,
а претпостављало се да је свака посада за себе у
стању да сврши с упадачима.
Војска је дакле била у функцији, у којој се налазе чувари објеката и на другим деловима пруге, само у јачем броју. Војска је стражарила и чувала објекте од мучких атентатора.
Шести упад комита нема ничег заједничког
с ранијим. Ово је био ратни поход истоветан с
оним од 17. јуна 1913. год. Нападачи су организовани у јединице по правилима о организацији
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Нема више герилских борби, већ војне и ратови.
Непријатељ не упада кришом, у малим групама,
чувајући се од наше посаде у жељи да учини пакост и да узнемирава, већ компактним масама,
добро организованим и намењеним прво за борбу, па онда за чињење пакости.
Пре свега треба престати са децентрализацијом војне посаде. Oна је скроз нетачна штетна
и опасна. Штетна је због тога, што омогућавамо
непријатељу делимично уништење оделења и
тиме трпимо велике губитке. Ми смо изгубили
овога пута три стотине красних борацa, који би
уједињени могли много да учине; ако не да одоле
навали, а оно бар да зададу одговарајући број губитака. Упад од 20. марта одликује огромним губитцима на нашој страни, а незнатним на њиховој. Са свим природно, јер нигде није могло бити
борбе сем код Струмице. Наши су растурени у
оделења, морали сви изгинути, не могући задати
непријатељу оне губитке, који би били неизбежни, да су они били сви заједно.
Ми не смемо допустити да нам Бугари без
икаквих жртава, кољу војнике на буљуке. Ако то
стање остане и даље, они ће учестати са упадима
само ради клања српских војника. То се може обновити сваке недеље, јер их ништа не кошта.
У осталом штетно је и са гледишта војничког морала. Треба видети војнике, који су остали живи,
а видели својим очима унакажене, клане и печене другове. Преплашени бескрајно. Команданти
причају, да су целог петка цептели од страха као
прут. Ако остане децентрилизована посада, свако ће се оделење за себе осећати немоћно и гледаће што пре да умакне. Ко не може да умакне
убиће се сам, само да не падне у руке комита (из
тих разлога добро би било, да се остаци 14. пука
и остали остаци раније посаде одведу на другу
страну, јер су сви постали малодушни на томе
месту).
Децентрализација посаде не само да је штетна, већ и врло опасна. Наша победа код Струмице била је дуго у питању. И да су комите са
Валандова, у место што су прибирали становништво, упутили једно мало оделење ка Струмици (а код Валандова их је било преко 1000), ми
би смо подлегли. Испад би се завршио рушењем
објеката и покољем 600 српских војника и офи-

цира, а можда упадом у Ђевђелију, Дојран, па чак
и на десну обалу Вардара.
Војска се мора да распореди тако, да може на
месту, најповољнијем за борбу, да да отпор нападачу, који може упасти у много већем броју,
јер преко границе има у много већем броју, врло
много комита. То место мора бити згодно како
за давање отпора већој снази, тако и за чување
објеката. Ја се нећу упуштати у питање, да ли то
треба да буде ближе граници или можда чак на
згодним положајима с десне стране Вардара. Висови на десној обали Вардара у тој околини потпуно доминирају пругом и реком. То је у осталом
ствар штаба трупа нових области.
Али је за случај да се трупе наместе даље од
границе, врло важно питање, како ће се чувати
наша територија од повреде, јер је до сада био
такође један од битних циљева тамошње посаде. О чувању интегритета те територије више
не може бити тии речи. У рату се не пита, хоће
ли непријатељ ући у територију или не, већ са
кога ћу места моћи најбоље и најсигурније да
постигнем циљ. Ми ни до сада нисмо могли да
сачувамо интегритет целокупне територије. Ми
смо били поставили војску тако, да чувамо прелаз преко границе, да штитимо села и пљачкаше
и мостове и пругу од атентата. И ниједан од тих
циљева није могао бити остварен. Преко наше
границе се од почетка рата врши саобраћај у људима, као да граничних трупа и нема. Знамо, да
је хиљадама од почетка рата прешло у Бугарску,
баш на томе месту. То су факта. Срески начелници из Дојрана и Ђевђелије тврде, да бегунце
војне спроводе комите, које за тај циљ прелазе на
наше земљиште. Бегунци прелазе у великим групама. Такође тврде они, да Турци из околних села
и уопште многобројни шпиуни њихови стално
одлазе преко границе и враћају се. Исто тако је
прошао неопажено и онај пандур из Валандова,
који је одведен од комита, везан, па се после пет
дана са сестром вратио.
Кад дакле сви признају, да се интегрална контрола прелаза на граници апсолутно никако не
може да врши, онда нашто онај кордон граничара? Само за то, да буде поклан! А кад би се он
збио у веће групе, био би одличан борачки елемент.
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Нашто ће нам посаде од жандарма, војске и
трећепозиваца по појединим селима? То је имало свог оправдања па и потребе, док се претпостављало, да комите као хајдуци упадају да
убијају и пљачкају. Кад пак они улазе као регуларна војска, онда су посаде осуђене на смрт.
О појединим селима се више не може да
води рачуна, јер су они на војишту. Лепо је то,
кад у сред вулкана, који ради већ осам месеци,
и куља с времена на време, ради школа у Валандову на самој граници, преседник купи комору,
наплаћује порез, и сељаци обрађују земљу. Али
се то не може да изводи више с малим бројем
војске. То би се могло да изводи кад би се дивизија послала на границу према бугарској Струмици. Иначе и о мирнодопском животу тамо не
може бити више речи. Да пок. Милијашевић није
имао жену, која је учитељица, можда би остао у
животу; он је изгубио доста времена, док је њу
спасавао. Најзад зар могу учитељи и даље мирно
да раде, кад помисле на свога колегу из Валандова, који је заклан на Велики Петак.
Зар може и остало становништво – у колико
би било одано Србији – да ради мирно свој посао, кад се одмах по повлачењу комита пронео
глас о предстојећем обновљењу упада. Преседник општине и деловођа су одмах нудили оставке. У том крају је цео свет сада сваке ноћи на
мртвој стражи, било да се радује упаду комита,
било да га се боји.
Сва она села, која остају измеђ границе и
главне посаде, морају прећи у ратно стање, у
коме се у осталом већ налазе. Овде се политички
интерес мора да потчини војничком. Сва та села
треба одмах евакуисати. Комите су евакуисале
потпуно седам села, а из осталих шест извели
већи део становништва. И кад се томе дода, да
је пре тога велики део већ пребегао у Бугарску,
онда је остало врло мало људи, о којима бисмо
се имали бринути. Турци, а њих је већина, стоје у
контакту с онима преко границе. На Велики петак су у свима турским кућама и на десној обали
Вардара (у срезу тиквешком) гореле свеће. То је
утврдио лично начелник срески Видаковић, који
је у селима око Криволака нашао буле спаковане
за одлазак. Дакле, и на десној обали Вардара се
очекују комите. То је факт. Села од Демир-Ка-

пије, Струмице, и Моравче до границе или су
турска или бугарска. Њихови се рођаци налазе
као избеглице с оне стране границе нарочито у
селима Чепели и Зљешеву. То су дакле наши противници.
Али све и да нису, нашто их чувати кад их комите не чувају и кад се сами не чувају? Турци,
који су одведени или са својим пристанком отишли – (то је утврђено), оставили су пуне куће и
сва поља обрађена. Истина, они се надају, како
је истрагом утврђено, да се скоро врате својим
домовима у аутономној Македонији, али они су
добро знали, да од постеље, одела, смока, и остале покретности не би више ништа затекли (што
је у осталом свршено – пљачка за којом нисам
ништа зажалио). Па шта се после овога има да
чува?
Треба дакле извршити распоред трупа према правилима, које важе за војишта. Села, која
остају испред војске, треба евакуисати, мушко
становништво од 18 – 50 год. старости отерати
у старе границе, на службу у позадину, а остале збити у један концентрациони логор негде на
десној обали Вардара. Сву храну и стоку нека понесу са собом. Кад је пола Србије могло да опусти, могу да опусте и двадесет турских села.
Тиме би се осекла веза измеђ тих људи, који
никад неће бити Срби, и Бугарске и у исто време би се држало у запту све остало незадовољно
становништво иза леђа војске.
Политичка страна овога упада
Не треба се заносити никаквим илузијама односно националних односа затечених у Македонији крајем 1912. Изучавањем прилика у разним
крајевима Македоније дошао сам до уверења,
да није било села, у коме није прошла комитска
чета, а да је у великом делу Македоније била последњих десетак година јача власт комита, но
државе. То нарочито важи за Ресан, Охрид, Прилеп, Кавадарце, Криволак, Ђевђелију и Дојран.
Природно је да су Македонци Словени, који су
били штићени од комита, неприметно почели
да се осећају Бугарима. Једино се има да захвали
пропаганди српској, грчкој и румунској и комитској акцији Срба и Грка, што се у сваком месту
налазило једно или више лица, која не само да
нису били Бугари, већ њихови противници. Али

28

је та пропаганда и по обиму и по интензивности
и по материјалним жртвама изостајала иза Бугарске. Она је имала за дејство, да се у многим
местима знало за Србе и Грке, тек толико да нису
Бугари једини пресумитивни ослободиоци Македоније.
Поред Бугара било је још и Турака у великом
броју. У пркос исељавању остало је још врло много. Ми имамо једну масу чисто турских села, у то
рачунам Удово, Плавушу, Калуцково, Калдово и
остала села, из којих је одведено становништво.
Цела Валандовска Жупа је турска. Таквих села
има по целој Македонији. Даље имамо врло много Грка у варошима (Битољ) и Гркомена на селу,
који су исто тако Грци.
К томе треба додати Јевреје и Цинцаре којих
такође има доста.
Наше заузеће Македоније није могла ни једна
од ових група да поздрави као остварење националног дела, све да им је наш режим донео несразмерно побољшање положаја у политичком
и економском погледу. Политички је наш режим
неоспорно бољи, али економски не у сваком случају. Јевреји, Цинцари и сви већи трговци у варошима имају пуно разлога да жале за поквареним
турским режимом. Посредне порезе су све веће
но у Турској, непосредни порез за вароши много тежи, а на селу и тежи и лакши – што зависи
од разних околности, које овде не могу да излажем. Што се тиче масе становништва, извесни су
крајеви економски добили, а извесни изгубили.
А оно што има централни значај и чиме би се
наш режим битно разликовао од турског и што
би служило као најмоћније средство пропаганде
у корист нашег режима: аграрна реформа – још
није изведена.
Дакле, сем Турака, који се никад не могу да
помире с нашим режимом, Јевреји и Цинцари,
који стално жале за турским, Бугари и Грци немају нарочитог разлога, да се нашим одушевљавају.
Све то не значи, да Србија не би могла да
амалгамише Македонију а још мање, да је постојала ма каква опасност изнутра. На против!
Са невероватном брзином је био почео процес
асимилирања, и моје је дубоко уверење, да би за
цигло 15 година, Македонија цела била компак-

тно српска. Ја сам се дивио моћи асимилирања
нашег режима и дуго нисам могао да објасним
ту појаву. Тек дугим размишљањем сам дошао до
овога закључка:
Становништво Македоније је било навикло
на анемију државне власти. Она је била немоћна.
Убијао је ко је хтео; пљачкао ко стигао, а нико
није одговарао. Турчин је грабио сељаку земље,
сељак је под заштитом комита престао да даје
бегу ма што. Ко је јачи био, тај је имао право. Сасвим противну слику пружа српски режим. Као
мртва рука пао је на ову земљу и од првог дана
манифестовао своју тврду намеру, да од Македоније направи српску државу. Са револуционарима је свршено кратким поступком, међу тим
нико није гањан без разлога. При томе је дошла
политика истицања Бугара, Турака и Грка на
угледна места: за преседнике општина и одборнике итд. Да није наш режим био строг и неумитан, ова би политика могла бити опасна, али је он
политиком фаворизирања не Срба истовремено
гонио све опасне елементе. Режим је почео да
импонује. Средствима из тур-ског режима није
се смело прибегавати, најбоље је посрбити се и
ја сам сретао окореле Бугараше и Грке, који су се
искрено посрбили.
Томе је допринела и ова околност. Одмах по
етаблирању српског режима у овим крајевима,
извршена су два атентата споља: бугарски и арнаутски. Оба пута је српска рука одржала свој
престиж. С оваквим се народом не може ратовати, мислио је свет, ове може само већа сила истерати одавде, дакле мора се резигнирати. И прве
победе над Аустријанцима, без икакве помоћи
из ових крајева, такође су дејствовале повољно
на овај свет. У Новембру месецу је био у старим
границама већи песимизам но овде.
Али је последњих месеца настала промена.
Далеко би ме одвела разна разлагања разних облика, у којима рат дејствује на привреду и становништво ових крајева. Довољно је да напоменем ово неколико:
а) регрутовање војних обвезника,
б) реквизиција стоке и хране, стоке без накнаде,
а хране по нижој цени од цене на тржишту,
в) свеопшти застој у трговини и
г) бескрајна скупоћа. Овде је хлеб 0.70 д. ока, док
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Значи да треба имати довољно војске на сумњивим местима. Војска та има сада два задатка: да
чува објекте и подигне српски престиж.
У вези с тим стоји питање о Турцима. Према
Турцима смо водили врло колебљиву политику.
Почели смо и њих да регрутујемо, па смо стали,
почели смо да их пуштамо да се селе, па смо забранили, па смо после опет допустили. Последње
је једино правилно.
Ослобађајући Турке од војне обавезе ми смо
мислили да их придобијемо за себе, међу тим
то је искључено, Турчин се у души никад неће
помирити с овим режимом, то је јаче од њега.
Али тиме смо учинили да је целокупно турско
становништво остало код куће. Ја сматрам то
за врло опасно. Изгледа, да се акција Македонствујушћих наслања искључиво на Турке овога
пута и да су они сада најопаснији.
Кад смо већ покупили све хришћанско становништво из ових крајева, треба прибрати и
њих, па ма се употребили на пољске радове у старим границама. Треба их одвести одавде. Турци
су били главни контигент комита од Вел. Петка,
цела је акција и с оне стране границе заснована
на турским избеглицама одавде. И колико су они
били рђави војници 1912. толико су сада добре
комите; њих су у бугарској Струмици фанатизирали, они су вршили оно грозно клање наших
војника.
Турци ће се, а пре, и после, иселити одавде,
то је апсолутно сигурно, они не могу да остану
под хришћанским режимом, и онда нашто их
сада штедети? У њима нећемо никад имати трајне поданике. Турчин напушта све своје имање и
иде у Цариград да гладује; таквих примера има
безброј.
На то рачуна Комитет, због тога су и ангажовани турски официри, који се налазе са оне стране границе, у Струмици.
Дипломатска страна догађаја од 20. марта
Видим из новина, да је влади стало до тога, да
докаже, да је упад извршен по жељи или бар са
знањем бугарске владе. У прибирању тих података г. Алимпић је учинио све што се учинити
може. Он жали што није ухваћен ниједан жив
упадач, али како су они били бројно надмоћнији,
то је било немогућно заробљавати, а није могућ-

је надница динар до динар и по.
Што се тиче реквизиције, да изнесем само један факт. Ђевђелија од вајкада увози храну, јер
она производи само културне биљке. Међу тим
тамо је реквириран кукуруз, увезен из старих
граница, и плаћен 16 дин. и ако трговце кошта
Дин. 27.
Ван сваке је сумње, да цела Македонија стење
под теретом, као стара Србија, али док ми резигнирамо, дотле ови овамо желе промену ма какву
било. Не треба се варати, ратни режим је много
гори од најгорег мирнодопског режима.
Па ипак овај свет није смео да мисли на какву
буну или револуцију. Као што рекох, чак у новембру прошле год. он је био миран и очекивао
слом. Никакав се покрет није појавио, ништа се
није приметило, покушаје бугарских комита су
они сами достављали власти.
Тек после овога шестог упада се може да примети известан покрет у духовима. Нема ничег
позитивног, али су учестале доставе повереника,
почело је да се шапуће, да ће Бугари упасти још
јачом снагом. Прошле недеље, тај шапат је стигао
чак до Битоља. Проносе се гласови о појави бугарских комита у разним крајевима, где их одавно нема, осећа се неко мешкољење, које истина
ни из далека није опасно, али које може постати
опасно.
Та појава долази отуда, што је овај упад био
врло јак, што нам је задао много жртава и што се
од њега преплашило наше чиновништво присталице режима, а нарочито ренегати и што је одведено силно становништво. Значи, да је овдашњи
свет сада први пут, после две године, помислио
и на могућност, да нам ко отме ове крајеве. Ова
се појава мора одмах угушити, мора се подићи
престиж српског режима мора се повратити наш
оптимизам и манифестовати наша чврста воља,
да не пуштамо из руку оно, што сматрамо да је
наше.
То се може постићи првенствено јаком и добро организованом посадом на левој обали Вардара. Највећи би се ефект постигао, кад би смо
имали што скорије прилике, да приредимо једну
малу касапницу бугарским комитама. Добро би
било да што скорије упадну опет, али да их ми
спремни дочекамо.
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Аустрије и Турске. Турска шаље официре и људе
у Струмицу, а Аустрија све то издржава. Све се
то одиграва на бугарској територији, и у оном несрећном куту, бугарској Струмици, који ће нам
главе доћи. Организација је грандиозна. Централа је у Софији, штаб у Струмици, а шпијунажа
у Солуну. Сав је Солун миниран каналима, које
је поткопала шпијунажа, коју води аустриски и
бугарски конзул. Последњи је, како вели г. Алимпић, веома окретан човек. Из досадањих напада
на пругу знамо већ, да је он увек претходио каквом важном транспорту, а за последњи се прича,
да је у вези с транспортом од 80 мил. дин. злата.
Поред те шпијунаже постоји и она из Струмице преко границе, која је минирала сав онај терен. Месне власти имају уверење, да наши Турци
свакодневно прелазе тамо и дају обавештења.
Колика је добра била шпијунажа, доказ је, да се
на преплављеној територији ниједна посада (сем
оне из Удове) није спасла и тачно се знало, где је
која посада заноћила и колика на броју.
На супрот томе ми немамо појма о томе, шта
се догађа у Струмици, па чак ни у селима Чепели и Злешеву, која се виде са границе врло добро. Наше среске власти имају своје поверенике,
али ко од њих пређе тамо, други пут, више се не
враћа, закољу га. Кредити којима они располажу и сувише су мали. Чујем, да се у Солуну врши
нека врста шпијунаже, али мени се чини, да је тамошњи конзул најмање згодан за такве ствари.
По моме мишљењу треба организовати једну
јаку шпијунажу у Солуну, која ће дејствовати и у
Струмици. Не треба заборавити никако, да Турска преко Струмице води рат са Србијом. Тамо
су турски официри, тамо се хране хиљаде комита, тамо је читав логор и ми о свему томе знамо
толико, колико су нам саопштиле умируће комите и пребегли пандур из Валандова.
Да смо имали ту шпијунажу, не бисмо били
изненађени и не би смо овако затезали са доказима. Како је незгодно без шпијунаже, најбољи је
доказ овај факт: одмах после упада на Вел. Петак,
почео је да кружи глас, да се спрема нов напад.
Тај је глас допро и до Ниша; али кад се запитамо
од куда тај глас, долази, наћићемо, да му се не зна
извор; шапуће се, онај чуо од Турчина, Турчин од
једне жене и тако даље.

но било похватати ни рањене, јер су их они однели. Један потпоручник је ухватио код Казандола
једног живог, али га је одмах убио. Није му замерити, што није мислио на дипломатску страну
ове крваве афере. И они су били у томе погледу
врло предострожни, чували се да не оставе за собом трага.
Докази, који су прибављени до сада, довољни
су да докажу одговорност бугарске владе. Али
при оваквој међународној ситуацији не вреде
никакви докази. У међународном животу не постоје никакви докази, ту нема признања, већ само
одрицања. Шта би нам вредело да смо ухватили
десеторицу живих, међ њима би била већина бегунаца са наше територије. Али све и да је међ
њима било бугарских војника, бугарска би влада огласила њих за дезертере. Њихове би исказе
огласила за „пак“, на кратко, свака би тврђења
порицала, а сваком факту дала друго објашњење.
Бугарски упад даје довољно материјала за casus
belli. За то су довољне исправе Ризе Иванова,
из села Хума, из којих се види, да је активни бугарски капетан Икономов заступник начелника
штаба македонско-одринског ополченија, коме
је задатак револуција у Македонији. То даје довољно оправдања за демарш, репресалије и рат.
Али, треба моћи извући конзеквенце из тога.
Наши савезници то не могу, изгледа.
У толико је већа опасност по нас с те стране
и у толико преча дужност, да добро отворимо
очи. Кад Бугари виде, да им је ово олако прошло,
они се могу решити да једног дана обуку 30.000
комита у турско одело; и то значи крај наше владе у овим крајевима. Чак да се после овога реше
наши савезници на крајње мере, за нас је доцкан.
Не треба заборавити, да се све то даје врло лако
извести. 30.000 комита могу да побију сву нашу
посаду, да заузму целу Македонију, да изјаве у
Европи да је избила револуција, која се изродила
у страховито клање и да је Бугарска у интересу
човечанства, да би сачувала чак и српске чиновнике од погибије, морала да умаршира. Ко ће је
после истерати? А Македонија је за нас данас животни нерв па чак, како изгледа по транспортима
– и за Русију.
У вези с овим стоји и питање о обавештавању
и шпијунажи. Бугарска је у овој акцији савезник
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У Струмици има тако много пропалица и ловаца лира и наполеона, да би се паметном организацијом шпијунаже могло много што шта да
постигне. Све је оно тамо везано за паре. У европској Турској сви су патриотски подвизи, све
револуције, сва клања била les affaires. Да није
пара, не би било упада у Србију.
Шпијунажу у Солуну треба поверити једном
опробаном полицајцу. Узгред да напоменем да
би г. Алимпић, са двајестогодишњим искуством
на томе пољу, и са познавањем језика, могао да
буде врло добар шеф организације.
На крају да додирнем још једно питање. За
време упада Грци су нам, како чујем, два пут нудили помоћ. Они имају доста војске на граници.
Наше власти нису смеле да је приме. Начелник
округа тиквешког је питао после упада, како ће
да се управља у обновљеном случају.
Ја не знам, какви су наши односи с Грчком. Али
ако ангажовање Грка не би било скопчано ни са

каквом штетом по нас, онда би требало дипломатским путем регулисати то питање тако, да без
одуговлачења могу да се ангажују Грци. Они би
нам учинили велике користи, јер имају доста и
одморне војске.
При завршетку овога написа нађох се са овд.
просветним инспектором г. Н. Ракићем, који
ми рече, да има једно ефикасно средство за сузбијање даљих упада; нека Руси пошљу само 2000
војника с официрима на српско-бугарску границу; неће комите смети да ударају на руску војску,
нити да је кољу као пилиће. Или ако би се усудили, нека Руси виде, како изгледа на Струмици.
Ја се потпуно слажем са овом идејом.
На полеђини:
Пов. бр. 13237
АС, МИД, ПО, 1915, Ф XV, 17/IV, дос. V

Приредиo:
Александар Марковић
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СРПСКО-АУСТРОУГАРСКИ ОДНОСИ 1874-1914.
У извештајима српског посланства у Бечу
Документи
(Део 9)

119.

овд[ашња] влада од стране Tagblatt-а и других
листова вређајуће и сатиричне прекоре за достоверност наших званичних извора и тврђења.
То сте сигурно по листовима овд[ашњим] читали, а тако и јутрошњи телеграм Tagblatt-а којим
се и сам текст адресе, коју војска Књазу – Краљу
шаље, саобштава. О овоме Вам нехтедох јутрос
телеграфирати.
Пре него што примим одговор на синоћне питање, немогу никуд на састанак ићи, незнајући шта на питања о свим тим гласовима
да рекнем. Извештен сам међутим, да се овим
гласовима верује, и – што и сам предпостављам
– да они производе јако негодовање у извесним
званичним круговима а уобште приметну узрујаност. Дај боже да се доношење Tagblatt-а сад
необистини, иначе ће се потврдити једно од већ
сад облађавајућих мишљења, да су ти перверсивни догађаји или самом владом „намештени“, или да је анархија у земљи мах заузела бар
у том обзиру, да – страна – солдатеска и влади
и земљи политику диктира. Желити би било,
почем по свој прилици наше стање тако зло нестоји да се о томе даду свету јасна и поуздана
обавештења, те да се тим стане на пут оним по
земљу штетним посматрањима и представама
нашег стања, какових новине последње доба
пуне бијаху и какове и у вишим званичним круговима вере налажаху.
Мало пре примих Ваш одговор на мој синоћни телеграм. Сам јако њим обрадован послах
одма и бар[ону] Орцију и г. Хиршфелду извештај као званично с Ваше стране уверење, да је
синоћње доношење Tagblatt-а неистинито. Ово
ће, знам, и једноме и другоме врло добродошло
бити.

9. септембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о поверљивој информацији да је
руски император потврдио аустроугарском посланику да ће Русија спроводити на Балкану политику која је усаглашена са Аустроугарском; о
вестима у бечким новинама да ће се српски кнез
прогласити за краља
Бр. 102,

У Бечу 9. Септембра 1876.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
У поверењу дознао сам да је Цар руски јуче посланику аустр[ијском] рекао: Изјавите вашем
Цару да може рачунати на моју непоколебљивост у правцу угођене с њим политике пада ћу и
воље и снаге довољно имати да спречим планове Генер[ала] Чернајева и владе Српске.1
Синоћ Вам телеграфирах, како је Tagblatt
(који је тачније и брже извештен о тим догађајима но ја) донео – у свом вечерњем листу –
вест, да данас у Београд долази депутација, која
носи Књазу закључење војске, да је за Краља
србског проглашен, и да је депутација београдска оној депутацији на сусрет одпутовала. Немам још одговора, нити сам без тога у стању
оценити, у колико је и овај телеграм Tagblatt-а
према Вашем ономадашњем dementi-у основан.
Због овог démеnti-а, као неистинитог, претрпили смо и ја, и Pol[itische] Corresp[ondenz], и
1 Алинеја је шифрована.
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Част ми је, и овом приликом уверити Вас,
Господине Министре, о мом особитом поштовању.

мира спасе Србију и од она два услова, за које
се држаше, да нас неће моћи мимоићи, а ти су
један Србију унижавајући израз њене лојалности или веће подчињености према Порти, и
обвеза да Србија плати Порти ма под каквим
видом и у ма којој суми ратне трошкове. Проглашење Књаза за Краља од стране наше војске
избаци дипломацију из сигурног пута, којим са
својим радом иђаше. Г. Орциј ми потврди, како
је тај акт велико негодовање код цара Александра произвео, а у истој мери је, сигурно сам
извештен, свуда осуђен био, наравно с разним
оценама према гледишту, с кога ко нашу будућност с мање или више симпатије посматра. Оне,
који се за нас највише интересирају, та је демонстрација најужасније дирнула; непријатеље
наше само утолико није обрадовала, уколико
су они интересирани, да се што скорије закључење мира подобним догађајима незауставља.
У последњем писму доставих Вам у шифрама
поруку Императора Цару Аустријском односно на онај догађај.3 Г. Новиков рече ми4 Србија
је оним актом учинила атентат на интересе и
политику Аустро-Угарске. Изван сваке сумње
стоји пак важност гласа ове силе суседке у предстојећим преговорима и као понајближе интересирање и као заступнице савеза три цара.
Оним актом смо непосредно изазвали ову силу,
да бар охладни у свом добром расположењу и
изразили смо презрење добре воље целе дипломације, која се поред толиких тегоба сагласила
на заједнички рад у интересу мира и Србије –
и христијана. Ако дакле влада србска с оним
актом војске симпатише, што је тако зло као и
ако се манифестација могла догодити против
воље владине. У поверењу дознао сам да се, што
сам и у последњем писму додирнуо, на основу
званичних извештаја овде држи се и уобште се
мисли, да је влада (мимо Књаза) ону манифестацију – наместила, и за доказ томе узима се,
што су личности од поверења, као ген[е]р[ал]
Протић притом главну улогу играле.5 Ја сам и
бар[ону] Орцију и г. Новикову моје индивидуалне назоре о догађају разложио на тај начин,

КЦукић
На врху листа печатано démenti састављено је
по мом писму од самог бар[она] Орцијаи припослато политичкој кореспонденцији што се
због познате повике журнала неких сад строго
критикује.2
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 946

120.
10. септембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о уверавањима званичног Беча да
гарантне силе неће прихватити Портине услове за мир са Србијом који мењају правни статус
Србије, као и наметање отплате ратне штете; о негативном одјеку који је изазвао покушај
војске да кнеза Милана Обреновића прогласи за
краља и оцена да тај покушај угрожава интересе Србије код европске дипломатије; о својој
интервенцији код званичног Беча да утиче на
Турску да прихвати продужење примирја
Бр. 103,

У Бечу 10. Септембра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Ово ћу Вам писмо тек сутра моћи експедирати.
Ваш телеграм односећи се на исправку доношења N. Fr. Presse саобштио сам „пол[итичкој]
Кореспонденцији“, и она ће га употребити приликом као допис, нехтевши оном листу толико
призрења поклањати, да му телеграмом дементира лажне о Србији вести.
Из мог данашњег телеграма, којим се потрудих изразити Вам укратко све главније моменте из разговора вођеног с г. Орцијем, изволили
сте видити, да се дипломација сложно дохватила најбољег пута, да у предстојећем закључењу

3 Шифровано „шифрама...догађај“.
4 Довде шифровано.
5 Шифровано „У...да се“, „на основу...а и“.

2 Шифровано „démenti...Орција“, „политичкој...што се“, „сад...
критикује“.
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неизмеривши дејство и обим, које ће узети њен
апел учињени на мухамеданство, створила је
једног силног фактора снаги својој – фанатизам,
с којим треба сад да рачуна а немоћна је да њим
влада. Питање је за њега још отворено, хоће ли
Порта моћи и смети навали сила попустити, и
хоће ли силе, ако заиста с те стране има опасности, остати при досад показаној енергији. Наравно свако отештање рада дипломације биће
Порти добродошло, и она ће га употребити, да
себи положење код своје популације олакша, па
да у тој цељи задобије и код сила призрења, која
с нашом штетом скопчана бити могу.
Како прекосутра (мислим) истиче рок
углављеном примирију, питах бар. Орција, је ли
осигурано продужење тог стања, и какви су за то
изгледи. Барон ми рече, да Порта још није пристала на продужење, но почем су силе сагласне сврх услова мира (status quo ante за Србију и
Црнугору и amélioré за Босну, Херцеговину – и
Бугарску на основу ноте гр[офа] Андрашија),
то ће оне сигурно склонити Порту, да бар у садашњем стању обустављеног непријатељства
остане, док се неби формално примирије или
мир закључио. Ја га учиних позорљивим на то,
да ваља с тим радом похитати из призрења на
краткоћу рока, па да се и Србија и Црнагора за
раније о закључењу известе, како се неби у незнању што противно догодило. Барон ми рече,
да се оног часа експедира гр[офу] Зичију налог,
да по том предмету свом снагом код Порте настане издејствовати продужење примирија, додавши да ће се о резултату тог рада известити
наша и црногорска влада, а да ће он и мени одма
решење на знање дати. Међутим мисли г. Орциј,
да успех сила у том обзиру можемо као сигуран
држати и према тому се управљати. Ово Вам ја
нехтедох телеграфирати, јер недржах уверавање
за категорично и за тако поуздано јемство, да
би се према тому могла слобода рада наше војене команде спречавати.
Г. Новиков мисли, да ће силе, ако уобште
имају изгледа на успех овог рада, од Порте примити само формално (и безусловно) примирије,
и да се неће и овај пут задовољити фактичним
успехом под извијеним формама, у којима је
Порта у последње доба своје одговоре силама

да је маса растројственог елемента, која нам поред помоћи на бојном пољу донесе и идеје по
ред и поштовање аукторитета штетне, у злом
схватању наше готовости, да сваком ванредном приликом Књаза као Краља поздравимо, за
добро и природно нашла и једном демонстрацијом већег обима оној нашој готовости израза
дати, па да је таква мисао и код србских официра, који са својим руским камарадима на једном
ступњу политичке мудрости стоје, поузданог
одзива нашла. Ако је појединих зрелије судећих
лица у друштву и било, никоме није подносило, одвајати се од огромне већине, која никад о
дипломацији и међународним одношајима није
рачуна водила, него је тукући се за ослобођење
христијана и при оној манифестацији имала
само свог непријатеља пред очима. Надам се,
да сам таквим и другим објашњењима успео,
одвратити речена два господина од штетног по
нас схваћања оног догађаја. Но г. Орциј налажаше за потребно, да се рђав упечатак, који је онај
догађај учинио на целокупну дипломацију, потре једном јасном осудом догодившег се и изјавом Књаза, којом би се дало доказа, да он влада
ситуацијом и да је искрено одан раду дипломације, који је он сам тражио. Ово своје расположење, рече барон, могао би Књаз изразити у
једном писму на ког суверена. – Он нерече кога,
а ја нехтедох га питати, да Књазу неби у избору и најмање сметње полагао; но почем барон
говораше пре тога нарочито о негодовању, које
је догађај произвео код цара руског, а и из више
других узрока мислим, да је он ту тог суверена
и подразумевао.
Ја обећах барону, да ћу Вам одма овај савет
његове владе до знања телеграфом доставити, но при свем том, пошто и друге разговоре
свршимо, замоли ме он и при растанку, да Вам
његов предлог доставим, повторивши ми опет
тегобе, у којима се сад дипломација услед оног
догађаја налази.
Резултат, који г. Орцији од рада дипломације предвиђа, биће као сигурно успешан; ово
мишљење недели г. Новиков с таквом поузданости, предвиђајући тегобе за скори и лак успех у
самом стању отоманског царства. Порта у страху од нашег напада и од револуције христијана и
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давала.
Част ми је, и овај пут изјавити Вам, Господине Министре, моје особито поштовање.
КЦукић
На челу прилога стављен чланак из пера је барона Орција а први део чланка из Београда је од
консула аустро-угарског отуд.6

дужности, кад на време само владу извештавам
о свему што дознам, а налазим за нужно јавити
јој а по који пут и мојим мислима пропратити.
Да ли тим и уколико владу задовољавам, незнам, јер уобште сам скоро свакад остављен био,
да назоре владине – и у важнијим приликама
погађам.
У обзиру на démenti „из званичних извора“,
које Tagblatt (и овд[ашње] туркофилске новине) персифлирају као непоуздане, читали сте
сигурно по новинама, да је овд. министарство
исто тако као и Polit[ische] Korr[e]sp[ondenz] и
ја било предмет критике, пошто је на основу мог
уверавања и оно представило делиградски догађај као без последица и значења. Од тог доба
Tagblatt доноси једнако нова факта у доказ, да је
догађај озбиљна ствар. Од свега тога ја Вам само
јавих о телеграму његовом тичући се доласка у
Београд делигрaдске депутације, и о томе како
се распростиру гласови, да је ону демонстрацију наместила сама влада или да је она произведена солдатеском против немоћне владе. О
овоме писах Вам у два последња президијала,
додавши, да је од последње две версије једна
основана и на извесним званичним извештајима. Нисам држао за вредно, да Вас и о другим
доношењима по овом предмету извештавам и
да Ваше démеnti-је изазивам, предпостављајући
да су она неистинита, почем би ми Ви, знајући
сад каква им се важност придаје, сигурно о
њима што и непитани јавили, кад би она основана била, т.ј. основана у оном смислу како их
Tagblatt (и други) представљају. При свем том
ствари би од користи било, кад би се накнадно цео овај догађај једним објективно држаним
дописом у свима његовим фазама пропратио
и разна доношења Tagblatta и друга о њему на
праву истиниту меру свела. А уобште би од користи било, кад би Ви хтели убудуће представити ми подобне догађаје у њиховој суштини пре
него што би их приватни изопачено обзнанили,
те би се могао лажи одма мах одузети и њено
даље распрострањаване зауставити.
Изволите, Господине Министре и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

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

121.
12. септембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о свом раду и потреби подробнијег
информисања о збивањима у Србији и ставовима Београда
Бр. 104,

У Бечу 12. Септембра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примивши јутрос Ваш синоћни телеграм бијах
изненађен схватањем мојих речи у президијалу
Но 102, о чему се досад уверисте из мог телеграфског одговора, који Вам мало пре експедирах. Неодричем, да се тек прочитан онај став
могао и тако разумети, као да се онај израз „као
неистинит“ од мене усваја, али садржај даљи
писма а нарочито та околност такво закључење
недозвољавају, што ме Ви недржите за човека у
друштвеном обхођењу неваспитана и у службеној дужности недисциплинирана, те да би једном џентлмену и свом министру у стању био
онако ниску увреду нанети – па још мирно на
својој пости остати. Што је став, каошто рекох,
доста нејасан испао, могли сте лако себи објаснити тим, што Вам је познато, да ја президијална
писма никад неконцептирам, но овако из главе
написана после на машини копирам. Често немам времена ни да их прочитам, па зато прочитавши их доцније нађем често нејасности а по
који пут и грубих граматичних и стилистичних
погрешака – о мањима и да неговорим. Уосталом мислим, да одговарам по могућству мојој
6 Алинеја је шифрована.
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шљем опет г. Стејића у министарство, и пошто
и по њему примим одговор, да се ништа незна,
одправим Вам онај шифрирани телеграм. Пред
вече тек бивши у друштву с гр[офом] Волијеом и лордом Бокененом, дознам од ових, да је
Порта саизволила на продужење примирија до
21. тек. по старом или по другим званичним телеграмима до 2. Октобра по новом. Ја Вам тако
синоћ после 7 сати отворено телеграфирах, незнајући још ни сад, пошто ми је министарство
писмом једним од 8 сати јавило као датум краја
примирију 2. Октобар, који је датум коректнији.
Уосталом незна се, је ли дан 21. Септра. или 2.
Октра узет инклузивно или ексклузивно, или
је можебити 21. Септр. узет ексклузивно а 2.
Октр. инклузивно. И овој исправки противуречи вест, која се јуче по подне у овд. министарству знала, да је т.ј. јуче на ноћ на Порти закључено било продужити примирије са шест дана,
и да се очекивало још одобрење султаново за то
решење. Ово је сигурно могао Султан (због рамазана) тек по подне дати, а можебити је он и
рок с једним – два дана продужио. Како управо
с тим стоји, дознаће се тек после неколико дана.
По уверавању, које примих од бар[она] Орција енглески предлог тражи за Србију status
quo ante у најширем смислу, т.ј. обухватајући
све појединости наших одношаја према Порти.
О обвези Порте, да ненасељава више Черкесе
око наших граница нема тамо спомена; то се извело из једне примедбе, која се Порти чини, да у
интересу човечности одсад неупотребљава као
војнике разуздане или бар недисциплиниране
елементе свог мухамеданског житељства. Исто
тако status quo ante односећи се на Црнугору
неспомиње ништа о поширењу црногорских
граница нити поименце о уступу каквог морског пристаништа овој Кнежевини. Глас о томе
своди се на готовост Порте, да и после овог рата
пристаје на регулирање турско-црногорске границе, који се посао одавна имао извршити, и
напоследку баш овог лета, што је садашњи рат
осујетио.
Част ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 955

122.
13/25. септембар 1876.
Информација Косте Цукића да још није познато да ли је примирје продужено и о узнемирености у дипломатским круговима због јачања
расположења у Србији за проглашење краљевине
№ 2434.
13/25. Септембра 1876 из Беча.
Министру Ристићу, Београд
Данас у један овде се још не зна је ли примирије продужено. Нове вести о маху који идеа
Краљевства код нас узима узнемирује дипломацију.
Цукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 961

123.
14. септембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о продужењу примирја и британском предлогу за услове мира између Србије и
Турске
Бр. 105,

У Бечу 14. Септембра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Ма да ми је бар[он] Орциј обећао био, да ће
ми одма на знање дати, чим што о продужењу
примирија буде из Цариграда дошло, немогох
се уздржати, почем синоћ први рок примирију
истицаше, отићи му јуче пре подне и упитати
га, шта се о томе до оног часа овде зна. Барон ми
одговори, да се још ништа незна, но да се нада,
да ће у току истог дана (услед поновљене пресије од стране сила) и Порта се решити и своје
решење силама на знање дати, обећавши ми уосталом, да ће ми одма јавити, што о томе у току
дана дознао буде. Око једног сата по подне по-
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И г. Орциј и у руском посланству, а и г[оспо]
да амбасадори горе споменути говорише ми о
једнако понављаним фазама, кроз које проглашење Књаза за Краља иде, и о чему новине сваки дан понешто ново доносе. Њихови назори о
томе су Вам познати.

која не би смела бити, да је уредно примирије
закључено било. Тако су они за то време наместили на Морави, код Трњана, мост на пилотима, обманув наше страже, које, у идеји да је примирије, нису довољно пажљиве биле! Намера
Турака била је да Алексинац од Делиграда одцепе, али им та намера није испала за руком и тај
намештени мост разорила је опет наша војска,
по истеку примирија.
Даље су Турци употребили тих 10 дана тобожњег примирија, да се снабдеју муницијом,
у којој су последњих дана почели осећати јаку
оскудицу, јер њихова танад нису била више од
олова него од неке друге металне композиције.
Не мање предузимали су кретања и размештања војске у намери очевидно офензивној.
Разуме се да влада Књажева није могла пропустити, а да све ово, са идејом правог примирија никако не слажуће се поступке Турака, не
сигнализује овд[шњим] заступницима, страних
сила, и ја сам то учинио приложеним у копији
трима нотама, обративши им пажњу на незгоде
овако неопредељеног стања ствари, које је очевидно с нашом штетом скопчано.
По истеку ових десет дана саопштили су нам
најпре овд[ашњи] италијански и енглески, а после њих и аустро-угарски заступник, да је Порта
издала налог својим командантима, да ово прекинута непријатељства продуже до 2 октобра
по новом закључно, изјавив притом надежду,
да ће и Књажевска влада исте такве наредбе издати командантима српских трупа.
Пре него би донела своје решење о пристанку или непристанку на ово продужење примирија, у форми како је досад било, влада Књажевска нашла је за сходно да о томе предходно
чује мишљење команданата наших трупа. Ово
мишљење гласило је: да је примирије овако, као
што је досад било, за нас само шкодљиво.
Ма како дакле да би ово продужење примирија било за нас са политичког гледишта корисно, оно је са војничког са извесном нашом
штетом скопчано. С тога сам ја приложеним, у
копији, двема нотама, одговорио више поменутим страним заступницима да влада Књажевска, поред све жеље да што скорије дође до
мира, не може ипак пристати на продужење јед-

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 964

124.
15. септембар 1876.
Министарство иностраних дела – Кости Цукићу о примирју као тобожњем, јер пушкарања
нису престајала а Турци су покушали да отцепе
Алексинац од Делиграда; о турском коришћењу
примирја за снабдевање муницијом и размештање војске са офанзивним намерама; командни
кадар српске војске сматра да је такво примирје
штетно за Србију
Г. Кости Цукићу, Заступнику Србије у Бечу
ПрНо 33.
15 Септембра 1876. у Београду
екс 16/9 1876.
Г. Заступниче,
Једно од важних политичких питања, које нас у
овом тренутку занима и о коме осећам потребу
дати вам ближих објашњења, питање је о приморију.
Ви знате, Г. Заступниче, да Порта није хтела
да пристане на формално примирије између нас
и ње, него само на неко прекинуће непријатељства (suspension d’armes) од 10 дана. Влада књажевска, да не би отежавала посао дипломације,
која је одпочела радити на повратку мира између Србије и Порте, дала је свој пристанак и
на ову врсту примирија, ма да се сумњало да ће
овако неопредељено стање бити од икакве користи.
Искуство је потврдило наше сумње. За свих
10 дана, што је ово тобожње примирије трајало, чаркање и пушкарање између обојих страна,
није ни једног дана престајало, нити је и могло
престати, пошто није била опредељена ни демаркацијона зона, као што то уредно закључено
примирије нужно собом доноси.
Али не само то. Користећи се овим неопредељеним стањем, Турци су предузимали дела,
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ног стања ствари које је са очевидном штетом
за нас скопчано; али да је, међутим склона да
приступи к закључењу формалног примирија
са временом које се уопште за једно примирије
тражи и са тачним означењем демаркацијоне
линије и неутралне зоне, које би искључило
сваку могућност не разумевања.
У овом смислу и ви, Г. Заступниче, објашњаваћете наш непристанак на продужење оваквог
примирија, какво је досада било, а међутим настојавајте да се дође до закључења формалног
примирја, потребног за закључење коначног
мира, који ми од свег срца желимо.
Примите, Г. Заступниче уверење мог особитог поштовања.

да њу наредила, а неби се непријатељ почасним
чаркањем чинио позорљивим на опасност, која
му с те стране предстоји. И сам Абдул-Керим
паша непредставља онај сукоб као озбиљан;
па и зато се пре држати мора, да је произведен
случајно или погрешком каквог локалног команданта. На питање, како стоји наша влада с
црногорском, кад оне као савезнице у једном од
главних момената рата, каошто је примирије,
нису сагласне, одговорих, да незнам, али да ми
је и то доказ за мишљење, да србска влада из
других призрења, а не што жели борбу одпочети, онакво примирије одбацује.
Г. Орциј се и данас поврати на савет, који нам
даде пре неки дан о потреби, да Књаз јавним
једним кораком дезавуира пред дипломацијом
делиградску манифестацију. Ја му по смислу
саобштих, Ваш синоћни телеграм, додавши да
незнам, шта и да ли је Књаз по оном предмету
што предузимао. Он моје саобштење прими, да
га одма гр[офу] Андрашију достави.
Ген[е]р[ал] Сумараков, кога је мисија за даље
стојеће тајна, говораше ми с ватром о злом утиску, који је делигр[адска] демонстрација учинила на императора и о њеном убитачном дејству
на благонаклони по нас рад дипломације нарочито Русије. Он је нашао овде расположај врло
неповољан и не зна хоће ли се моћи ублажити.7
Саветује да свом силом настанемо, да се оном
догађају обустави даљи напредак, но да се напротив угуши.8
Чланак у прилогу је од грофа Андрашија.9
Част ми је, и овај пут уверити, Вас, Господине
Министре, о мом особитом поштовању.

[Без потписа]

/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 966

125.
16. септембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о уверавањима која је пружио званичницима у Бечу да српска влада није наредила
нови почетак непријатељстава према Турској
и о негативној реакцији Беча и руског императора на дешавања код Делиграда
Бр. 106,

У Бечу 16. Септембра 1876.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Ваш телеграм о непримању обуставе непријатељства од стране србске владе саобштио сам
одма овд[ашњој] влади (а затим и даље), но ни
јуче ни данас небијах у стању дати одговора задовољавајућег на питање, је ли влада србска наредила одпочетак непријатељства, и је ли сукоб,
који су Срби на Морави код Трњана произвели, последица такве владине наредбе. Само као
своје мисли изјављивах, да влада није наредила
одпочетак непријатељства, па ни онај сукоб на
Морави – ако је заиста каквог било –; то, рекох,
зато тако држим, што би се офанзива са србске
стране одпочела у већем и великом размеру и то
одма по истеку рока првог примирија, да је вла-

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 973

126.
21. септембар/3. октобар 1876.
Информација Косте Цукића да Порта не
прихвата предлог гарантних сила о реформама
за „три словенске области“
7 Шифровано „овде...ублажити“.
8 Реченица шифрована.
9 Алинеја шифрована. Прилог недостаје у грађи.
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Но 1326.
21. Септ./3. Окт. 1876 Беч
Министру Ристићу Београд
Порта не прима основе рефорама, које гарантне
силе предлажу за три словенске области, нудећи
за сво царство реформе што тако простране, но
без учешћа и гарантије Европе. Тиме се одлаже
и питање мира које дипломација неће да одвоји
од рефорама.

витешка, која нам у најбољем случају ставља у
изглед моралне користи. Колико се и од оних,
којима је предмет мисије грофа Сумарокова познат, дознаје, ова мисија није управљена против
оног сагласија и закључења сила, да је т.ј. наша
борба с Турцима без утицаја на услове мира, и
зато се осуђује (или боље рећи осуђиваше) наш
непристанак на поновљено примирије, пошто је
штета за сваког узалуд изгубљеног у поновљеној борби човека. Тако се изражаваху поред
осталих и г[оспо]да Новиков и Сумароков; но
незнам, да ли би и данас тако говорили, пошто
је Порта по дугом смишљању одбила предлоге
сила за мир – и дуже примирије, и пошто би,
да смо продужење примирија пре осам дана и
примили, морали га и тако сутра по жељи саме
Порте порушити.
Велику сензацију учинила је новост, да Порта понуду Европе неприма. Синоћ још знало се
овде, да је Порта посредовање сила одбила, но
и овд[ашња] влада је то дознала само од лорда
Бокенена, сама немајући о томе извештаја од
гр[офа] Зичија. И Алеко-паша (кн[ез] Волгорид)10 имао је јуче подробан извештај о томе, али
није могао наћи гр[офа] Андрашија, да му га саобшти; и тако је тек јутрос овд[ашња] влада званично уверена била, да и зашто Порта посредовање сила одбија. Она се ставља на исту тачку,
на којој пр[ошлог] Октобра и Декембра под Абдул-Азисом према Европи стајаше; т.ј. она хоће
proprio motu да изда реформе онакве и још на
ширим базисима, какве их Европа предлаже, па
и то не за Босну, Херцеговину и Бугарску само,
него за цело царство; наравно под јемством султановог хата, без гарантије Европе и без икакве обвезе према овој. Разуме се, да ово Европа
неће хтети ни моћи примити, почем се, каошто
бар[он] Орциј рече, сувише са својим захтевима
авансирала, те да би сад могла попуштати. – Ма
да је пређе Порта пристала на status quo ante за
Србију и Црнугору, и овај пристанак постаје сад
без вредности, јер силе неће никако да питање
рата од онога реформа одвајају – и тако смо ми
nolaus nolaus сад самом Европом приморани, да

Цукић

/Телеграм/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 985

127.
21. септембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о негативним реакцијама на
српско неприхватање продужења примирја и о
„сензацији“ коју је изазвала вест да Порта не
прихвата предлоге Европе
Бр. 107,

У Бечу 21. Септембра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примио сам Ваше поштоване президијале од
15. и 16. тек. Но 33 и 34 заједно с прилозима.
Предмет и начин, како га наша влада схвата,
познати су ми били раније из Ваших телеграма,
по којима сам од налога, које ми сад издајете,
већ и употребу учинио у време, кад су оба питања најживље овде претресана била; но ипак,
што се непримљеног с наше стране продужења
примирија тиче, имао сам прилике накнадно и
даља објашњења дати. Но, каошто Вам је познато, макако да је силама неповољно и најмање
отештавање њиховог рада на повратку мира,
оне се неће дати у томе пореметити поновљеним непријатељством између Србије и Турске
– а од сутра по свој прилици и између Црнегоре
и Турске, нити ће дозволити, да успех оружија
једне или друге стране, и у чему алтерира програм мира и његове услове, на које су се оне тако
тешко једном сагласиле. Ако је ово заиста основано, онда је даља наша борба с Турцима чисто

10 Заправо Александар С. Богорид (Алеко-паша) (1822–1910), бугарски кнез, амбасадор у Бечу, први генерални гувернер Источне
Румелије (1879–1884). (Wikipedia)
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телеграма г. Орицију разгранавши и објаснивши му га на основу Вашег поштованог президијала од 16. тек. Но 34. Барон ми одговори, да
је г. Вреде о томе такође извештај свој поднео, и
како нехтеде да уђе барон у оцену корака, уколико је њим задовољена његова влада, ја га за
то упитах, додавши да тај корак Књаза стоји
сигурно у свези са саветима, које је он изволио
дати нам о том предмету пре кратког времена.
Г. Орциј избегаваше дати ми јасан одговор на
питање, но напомињаше опет корист, која би за
самог Књаза отуд проистекла, кад би он једним
актом и према унутрашњости својим назорима
о том предмету израза дао. На моју примедбу,
да Његовој Светлости није могуће саветовати,
да и даље што преко досад учињенога ради, на
моју повторену изјаву, да је цела манифестација
остала ограничена на – рејон моравске војске,
и да би – по мом мишљењу – у мере против
манифестације морала ући формална истрага и – кажњење појединих официра, што би
заиста опасно било, чинити имајући непријатеља у земљи – на све то нехтеде барон ништа
да одговори. То ме побуди, да рекнем, како ми
је врло неповољно видити, да царска влада није
ни овим формалним и изречним уверавањем
Књаза довољно успокојена; на што барон одговори, да тако нестоји, почем се заиста гроф Андрашиј није у том смислу овој Књажевој изјави
одазвао, само би му повољније било, да не Књаз
царској влади више олакшао и тако тешки рад
на повратку мира и на задобитку повољних Србији услова мира. Овако су пак силе усред свог
рада, предузетог по жељи и у интересу Србије,
од саме ње у томе делом дезавуиране, што је,
особито на неке, врло испољен утисак учинило.
Ја и опет признадох г. Орцију, да је догађај
заиста врло инопортун и од људи неразложних
произведен; но налази одчасти свог извињења
у томе, што су они од Порте у први мах (не званично) пуштани гласови о условима мира као:
„збачење“ Књаза, поседа једног дела Србије
турском војском, октројирање земљи владе и
разних институција – највеће огорчење у земљи
произвели, па и војску занели до крајности, до
раскинућа сваких свеза с Портом; а одчасти и
овој овако изазваној погрешки, рекох, влада

рат наставимо! Кад би се ми сад поново Европи
за мир обратили, стекли би њене симпатије; док
она успе с нашом молбом, имали би опет доста
времена за ратовање, па ма ово желили или не.
Ако се и говори, да г. Сумароков није са
својом мисијом овде успео, опет се цео свет
диви смелости Порте, да онако изазивајућим
начином Европу одбије. Каошто се говори, насилна средства, да се Порта на попуштање склони, изаћиће понајпре од оне силе, од које је то
Порта најмање очекивала, од Енглеске, па ће
тек доцније на решење доћи, хоће ли Енглеској
и Русија, сама или још у чијем друштву, следовати.
О предмету мисије г. Сумарокова нисам још
ништа поузданога могао дознати.
Говори се, да је овд[ашњи] турски амбасадор
Кн[ез] Богорид већ од Порте намењен за вицекраља бугарског.
Чест ми је, и овом приликом уверити Вас,
Господине Министре, о мом особитом поштовању.
KЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, Ф II,1876, П/5-II, Пов.№ 986

128.
26. септембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру
иностраних дела, о незадовољству Беча
објашњењем које је српски кнез дао аустроугарском заступнику у Београду, поводом инцидента у моравским јединицама
Бр. 108,

У Бечу 26. Септембра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Ваш прексиноћни телеграм примих јуче у јутру;
и у предпоставци да је Његова Светлост истога
дана тек (прекјуче) имала онај разговор с Кн[езом] Вредеом, неидох одма у овд[ашње] министарство хтевши оставити овд[ашњој] влади
времена, да онај корак по извештају свог консула оцени. Зато истом данас саобштих садржај
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О садржају писма цара Александра цару
Фр[ањи] Јосифу дознадох површно толико, да је
Русија, пошто је уверена била о пристанку Немачке, позвала А[устро-]Угарску на заједнички
корак код Европе остале, да се за извршење реформа у Турској учини стварна комбинирана
пресија од стране целе Европе на Порту и да
се за ту цељ и заузму стварне гарантије према
Порти. Као пресија имала би послужити комбинирана флота европских сила одаслата у више
турских пристаништа, а као јемство поседнуће
према потреби појединих места или и читавих
области турских од стране неких или свију европских трупа. За подпуну исправност реченога немогу јамчити, као ни за то да је А[устро-]
Угарска свој пристанак на предлог подусловила
одобрењем целе Европе, и кад се ово није прибавило (због одпора Француске и Енглеске), да
је предлог остао непримљен, и сва акција сила
међутим на то сведена, да се наново заједнички
путем дипломатичним на Порту подејствује, да
предложене јој реформе и услове мира прими.
До пре недељу дана говораше целокупна дипломација, с пуним уверењем у своју снагу, да
ће Порта поновљеној навали целе Европе попустити морати, а сад се на лицу поједине господе
примећава непоузданост у оним очекивањима.
Порта мотивира свој непристанак на предлоге
Европе призрењима, које мора у интересу саме
хиристјанске популације, да има према својим
мохамеданским поданицима, позивајући се
притом и на своје суверенство, које је целом
Европом ујемчено, па ни сад рушити се немора, па да се опет захтеви сила задовоље; чим
она – Порта – пристаје, усвојити proprio motu
све предложене реформе несамо за побуњене
него и за лојалне јој поданике. За овакво своје
држање налази Порта наслона у несаглашавању сила тичући се насилних мера, које би се
по предлогу цара Александра имале против
ње употребити. Зато се све више и више губи
надежда, да ће се Порта повољно одазвати поновљеној навали сила, које опет од ње траже
одобрење дужег, уредног примирја, као нужног
времена за углављење мира и за преговоре о
пријему и ближем одређењу рефорама и њиховом увођењу у живот. Она истина још није дала

је врх заломила, пошто је стала на пут њеном
даљем ширењу, те ће се по повратку мира и цела
манифестација у једну успомену расути и – заборавити.
Имаћу част сутра ово писмо наставити,
међутим изволите, Господине Министре, и
овом приликом бити уверени о мом особитом
поштовању.
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II,
Пов.№1005

КЦукић

129.
27. септембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о разговору са бароном Орцијем
на тему информација да се у Жичи спрема крунисање српског краља и о руској иницијативи
да Европа изврши притисак на Порту за спровођење реформи
Бр. 109,

У Бечу 27. Септембра 1876.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
При растанку рече ми јуче бар[он] Орциј, да ће
моје саобштење и вођени са мном разговор доставити до знања грофу Андрашију.
Барон је опет додирнуо потребу јачег Књажевог аукторитета у земљи, јер тај би тек дао
јемства, да ће се уверавања Његове Светлости, у
којих искреност нико несумња, и у дело заиста
привести. Несамо догодивше се даје силама основа у том обзиру и за даље обеспокојавање,
него и новији гласови из Србије, били они основани или не, недозвољавају им смирити се.
Ма да Жича нележи у рејону власти ген[е]р[ала] Черњајева, говори се, да се у том манастиру
спрема све за крунисање србског Краља. Исто
се тако проносе гласови о кризама Кабинета изасванима диктаторским понашањем генерала.
Ја сам нашао за добро, овакве гласове ћутањем
дементирати, недајући им никакве важност или
не бар толику да би неизазван о њима разговор
повео.
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писмена, коначна одговора, али се засад неочекује, да ће овај испасти друкчији но онај усмени
пре недељу дана дати.
Међутим примирије у Србији de facto а у
Црнојгори и формално, с којим се стањем дипломација јако задовољена осећала, дементирано је новим бојевима на Топлици и у Грахову.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№
1004

Приредили:
др Мирослав Перишић
Јелица Рељић
др Светозар Рајак
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