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ДВА МЕСЕЦА
БОРБЕ У СРБИЈИ

ПУТНИ ДНЕВНИК ФРАНЦУСКОГ ОФИЦИРА ИЗ
ЈУРЕ (ОКТОБАР-НОВЕМБАР 1915. ГОДИНЕ)
Путни дневник француског официра из
Јуре, о коме се знаји само иницијали: П.Б.
Претпостављамо да је идентитет аутора сакривен услед војне цензуре. Материјал је
вреднији за нека будућа истраживања из области друштвене историје и евенутално војне организације, јер представља утиске војног лица, официра у 372. Пешадијском пуку
Француске, који је преко Солуна допутовао
у Србију да пружи подршку српској војсци.
Овај пешадијски пук био је одликован орденом Дивизије због храбрости и издржљивости показаних у условима који су владали на
терену и одлучности и посвећености коју су
показали у одбрани народа на страном тлу.
Штиво је написано као свакодневне белешке
и показује ситуацију на терену, без превише
војних детаља, али са доста личних опсервација које се односе на пејзаж, културне и етничке разлике и чак и ставове и предрасуде
са којима је могао кренути француски војник
у борбе на Истоку током Првог светског рата.
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Корице књиге Два месеца борбе у Србији

ДВА МЕСЕЦА БОРБЕ У СРБИЈИ

Путни дневник француског официра из Јуре (октобар-новембар 1915. године)
Издање Војне књижаре у Паризу, 1916.
У Србији

Путни дневник француског официра из Јуре,
о коме се знаји само иницијали: П.Б.1 Претпостављамо да је идентитет аутора сакривен
услед војне цензуре. Материјал је вреднији за
нека будућа истраживања из области друштвене историје и евенутално војне организације,
јер представља утиске војног лица, официра у
372. Пешадијском пуку Француске, који је преко Солуна допутовао у Србију да пружи подршку српској војсци. Овај пешадијски пук био
је одликован орденом Дивизије због храбрости
и издржљивости показаних у условима који су
владали на терену и одлучности и посвећености коју су показали у одбрани народа на страном тлу. Штиво је написано као свакодневне
белешке и показује ситуацију на терену, без
превише војних детаља, али са доста личних
опсервација које се односе на пејзаж, културне
и етничке разлике и чак и ставове и предрасуде
са којима је могао кренути француски војник у
борбе на Истоку током Првог светског рата.
У својој посвети, П.Б. наводи да напори,
храброст и жртве његових војника неће бити
заборављени и да се Кара-Хоџали, планина на
којој су се борили, може сврстати с пуним правом уз друга бојна поља широм Француске и Европе и сматрати за место где су војници показали подједнаку храброст и посвећеност у свом
циљу, борби против немачког окупатора. Како
је књига издата 1916. године, своју посвету он
завршава речима: „Немачка звер, која се већ
осећа изгубљеном, покушава последњим нападом да покида гвоздени обруч који се стеже око
ње. Већ је насмрт рањена: ви ћете своје оружје
одложити тек када јој будете задали завршни
ударац!“

22. октобар – Изгледа да сам спавао дубоким сном, јер сам сутрадан у зору сазнао да смо
ноћас око 1 сат, при преласку границе са Србијом, били поздрављени узвиком: „Живели
савезници!“. Разгледам пејзаж: пруга је уклесана
између стрмих литица и зидина од стена, кроз
које су потоци пробили себи пут да би се спустили до Вардара. Прошли смо кроз клисуру Демир-Капија. Успут стоје српски стражари који
чувају пруге и путеве, одлучног изгледа, салутирају оружјем при проласку француског воза. Ту
и тамо се виде плантаже памука и неколико насада винове лозе, али природа углавном изгледа
дивље и непоетично.
Најзад смо стигли до станице у Криволаку, на
којој се искрцавамо.
Да сам из истог краја као Тартарен2, рекао
бих да су нас бомбардовали при искрцавању,
али не треба драматизовати ствари. Ситуација
ће се убрзо већ довољно закувати.
Подне је. Требало нам је шеснаест сати да
пређемо раздаљину од 120 километара, што
значи да смо ишли просечном брзином од око
8 километара на час, што представља својеврстан рекорд у спорости! Зачуло се „Стој!“ и сви
су сишли. Протресли смо се, наместили торбе,
окупили се и кренули за Неготино3. Путовање је
кратко, једва пет километара, али умор од путовања, а посебно стање пута, чине марш дугим и
мучним. Пут је испресецан дубоким браздама,
негде има великих бара, понегде има једва трака
преко које човек може да пређе; мало даље, Вардар је потпуно поплавио пут, морамо да се попнемо на насип за пругу и ходамо између прагова.
Зато се колона растегла, они који ходају спорије

1 Оригинал се може наћи на адреси: Gallica. Deux mois de campagne
en Serbie: journal de route d’un officier jura, http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k874252h/f1.item.r=Serbie%201915.zoom, прим. прев.

2 Тараскон, књижевни јунак Алфонса Додеа, прим. прев.
3 Град у јужној Македонји, на обали Вардара.
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тешко могу да сустигну остале.
Најзад смо стигли. Поставили смо шаторе на
пустој висоравни, у подножју које град Неготино твори доста велику насеобину сивкасте боје,
над којом се надвија минаре танко попут игле,
последњи остатак турске владавине.
Град је окружен плантажама памука, пољима дувана, паприке и дивовског празилука, који
сведоче о плодности тла. Али поред неколико засађених парцела, има толико необрађене
земље! Треба рећи да мухамеданска религија
више наводи на лењост него на рад. Док год
су били под муслиманским надзором, домаће
становништво4 је на својој земљи производило
само оно што им је било најпотребније, у страху да их њихови завојевачи не оставе без ичега.
Откад су се ослободили отоманског ропства,
једва да су имали времена да се посвете својој
земљи. Али не треба сумњати да ће се са повратком мира, смирености и опуштености, земљорадник потрудити да обради сву земљу која ће
му пружити благостање, ако не и богатство, и
моћи ће да исхрани читаво становништво.
Земља је иначе плодна. Биљни слој је дебео
и лежи на доњем слоју од кречњака. Извесно је
да би мудро додавање ђубрива дало тој земљи
хранљива својства која јој недостају и претворило је у првокласну подлогу.
Локални ресурси становништва су само узгој
оваца и живине. Подразумева се да су се цене
упетостручиле од нашег доласка. Јаја, која су коштала комад за пару, сада се продају за пет пара.
Надам се да ће војне власти то довести у ред.
Увече сам се прошетао по селу. Три четвртине кућа су уништене, што се не може приметити
из даљине, јер су зидови изграђени од наноса
осушене земље и тешко се разазнају у односу на
тло. Изблиза се, међутим, може видети колико
су озбиљна оштећења. Неке куће су у потпуности сравњене са земљом, али су од многих остали само тужни парчићи сагорелих зидова који
се уздижу ка небу. Град је уништен 1912. године. Једна четврт је посебно уништена, али је то
последица како унутрашње побуне, тако и гра-

ната. Понесени дивљом међусобном мржњом,
Срби, Бугари и Турци су све побили и спалили
код својих непријатеља, сходно томе ко је био у
предности у датом тренутку.
За обраду земље људи се служе преисторијским оруђима. Управо видим запрегу како
се враћа са радова. Два мршава говечета, глава угураних у дрвени оквир који је служио као
јарам, вукли су рустична кола са угластим точковима, чија је осовина обичан комад дрвета.
Систем је помало примитиван. Са друге стране,
видимо плугове са две ралице. Иако су пољопривредна оруђа примитивна, земља не мора
да буде превише дубоко орана да би постала
плодна, довољно је да се обради само површина. Површине зидова су попуњене балегом, која
кад се осуши служи као гориво, јер дрва скоро
да уопште нема.
Ако цивилизација није много напредовала у
овим регијама, са материјалне тачке гледишта,
такође није успела ни да смекша расу која изгледа снажно и енергично. Све способно становништво је под оружјем, у селу је остало само
неколико жена и много деце.
Приметио сам једног дечкића од 10 година,
који чврсто стоји на својим ногама, јасне физиономије, чији блистав поглед изражава отвореност и одлучност. Изгледа сав одлучан и, за неколико година, постаће сурови војник.
Становништво које се, по доласку Француза,
у страху затворило у куће, сада нас гледа са симпатијама. Нажалост, ту и тамо, непознавање језика отежава изражавање идеја, али очи говоре
и исказују дивљење које француски војник изазива код људи из овог краја. Француска артиљерија их посебно задивљује: седамдесетпетица5 је
толико покретна, пролази свуда, вуку је робусни
коњи и изашла је на врло добар глас!
У селу примећујем лепе призоре, посебно
онај тако стари, а опет нов, девојчица које чекају, као што је то некада чинила Ребека, испред
извора, свој ред да напуне крчаге које носе на
својим крхким плећима.
Српско становништво нам је симпатично,
али се ту мешају и турски и бугарски елементи,

4 Аутор у тексту користи француску реч indigènes, која у буквалном преводу значи домороци. Сматрамо да је превод домаће становништво пригоднији, прим. прев.

5 Топ калибра 75 милиметара, прим. прев.
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према којима су моја осећања неодређена. Међу
становништвом има такође доста бића која су...
хибридна, која потичу од укрштања различитих
народа и која не знају више којој раси припадају.
Оглашавају своју припадност једнима или другима у зависности од тренутних потреба. Зато
се мора обавезно бити обазрив, па чак и опрезан.

После подне, на великом сеоском тргу, оркестар пука одржао је концерт. Домаће становништво од памтивека није чуло сличне хармоније.
25. октобар – Чета је добила задатак да оде
у Марену и изврши процену локалних ресурса.
Село, које се налази на десетак километара
од Неготина, мање је пострадало од града. Предузете су све мере безбедности да би операција
могла да се изврши.
Процена ресурса у једном месту јесте један од
најједноставнијих послова, кад пронађете неког
угледног грађанина који је обавештен о ресурсима којима располаже свака кућа. Нажалост,
овде није остао ни поп, ни школски учитељ,
нити председник општине, а пописивање свих
ових кућа није мали задатак.
Посао додатно отежава немогућност споразумевања. Узалуд тражим некога ко зна да говори
француски, грчки или немачки. Једини језик у
употреби у земљи јесте српски и помало турског.
Срећом, од нашег доласка овамо, научио сам
неколико уобичајених речи. Користим то рудиментарно знање да бих обавио ситну куповину,
у врло повољним условима: два лепа певца, за
1 франак и 50 сантима по комаду и туце јаја, за
пет сантима по комаду! Али људи траже да им
платим новчићима, а не папирним новцем.
Различито нас примају у српским и у турским кућама. Србин је гостопримљив, то је сасвим природно за њега, јер долазимо код њега
као ослободиоци. Он широм отвара врата, док
Турци остају непријатељски расположени према Европљанима и њихов љубазно понашање
условљено је превасходно наоружаном пратњом
која иде са мном и револвером који ми виси о
боку.
Током мог задатка, дошло је до комичне сцене. Кад сам прилазио, врата на једној турској
кући нагло су се затворила. Бацивши индискретан поглед кроз врата, приметио сам живост у
дворишту. Жене су навукле велове на лица и побегле у суседно двориште. За трен ока, простор
се испразнио, тако да би се дало помислити да
тамо нико не живи. Узалуд сам куцао, није било
одговора. На ивици стрпљења, скинули смо вра-

23. октобар – Овај дан, 23. октобар, остаће за
мене занимљив датум. Око 5 сати ујутро извршена је предаја оружја, уз дизање заставе.
Заставу носи један официр, окружен са четири војника прве класе и ставља је на место
на коме читав пук може да је види како вијори.
Чују се фанфаре „Поздрав застави“, које свирају
бубњеви и трубе. Потом, на команду, две хиљаде
људи који чине пук салутирају оружјем. Та церемонија, иако се стално понавља, и даље остаје
импресивна. У одсуству уобичајеног официра,
одређен сам да носим заставу и имао сам посебну част и оправдан понос да у рукама држим
свети амблем Француске и да га развијем на тлу
Србије.
24. октобар – Ову недељу обележила је лепа
церемонија, коју је пратило предивно време.
У 9 часова, војници су сишли са висоравни
према селу и окупили се у дворишту разрушене фарме, на чијем углу је подигнут олтар од
камења извученог из рушевина. Толико су бројни да за многе нема места. Официри и војници, окупљени без обзира на чинове, сјединили
су своје гласове у једној молитви и своје душе у
истом заносу ка Богу, док на олтару службу служи свештеник-болничар, густе браде, са тракама око ногу које вире испод кратке мантије.
Пригодни говор је врло осећајан. Проповедник, војник-свештеник, развио је идеју да
је наше присуство на овом месту доказ да је
хришћанство живо и да зато Бог треба да нам
пружи посебну заштиту...
Током церемоније, окупило се много људи из
краја, које је привукла та величанствена приредба и испунили су пукотине на зидовима. Као да
их је запањило што један војник проповеда другима.
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та и ушли у прво двориште, одакле сам се упутио у друго, где је била окупљена читава породица. Наше појављивање престрашило је све те
људе: жене су бежале, уз вриску, дижући руке ка
небесима, несумњиво да би привукле Алахове
клетве на те грозне уљезе!
Када су све жене нестале, газда куће нам је
кренуо у сусрет, уз бројне поздраве, али се тако
љубазно и пристојно понашао из страха. За мале
паре, уступио ми је најлепше примерке из свог
кокошињца.
Када смо кретали, све жене, које су бежале по
селу, вратиле су се у кућу.
У српским кућама, пријем је искренији и срдачнији. Жене не покривају лице. По сваку цену
желе да ме натерају да попијем чашу вина одурног укуса. Захвалан сам тим људима за њихове
знаке пажње.
У повратку, током једне паузе, уловили смо
шест зечева на валовитом терену. Земља је, наиме, врло богата дивљачи.

једно српско домаћинство, које служи као чувар. Кућа у којој живе је необично једноставна:
састоји се од главне просторије, са подом и зидовима од набијене земље. Нема пећи, већ има велико огњиште, са веригама. У једном ћошку, налази се плетена простирка од сламе која служи
као кревет. Неколико столичица. Од кухињске
опреме, има тигањ, крчаг за воду, неколико глинених тањира и дрвених кашика. Ти људи једу
сир и кукурузне погаче. Са својим једноставним
прохтевима, врло су срећни.
На прилазу манастиру, обрађена земља,
дрвеће, зеленило представљају супротност опустошеном окружењу.
30. октобар – Данас је прорадио барут: то
је било и предвиђено, јер нисмо дошли овде да
се бавимо туризмом. Без посебног описивања
тог случаја, рећи ћу да се први сукоб француске војске са бугарском окончао у потпуности у
нашу корист, а пук који је издржао бугарски напад може да служи на част области Франш-Комте и посебно области Јура.
Чета пешадијског пука добила је наређење да
се постави на врх Кара-Хоџали. Бугари, који су
се тамо налазили, повукли су се кад смо прилазили, али су сутрадан одлучили да поново освоје
тај положај. Верујући да су Французи уништени
или су побегли пред њиховом артиљеријском
припремом, дали су знак за напад на врху, који
су мислили да ће заузети без отпора. Напредовали су у компактним целинама, живахно, као
прави рој бајонета који су светлуцали на сунцу.
Сироти људи! Како ћете изгубити своје илузије
и како ћете скупо платити част (или срамоту)
што вас у борбу воде пруски официри!
Француска страна није испалила ни метак,
владала је апсолутна тишина, што је указивало
на мирну трупу, која влада собом и чека да отвори ватру на циљ када буде у повољном домету.
Били су на само 300 метара. На један знак, активирали су се митраљези и пушке: са врха планине полетео је покров од гвожђа и ватре, косећи
све пред собом.
Бугари, који нису очекивали такав пријем,
збуњено су се зауставили: у њиховим редовима
је завладала паника. Постепено су се повлачили,

25. октобар – Ако је јучерашњи дан био леп,
данас, напротив, дува олујни ветар, завлачи се у
наша станишта и чекам, сваког тренутка, да ми
шатор одлети и да ми заклон буде само небески свод. Да би ствар била гора, киша страшно
јако пада и, тако ми свега, живот на отвореном,
у тим условима, нема баш неке чари.
Расподела поште нам пружа пријатну разоноду. Откад смо дошли, били смо ускраћени
за било коју врсту кореспонденције. Данас смо
преплављени писмима. Помало су стара и вести
у њима више нису свеже, али нам ипак њихово
читање представља право задовољство.
27. октобар – Предиван дан, који подсећа на
најтоплије августовске дане у Француској. На
Истоку, температура брзо пада, али подједнако
брзо и расте.
У међувремену, отишао сам да видим грчку
цркву византијског стила. Унутрашњост је врло
чудна. Нема статуа, већ су свод, зидови и стубови прекривени сликама живих боја, које представљају призоре из Библије и јеванђеља.
То је капела неког манастира, из ког су сви
монаси отишли. У депандансима је остало само
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остављајући велики број својих на терену.
Увече, у уобичајено време, била је смотра
оружја и подизање заставе. У даљини су и даље
грмели топови: могу се разликовати бугарски плотуни, последња рика рањене звери која
бежи. Седамдесетпетица је добро урадила свој
посао и у великој мери је допринела успешности
данашњег дана: испаљује последње хице да би
окончала пораз непријатеља.
Подизање заставе уз удаљену грмљавину топова посебно је дирљиво и свима доноси додатно охрабрење.

ченице се често користе у рату. Најсигурнији начин да вас послушају људи који гаје према вама
сумњива осећања јесте да их поткупите или преплашите. Ретки су људи чији је карактер толико
јак да се одупру мамцу који представља новац
или страху од револвера!
2. новембар (Дан мртвих) – Јутрос, у пет и
тридесет, изашао сам из мог шатора да бих присуствовао служби поводом Дана мртвих. Група
људи, која је постепено расла, већ се окупила
око шатора у коме ће бити одржана служба.
Ветар је јако дувао, претећи да однесе крхку
конструкцију. Морали смо да је штитимо својим
телима.
Присутни су бројни и посвећени молитви.
Многи мисле на своје породице, на другове изгубљене у вихору борби, на све те прерано одузете људске животе...
Прошле године, истом приликом, у Д. је одржана велика церемонија. Ова, која се држи у
страној земљи, такође ће остати незаборавна.

31. октобар – Службено сам у граду са мојим
одељењем. Морам да поставим одређен број
стражара, да будем сигуран да добро знају које
су им дужности, јер њихово добро познавање
јесте први услов за њихову правилну примену.
Када наиђе генерал, стражар поздравља
са оружјем, труба зове на збор и официр поздравља сабљом. Укратко, све се догађа по уобичајеној церемонији, која у време рата поприма
посебно значење: поверење које вођа има у своје
људе, дух жртвовања и њихову послушност до
смрти, двоструко осећање које ова церемонија
изражава.

Тек што сам ушао у шатор, саопштено ми је
наређење о пресељењу. Моја чета је одређена да
буде подршка артиљерији код батерије која се
налази код Светог Ђорђа. Демонтирање шатора,
паковање торби, утовар у кола трајало је само
тренутак.
По доласку на дато место, током постављања
људи на места задужена за покривање батерије,
поново смо се улогорили, додатно пазећи да сакријемо шаторе од непријатеља и да их заштитимо од ветра. То се испоставило као релативно
лако, јер је терен испресецан бројним јаругама.
Уместо да шаторе постављамо директно на тло,
наредио сам да се ископају рупе дубине 30 до 40
центиметара и шатори поставе у њих, што има
своје оправдање у погледу хигијене и удобности.
Људи ће спавати на сувом тлу, јер је површина
влажнија. Могу да устану испод шатора, уместо
да морају да пужу по поду. Најзад, боље су заштићени од ветра.
Што се мене тиче, моје „џомбе“6 су од сувог
камења саградиле заклон који изгледа као права

1. новембар – Околности не допуштају да
празник Свих светих обележимо на одговарајуће свечан начин. Дан је предиван, сунце је
и даље јако на источном небу, све позива на радост, чак су и топови ућутали, као да не желе да
покваре празник!
Током дана, успео сам да се дочепам српског
тумача који је припадао нашем пуку. Рекао ми је
да долази из породице са десеторо деце. Неколицина његове браће бори се у српској војсци.
Пошто му здравље није допуштало да служи,
учинио се корисним обављајући дужност школског учитеља, истовремено радећи и као тумач.
Полиглота је: зна руски, француски, италијански, бугарски и српски. Искористио сам прилику да себи направим француско-српски речник,
са уобичајеним речима и реченицама.
Такође сам га замолио да ми на бугарски
преведе неколико реченица, пуних нежности, у
стилу: „Руке увис или сте мртви!“ Наиме, те ре-

6 „Џомбе“ – искусни војници, ветрани, пром. прев.
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кућа. Неки шаљивџија је по завршетку градње
чак ставио на улаз и букет цвећа. Неколико пакета „40 грама“7, заборављених на дну моје торбе са храном, наградили су труд мојих радника,
који су им се додатно обрадовали, пошто су већ
неко време ускраћени за дуван.
3. новембар – Јутро смо посветили уређивању
логора. Смештај мора бити што је могуће удобнији, а уређење такво да се заборави суровост
природе која нас окружује. Сви брежуљци око
Вардара су од седиментног тла кроз чије пукотине се назиру слојеви камења. То камење је у
таквом стању распадања да се неки комадићи
круне међу прстима. Али његов облик омогућије
употребу у разне сврхе.
„Џомбе“ нису чекале ових 15 месеци борбе
да би постали спретни и научили да користе локалне ресурсе.
Када смо стигли, место где смо се сместили
било је каменита јаруга, огољена, без влати траве, испрано водама. Сада је то живописна насеобина, са симпатичним кућицама повезаним
стазама од плоча, испред којих се виде столови,
клупе, путићи. То још увек није савремени комфор, али све то личи на кућу, што боравак чини
скоро па пријатним.
После подне смо ишли у извиђање у село
Тремник, на 10 километара од логора. Путовање
је кратко, али због тла, које подсећа на „руске
планине“8, изгледа бесконачно! Путеви или,
боље рећи, утабане стазе толико се преплићу да
је тешко пронаћи прави правац.
Најзад, после бројних успона и силазака,
стигли смо до села Тремник, краја нашег путовања. Искористио сам кратко заустављање да
бих купио неколико ствари. Када сам случајно
ушао у двориште једне турске куће, жене су уобичајено завриштале од страха и избезумљено
побегле! Изашао сам да би се смириле и пошто
сам сазнао од једног пролазника како се зове

Француске трупе на броду током пута ка ратишту
газда куће, позвао сам га: „Алија! Алија!“ Ускоро се појавио Алија, сагињући се до земље при
поздрављању. Разговор је почео на српском:
„Продај ми две кокошке и двадесет јаја!“ Кад
сам то рекао, показао сам му новчиће. Отишао
је и појурио кокошке, вратио се тренутак касније доносећи ми оно што сам тражио. „Колико
кокошке? – Педесет пара.“, одговорио је. „Колико јаја? – Комад за грош.“ Дао сам му оно што
је тражио. Изгледао је очарано. Како је земља
богата живином и јајима, значи да им вредност
није велика и да је Алија направио добар посао,
а ја сам прошао јефтино. У Француској, такве
кокошке не би платили мање од 4 франка по комаду.
Француски новац, који је губио 15% вредности у размени за грчки новац, вреди 23% више у
односу на српски.
Повратак је мање немиран него одлазак, јер
смо се једним делом пута возили уз Вардар. По-

7 Војничка порција скроба, у виду кромпира или пасуља. Претпостаљамо да су је војници доживели као надокнаду за следовање
дувана, које нису примили, прим.прев.
8 У оригиналу les montagnes russes, уобичајени назив за ролеркостере („воз смрти“) на сајмовима, са пуно узбрдица и низбрдица,
који подсећају на планински крај, прим. прев.
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журили смо да би стигли пре но што се смркне.
Био је то скоро па усрдни марш, али нико
није желео да одуговлачи.
Увече, на крају вечере, јавили су ми да се под
мојим шатором види јака светлост. Истрчао сам
напоље и видео како мој шатор гори.
Доста јак ветар те вечери оборио је свећу која
је случајно остала упаљена и запалила је сламу
која ми је служила као постеља. Ипак, пожар
смо брзо савладали. Штета је скоро незнатна!
Највише је оштећен кров, направљен од шаторских крила. Намештај није претрпео никакву
штету. Насупрот њима, на мом каучуку9 и ћебету видљиви су бројне изгоретине.
Али ми на догађај гледамо са смешне стране.
Када вам је сваког дана глава у торби, допуштено
је да не бринете због обичног каучука! Убрзо је
кров замењен и више није било трагова несреће.
Превелa и приредилa:
Александра Тадић

9 Простирка од каучука која је служила уместо душека, прим.
прев.

8

МИЛУТИН ВЕЛИМИРОВИЋ – СВЕДОК
СРПСКЕ ГОЛГОТЕ

(Наставак текста из претходног броја)

Здружени напад Једанаесте немачке и Треће
аустроугарске армије преко Саве и Дунава 6.
октобра 1915. приморао је српску војску, владу
и део цивилног становништва на повлачење у
унутрашњост Србије. Уласком Бугарске у рат на
страни Централних сила, њеним упадом на територију Србије 14. октобра и запоседањем моравско-вардарске долине, пресечена је комуникација српске војске са савезницима у Солуну,
док је неуспех Дарданелске експедиције (9. фебруар 1915 – 9. јануар 1916) додатно убрзао слом
Србије. У јесен 1915. пред српском војском, сабијеном на Косову и у Метохији, стајале су три
могућности: да капитулира, да пружи одсудну
борбу или да настави са одступањем кроз Албанију. Након неуспелог покушаја пробоја српске
војске преко Качаника у циљу ослобођења Скопља (17–21. новембар 1915), српска влада и
Врховна команда донеле су коначну одлуку о
повлачењу кроз Црну Гору и Албанију. Било је
предвиђено напредовање у три правца: I, II и
III армија и трупе Одбране Београда кретале су
се правцем Пећ – Андријевица – Подгорица –
Скадар; трупе нових крајева правцем Ђаковица
– Везиров мост и Призрен – Љум Кула – Спас –
Флети – Пука – Скадар и Љеш; Тимочка војска
правцем Призрен – Љум Кула – Пишкопеја – Дебар – Елбасан.
Српска влада и Врховна команда су пре напуштања отаџбине процењивали да ће војска у
Албанији моћи да се одмори и реорганизује уз
помоћ савезника који ће, како се веровало, допремити храну и оружје преко лука на албанској
обали. Рачунало се, такође, на помоћ Есад-паше
Топтанија који је према тајним договорима са
српском владом, склопљеним у Нишу (17. септембар 1914) и у Тирани (28. јуна 1915), требало
да српској војсци обезбеди заштиту од напада
албанских качака. Међутим, по доласку првих

јединица српске војске у залеђе Скадра почетком децембра 1915. постало је јасно да несигурна поморска веза са савезничком морнарицом
не може обезбедити довољно хране, санитетског
и другог материјала за збрињавање српских војника и избеглица. Такође, српске трупе су током
повлачења биле изложене нападима добро наоружаних албанских чета у областима северне
Албаније које су биле под утицајем аустроугарске и турске агитације, односно у Љуми, Мирдитима, Задрими и у делу Мата. При том је међу
Есад-пашиним присталицама често долазило
до отказивања послушности, те је забележено
више случајева у којима су његови жандарми
активно учествовали или чак предводили нападе на Србе. Најснажнији отпор проласку српске
војске пружен је у Мирдитима.
Поред наведеног, опасност је претила од напада бугарских трупа које су почетком децембра
1915. продрле у Љуму, напредујући истовремено
са истока према Елбасану. Есад-паша и Никола
Пашић упозоравали су савезнике да ће Бугарима, уколико овладају средњом Албанијом, бити
отворен пут према Драчу, чиме би српска војска
била у потпуности опкољена. Међусавезничким
споразумима предвиђено је да отпор бугарским
трупама у Албанији пружи Италија. Међутим,
одред од око 30.000 италијанских војника, који
се почетком децембра 1915. искрцао у Валони,
напредовао је према Елбасану веома споро. У
позадини политике италијанске владе стајала
је намера да тежак положај српске војске искористи за сузбијање њеног утицаја у Албанији и
на тај начин трајно обезбеди свој примат на том
простору.1
1 Мира Радојевић, Љубодраг Димић, Србија у Великом рату
1914–1918. Кратка историја, Београд 2014, стр. 171–183; Андреј
Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984, стр.
247–275; Ђоко Трипковић, Српска ратна драма 1915–1916, Бео-
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Српски војници у албанском беспућу
*
Млади медицинар Милутин Велимировић се
кроз беспућа северне Албаније пробијао у саставу Моравске дивизије I позива, правцем Призрен – Жур – Љум-кула – Фани Бисак – Орош
– Љеш. Своја сећања на беспримерно страдање
својих сабораца објавио је први пут у московском дневном листу „Утро Россiи“ 1917, у шест
наставака. У њима су приказане борбе, патње,
страдања и бројна искушења српских војника, почев од одласка из Призрена и напуштања
земље почетком децембра 1915. до преласка на
Крф крајем јануара 1916. У трећем и четвртом
поглављу, које овом приликом предајемо јавности, Милутин Велимировић описао је околности проласка српских војника кроз кланце и висове северне Албаније, потом сусрете и сукобе
са албанским племенима, долазак у Драч и непрестану борбу за спас изнемоглих и болесних
војника.2

Планине су нас окруживале. Дивна природа
– огромне разбарушене јеле и стасити борови
дремају покривени снегом. Али, тој Швајцарској
се нико није дивио. Није нам било до тога: морамо да идемо даље, и све наше снаге су утрошене
само на то.
Час се подизала, а час спуштала наша колона
која се полако кретала – скоро да смо тапкали
у месту у шуми која је спавала и из које никако
нисмо могли да се ишчупамо – ишли смо по 50
корака на сат. Под ногама је био отопљен снег,
од кога су неиздрживо мрзле ноге.
Смркло се и неко је напред упалио фењер.
Пут се кретао час десно, час лево и повремено
су се и са леве и са десне стране отварале провалије. Већ смо били на великој висини.
Једна од тих провалија нас је зауставила:
није се могло даље. Стаза је била ту негде, али
у мраку се није видела. „Разбацали“ смо се под
буквама. Нисмо могли да упалимо ватре, нити
да подметнемо нешто испод нас. Дувао је јужни
ветар и снег је одједном, невероватно брзо почео да се топи. Са планине се сливала вода и ми
смо лежали у том снежном блату. Не знам како,
али ја сам задремао замотавши се и преко главе у ћебе. Одједном сам скочио. Са планине је
шумећи и клокоћући јурила бујица. Залило нас
је; вода ме је понела. Понела је и мог доктора и
још неколико војника. Немогуће је било одржати се на ногама. Али, на срећу, налетео сам на
неко дрво и ухватио сам се за њега на време. Чуо
сам како се два корака испред мене бујица бучно
сурвавала у провалију. Дрвеће је многе спасило.
Изгубили смо свега неколико људи, а од опреме
из наше амбуланте бујица је однела један апотекарски сандук.

4. М. Велимировић, Повлачење 30.000
Срба. У беспућима Албаније, III3*
Борба са стихијама – Сукоби са Албанцима
– Глад – Хлеб и злато – Опљачкана војска
– Очајање – Море.
град 2001, стр. 31–62; Душан Т. Батаковић, Косово и Метохија у
српско-арбанашким односима, друго допуњено издање, Београд
2006, стр. 222–229; Петер Бартл, Албанци. Од средњег века до данас,
превела с немачког Љубинка Миленковић, Clio, Београд 2001, стр.
170–178; Радош Љушић, Српска државност 19. века, Београд 2008,
стр. 265–268.
2 Аутори изражавају захвалност Лизи Генадјевној Рижниковој за
несебичну помоћ и савете пружене приликом превођења текстова.
3 Погледати Утро России Бр. 24, (прим. уредника Утро России). Наслов овог дела текста и извор: М. Велимировичь, Отступленiе 30.000
сербовъ. Въ дебряхъ Албанiи, „Утро Россiи“, Nо 28, 28.1.1917, стр. 2.
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Ноћио сам поред тог истог дрвета. Био сам
потпуно мокар; ветар је снажно дувао и пробадао је до сржи костију. Пред јутро нисам осећао
ноге испод колена и једва сам могао да стојим.
И опет цео дан у маршу. Око подне смо, напокон, избили на прави пут. Због водича издајника4 лутали смо дан и по. Ишли смо у колони
кроз воду, као по реци. После села Фира пут се
пео на ужасну висину; вртело нам се у глави док
смо гледали. А изнад пута се уздижу стене. Стаза је тако уска да се чини да може проћи само један човек. Понекад смо сретали Албанце; босе,
у некаквим одрпаним прњама. Куће су биле праве тврђаве. Од крупног камења, без прозора и
са малим отворима кроз које је једва могла да
се провуче цев пушке. Страшно је било видети
златне крстове на капели у тој пустињи; овде су
Албанци истовремено ватрени разбојници и ватрени католици.
Долетела је неочекивана команда: „Пажљиво,
пушке на готовс!“ Али није било никога. Убрзо
смо сазнали разлог узбуне. Међу камењем, у блату и снегу лежао је потпуно го војник. Умирао је.
Могао је само да каже да су га ранили и опљачкали Албанци. Наш положај био је незавидан,
ишли смо наниже окружени планинама и Албанци су могли са висине да пуцају на нас, „на
извол’те“.
Зауставили смо се чим је почело да се смркава, недалеко од неког манастира. Моја јединица
се распоредила на малом брежуљку у шуми. Поред нас је била митраљеска посада спремна да
дејствује. Упаљене су ватре и војници су почели да суше одећу и обућу. Говорило се да нам је
остало још два дана оваквог мученичког пута, а
после ће бити боље.
Око нас је све време кружило неколико Албанаца. Двојица су нам, напокон, пришла на неколико метара и почела нешто да говоре и вичу,
вероватно протестују против сече шуме. Док су
одлазили, претили су песницама. Предосећало
се нешто непријатно.

Српски војници се греју крај ватре на путу ка
Јадранском мору
Поред мене је седео наш пуковски свештеник.
Грејали смо се и цедили прљавштину и воду из
наше одеће. Он је певушио неку црквену песму
и забринуто посматрао на ту страну, куда су
отишли Албанци. Загрејавши се мало, легли смо
око ватре да спавамо, оставивши једног болничара да дежура. Легао сам на нарамак грана,
покрио се мокрим ћебетом и остатком шињела
и лежао сам држећи напуњени револвер поред
главе. Размишљао сам и нисам могао да заспим.
Уосталом, ником није било до сна. Поред ватре
је седео и грејао се наш главни лекар. Повремено
је гледао на тамну шуму, певушио тужне српске
песме. У Србији су му остали жена и дете.
Не сећам се како сам заспао, али пробудили
су ме пушчани пуцњи и јаук.
Албанци су насрнули на нас. Међутим, вероватно их није било много, зато што се све убрзо утишало, иако су неколико наших убијених
и рањених успели да одвуку са собом. У логору
је почела јурњава и остатак ноћи је прошао без
сна, у ишчекивању новог напада. Али до јутра је
било мирно, само се једном чуло неколико пушчаних пуцњева испред нас.
Са свитањем пук је кренуо даље, али после
два сата смо се зауставили. Тог дана нисмо кретали даље: спустила се тако густа магла да се
није видело даље од два корака; и почело је да
ромиња. Морали смо да сачекамо остале јединице из наше дивизије. Увече је почела јака пуцњава иза нас, највероватније на том истом месту
где смо ми ноћили, и трајала је до дубоко у ноћ.
Резултат је био следећи: Албанци су отели
све коње из наше дивизијске коморе и сав про-

4 Мисли се на Албанца–водича који је Моравску дивизију I позива завео кривим путем и потом, у току једне ноћи, побегао. Видети: Момир Нинковић, Душан Бојковић, „Милутин Велимировић
– сведок Српске Голготе“, Историјске свеске, бр. 24, Андрићград
– Вишеград 2015, стр. 10.
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вијант који су они носили, сву рогату стоку – сву
коморџијску стоку и стоку две пољске болнице.
Командир дивизијске коморе мајор Ненадовић
се сам борио са карабином у руци и успео је да
спаси половину људства, док је друга половина
била убијена и рањена.
Албанаца је било много. Пуцали су са планина и из заклона, тако да је било немогуће борити
се са њима.
Наши су се налазили на уској стазици, испод

вић – главни лекар Прве дивизијске пољске болнице. По његовим речима, он до тог времена није
видео ужаснији призор. Цела његова пољска
болница је остала тамо; сва стока, материјал и
апотека. Много људи је погинуло, а остали су се
спасили бекством. Коњ којег је јахао сурвао се
у провалију, а он се неким чудом задржао ухвативши се за жбуње, испузао је на стазу и бацио
се напред. За њим су пуцали, али он се успешно
докопао нашег логора.
Опет бесана ноћ и цео дан у маршу, испуњен
различитим догађајима. Од јутра у уском кланцу. Шачица Албанаца је могла да нас одозго заспе
камењем, да нико не изађе. Али Албанаца није
било. Зато чим смо изашли из теснаца почели су
да пуцају са висова и да бацају бомбе; многе су
убили. Опет је страдао реп одреда. Албанци су
се сјурили са планина и прогонили заостале. А
Албанке су вукле наше рањенике кућама. Одатле су их избацивали голе. Половина њих била је
мртва, а они који су преживели, умирали су у
планинама од хладноће.
Приближавали смо се Орошу. Тамо нас је
сачекао одред наоружане албанске жандармерије. Они нас нису дирали, али су нас гледали
презриво, са свешћу о својој надмоћи и снази,
што је било непријатно. Окруживши командира пука, рекли су да се ми налазимо у држави
Есад-паше и да више нико не сме да нас дира. И
заиста, све до Јадранског мора на нас више нису
нападали; али ако би војник заостао или се задржао у албанском селу, долазио је у пук само
у панталонама. Војнике су тако скидали и сами
Есадови „жандарми“.5
Од Ороша је почело спуштање. Снежних

Размена одеће за хлеб са Албанцима
њих је била провалија, а изнад њих стене које су
се стрмо дизале. Албанци су се верали по планинама као дивље мачке и на прави отпор се
није могло ни помишљати.

5 У својим Успоменама, похрањеним у Архиву Српске академије наука и уметности, Милутин Велимировић је забележио да
Есад-пашина власт у Орошу уочи доласка Моравске дивизије I позива „није трајала ни неколико дана“, те да „сем једног [...] официра у зеленкастој униформи, са еполетама српског потпоручника,
и неколико војника у сличним униформама, у Орошу није било
ничег“ (А САНУ (14325), Успомене, Српска војска кроз Албанију
1915. године, стр. 24). Стварну власт у тој области држао је римокатолички свештеник Јосиф из племена Мирдита, који је још
у новембру 1915. од аустругарског посланика у Атини добио новац и упутства за подизање оружане побуне против српске војске.
– Душан Т. Батаковић, н. д., стр. 218. Тако је убрзо постало јасно
да малобројне Есад-пашине присталице у том тренутку не могу
заштитити Србе. Повољније прилике уследиле су тек по изласку
из Ороша.

Штаб Моравске дивизије на преноћишту, на
путу за Орош
До нас су донели неколико рањених официра и око 20 рањених војника. Они су се неким
чудом спасили, а скоро сви остали рањеници су
остали тамо и Албанци су их одвукли са собом.
Два официра су на леђима изнели њихови посилни.
Касно у току ноћи је дошао доктор Стефано-
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планина већ није било, понегде кривуда путић.
Осећа се близина цивилизованих места, Јадранског мора. Али ми се и даље као и до тада
успињемо на превоје, спуштамо се низ њих,
прелазимо набујале планинске реке, надошле
од отопљеног снега. Били смо до појаса у води.
Нико се није свлачио – зашто би, свеједно смо
били потпуно мокри. Неколико коња при прелазу је упало у вир и нестали су заувек. Убрзо је
постало топлије, грануло је Сунце, али се брзо
сакрило. Осетили смо олакшање на души, иако
већ нисмо имали хране и војници су почели да
гладују. За злато се од Албанаца још могла набавити некаква оскудна храна, али од новчаница
од 10 франака они су окретали главу негодујући.
После неколико непроспаваних ноћи спавали смо као заклани. Ујутру сам приметио да
ми је нестала торба, у којој је била кутија кондензованог млека, кутија месних конзерви и два
пексимита. То су биле моје последње „резерве“... Како се приближавало вече, после прелаза,
осећао сам јаку глад. Војници су такође гладовали; ко је имао злато, куповао је проју и печено
кестење – по 10 франака за „порцију“.
И још један дан у маршу. Други дан гладовања. Глад је мучила и није давала мира. Размишљао сам само о јелу и осећао да сам ради
хране спреман на сваки злочин. Како сам завидео коњима који су гризли траву у пукотинама
стена! Одједном сам се сетио Москве и кафеа
Филипова и пирошки – са месом, са рибом, са
печуркама, и московске „салјанке“6 и универзитетске мензе, где је требало у то време студенти
да једу супу. Успут су понегде продавали хлеб,
али ја нисам имао злато; мрзео сам све који су га
имали, све су то били моји непријатељи.
Наши људи су мрачни, као грабљивице; бесно гледају на оне који имају хлеб. Хлеб и злато,
све друго је безвредно; то је она – социјална драма! Али глад је лебдела над свима; дивизијска
комора је изгубљена и нисмо знали где да нађемо храну.
Трећи дан гладовања. Ујутру ми се због нечег
није јело и било ми је лако. У подне су почели
болови и грчеви у желудцу, али брзо су пре-

стали. Осећао сам слабост и лаку вртоглавицу;
пред очима ми је била магла и ништа нисам видео. Увече смо срели Албанце који су тражили
рубље. Каква срећа! Дао сам им неколико кошуља које су ми сашиле сестре и заузврат добио велико парче проје. Појео сам га и од бола у
стомаку једва сам се довукао до села Калифага,
где је планирано задржавање од неколико дана.
Причало се да ће ту да довезу хлеб из Сан Ђованија ди Медуе.7 Са нашим свештеником сам

Тела српских војника умрлих од глади
пред Драчем
набавио два мала шаторска крила, подигли смо
шатор и са једне стране га заштитили камењем и
гранама, а унутра покрили гранчицама и сеном.
Залегли смо. Како је било добро наћи се поново

Штаб Моравске дивизије I позива
стиже у Орош
под заклоном. И знати да више не прете налети Албанаца и да је још остало парче проје. Али
како је само било чудно сазнање да је на само
7 У изворима српског порекла и у литератури овај град је познат
под називом Медова или у пуном облику Свети Јован Медовски,
преузетом из италијанског језика – San Giovanni di Medua. На албанском језику његово име гласи Шенђин – Shëngjin.

6 Врста супе.

13

Рањени и убијени српски војник у албанском приморју „аеропланским“ бомбама
неколико километара од нас, Робинзона, Јадранско море, поред кога је цео цивилизовани свет
са великим кућама, експрес возовима, паробродима. Заспао сам размишљајући о Београду и
Србији; али целу ноћ сам провео у температури
и грозници.
Свих тих дана лежао сам болестан у свом
чобанском шатору. Време се споро вукло. Али
добра страна грознице је та што ми се смањио
апетит; свеједно ми је – јести или не јести. Група
Албанаца и Албанки се мотала око логора, тражили су рубље, а давали проју и кестење – епоха
натуралне размене. Ти Албанци су необични, у
својим црним овчијим кожусима и са округлим
белим капицама; као да смо у библијској земљи.
Официри и војници помало се скидају, одричу
се „сувишне раскоши“, кошуља и дугих гаћа. Сироти српски јунаци! Једно ми не да мира: шта је
са браћом?
За три дана грозница је нестала и вратио се
апетит. А хлеб из Сан Ђованија и тако нису довезли. Скоро сви војници около тумарају без кошуља: све су потрошили на храну.
Заостали „Комбиновани одред“ такође није
долазио. Колају гласине да су имали велике бор-

бе са Албанцима, да је много наших погинуло,
али да су се жестоко одужили Албанцима: одред
је имао две брдске батерије.
Почела је киша; расположење је постало још
мрачније. Шатор је прокишњавао, а није се никуда могло. Лежао сам у њему и размишљао
опхрван тешким мислима. Четврти дан. Киша
се наставља. Одједном сам чуо глас старијег брата – доктора8; распитује се за мене. Значи, одред
је дошао. Али по његовом гласу осећам да се десило нешто страшно. Изашао сам му у сусрет.
Пружио је руке и заплакао не дошавши до мене.
-„Саша9 је погинуо“ – рекао је он.
Гледао сам на у њега ништа не схватајући; вртело ми се у глави.
-„Зашто га ниси довео?“ – из неког разглога
сам га питао.
-„Он је погинуо, Саша је погинуо...“ и заплакао је.
Било ми је страшно да поверујем да је то истина, да је наш дечак остао тамо међу планинама, на туђој земљи. Шта ће да раде мајка и сестре? И због чега све то?
То је било у селу Фани Бисак, где су њихов
8 Најстарији Милутинов брат, Милорад Велимировић (рођен 1876).
9 Милутинов млађи брат, Александар Велимировић (1898–1915).
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одред опколиле велике снаге Албанаца. При првим пуцњима брата су смртно ранили у срце.
Старији га је изнео испод кише метака и ставио
га на праг неког млина; већ се хладио. Тамо су га
и сахранили. И током сахране, Албанци су пуцалали по њима плотунима.
Остали су тамо два дана. Албанци су командиру одреда упутили преговараче и испоставили
своје захтеве: ако их не испуне, они су спремни
да се боре. Главни преговарач био је свештеник,
аустријски поданик.10 Албанци су захтевали да
им одред преда целу своју комору, сву стоку, све
официрске ствари и коње, као и одређену количину оружја. Окупивши официре командир их
је питао да ли су сагласни или су за то да се пружи отпор. Али одред је био опкољен и на отпор
се није могло помишљати. Официри су се сагласили са свиме осим са предајом оружја и коња.
Албанци су се дуго противили и захтевали су да
им се допусти да изаберу дванаест коња за своје
вође. Поставили су своје људе и једног вођу да
пажљиво надгледају да код нас не остане ништа
од официрских ствари, чак ни једно једино ћебе.
После тога, вође су дале реч да узимају Србе под
своју заштиту и да ће их отпратити до Јадранског мора. Ето какву је још срамоту морала да
преживи српска војска!11
Албанци су још обећали да ће да пребаце наше рањенике до Скадра; много их је тамо
остало и о њима су се старали студенти – медицинари и болничари. За недељу дана стварно је
половина дошла у Скадар; остале су Албанци
кришом побили.12

Тако, давши све, одред је напустио то проклето место. Свештеник – преговарач, изражавајући „жаљење о томе што се десило“, иако говоре да је он био главни организатор, испратио
је одред и обећао брату да ће пазити на Сашин
гроб.13
Пратиоци су већ првог дана напустили наше
и сакрили се. Мале разбојничке банде, из села
која су била успут, поново су нападале наше заштитнице. Вође нису одржале своју реч. Тада су
наши успут уништили и спалили неколико села.
Затим је, без заустављања, одред кренуо право у
Љеш (Alessio). Око нас у Калифаги они су само
преноћили.
Опет сам сâм. Ноћи су ми неспокојне. Мисли
о брату, о погинулим Србима не дају ми мира.
На хладноћу и глад више не обраћам пажњу.
Жао ми је што и ја нисам погинуо са њима.
Вође Арнаута су дале „бесу“, уз обећање да ће се старати о смештају и исхрани рањеника и болесника, а да ће их доцније они спровести даље. Међутим, то је било само обећање. Већ после првог
дана о исхрани рањеника нико није водио рачуна. Остављен сам
себи, а слутећи да даљи боравак може бити опасан услед неодговорних напада, медицинар Курандић је са свима преживелим[а]
кренуо после неколико дана, да би [су]стигао одред. Арнаути су га,
доиста, испратили до границе свога племена и извели га из брда
без узнемиравања, а после су га напустили“ (А САНУ (14325),
Успомене, Од Призрена до мора. Пролаз кроз Албанију 1915. године,
стр. 23–24).
13 За сахрану војника страдалих у заседи где је погинуо Александар, Саша, Велимировић није било времена. Остављени су на
месту погибије, заједно са најтежим рањеницима које није било
могуће понети и којима није било спаса. Смрт млађег брата је јако
погодила Милорада и Милутина. У роману Тешке године Милутин је описивао своје стање следећим речима: „Све би се то поднело, све: глад, хладноћа, замор... Све то није ништа! Само да је
Саша жив!“ Највероватније је да Милорад није хтео додатно да
оптерећује Милутина, па му је испричао како је сахранио брата.
У роману је Милутин навео да је Милорад после Сашине погибије
„потпуно душевно клонуо“ и да је „са зебњом и страхом“ очекивао
сусрет са Милутином, први након напуштања отаџбине. Као и у
тексту из „Утра России“, у роману Милутин наводи да му је Милорад рекао да је сахранио брата код воденице и да је замолио католичког свештеника да му чува гроб. И приликом сусрета браће
у албанском приморју, Милорад је и даље говорио брату како је
сахранио Сашу. Највероватније је после рата Милорад „признао“
брату да Саша није сахрањен. Имајући у виду каснија сазнања,
Милутин је у роману на следећи начин описао држање старијег
брата: „Милорад поново уздахну и ућута. Није казао да је голо Сашино тело остало на ледини, као што су остали и сви изгинули војници, јер је живео у нади да му је католички свештеник из Ороша
испунио молбу. Веровао је у то, или бар хтео да верује, а и да није
веровао није могао да каже брату праву, тешку истину“ (Милутин
Велимировић, Тешке године, Нови Сад 1954, стр. 174–177, 183–184,
187, 191–192).

10 Дан Зеф Мараши, католички фратар.
11 Пробијајући се кроз клисуру реке Фани, Комбиновани одред,
који је био заштитница Моравске дивизије I позива, је 9. децембра
1915. упао у заседу. Око 800 српских војника, исцрпљених напорним маршевима кроз беспућа северне Албаније, било је окружено
Албанцима из племена Мирдита, којих је било неколико стотина.
Након краће размене ватре, у којој је жртава било на обе стране,
отпочели су преговори. На српској страни преговоре је водио
командант одреда пуковник Душан Туфегџић. После дводневног
већања постигнут је договор – Албанцима је предата готово сва
комора, већина коња и волова, док је Србима омогућено даље напредовање према Љешу. О пробијању Комбинованог одреда кроз
северну Албанију, више: Душан Т. Батаковић, н. д., стр. 224–226.
12 У својим Успоменама Милутин Велимировић је забележио:
„Код Арнаута [Албанаца – прим. аут.] су остали још неколико дана
тешки рањеници са медицинаром Богољубом Курандићем, да би
се за то време нешто опоравили и могли транспортовати даље. [...]
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За два дана смо кренули даље. Срби, Срби,
шта је то са вама, падате од умора, крећете се
као сенке; болест вас коси! Официре је страшно
било видети: тако су мршави и забрадели.
Полако смо се пели на планину. Чинило се
да неће бити краја тим успонима, после којих
су нас чекала мучна спуштања и поново успони,
поново црне планине. И одједном, однекуд горе,
са превоја војници су повикали:
-Море!
Тачно тако као у Колумбовој експедицији:
-Земља!
То је био живот – спасење.
-Море, море! – загудело је међу војском. Војници су журили ка превоју. Оно се растегло у
даљини, испод нас – плаво, јасно, божанствено.
Море о коме је увек сањала Србија – на шта је
личила српска војска када је дошла до њега!

Остали су послали ка њој чамце за спасавање,
али је „Есадова“ пуцњава била тако прецизна,
да је већина потопљена. Потонула је пред очима
целог града и торпиљарка. После тога несрећа је
задесила и другу торпиљерку, а остале су, шлепајући је, отишле. Недалеко од Драча наишли су
на енглеско-француску ескадру и експедиција се
за њих завршила жалосно.15
Само годину пре тога ми смо долазили до
тог мора као победници.16 У нашој машти ми
смо већ владали њим, пуни снаге и моћи. Сада
смо се налазили тамо, скрхани јадом, са погнутим главама. Море се њихало, звало нас некуда.
Али куда? И да смо могли од остатака тих потонулих пароброда да направимо брод за себе,
куда бисмо кренули? За њега не би било пристаништа, више нисмо имали отаџбину.
О, колико нам је нада наговештавало то плаво море! И одједном нема ничега, никакве наде.
Драч је чист, светао град са лепо поплочаним
уским улицама у којим се налази много продавница и дућана. Има неколико хотела. Поред самог пристаништа диже се огромно тамно здање
– дворац „мбрете Албаније“17 принца Вида18, а
сада Есад-паше. Крај капије се налазе два топа,
а поред њих стражар у нашој пешадијској униформи, са албанским сивим фесом.

5. М. Велимировић, Повлачење 30.000
Срба, Од Драча до Валоне, IV 14*
Драч – Есад-паша и Аустријанци – Погибија
српских регрута – Колера – Острво мртвих.
Ево нас и у Драчу. Тихо и нежно се преда
мном њихало плаво Јадранско море. Да, то је
оно, машта и сан српског народа и наша будућност. То је оно – омиљени објекат наше патриотске поезије, вечна тежња Срба.
У заливу су, око самог града, штрчали јарболи потопљених бродова. Тог дана, када смо чули
канонаду, овде су ушли један за другим шест
аустријских торпиљера и контраторпиљера и
потопили све натоварене пароброде у пристаништу. Али, Есад-паша је имао ван града, на
брду, један топ и из њега је отворена ватра. Аустријанци су пренели ватру тамо, на брдо, и отпочео је двобој. Али ускоро се једна торпиљерка
накренула и почела да тоне: можда је била погођена топом или је можда налетела на мину.

15 Мисли се на победу савезничке флоте код Драча 29. децембра
1915. након које је успостављен редовни саобраћај између Бриндизија и албанске обале. – Ђоко Трипковић, н. д., стр. 78.
16 Мисли се на интервенцију српске војске из јуна 1915. спроведене у циљу пружања помоћи Есад-паши Топтанију који је био
опкољен у Драчу. Подримски, Призренски и Охридски одред (око
20.000 војника) кренули су ка Драчу из три правца и за десетак
дана разбили су протурске снаге, заробивши њихове предводнике
Хаџи-Ћамила, Муса-ефендију и тиранског муфтију. Српска војска
је на северу заузела простор до споја Белог и Црног Дрима и стратегијске тачке на левој обали Црног Дрима. Од трупа које су се налазиле у Албанији српска влада је формирала Албански одред на
челу са пуковником Драгутином Милутиновићем, који је требало
да пацификује запоседнуту област и учврсти Есап-пашину власт у
Албанији. Министар унутрашњих дела Љубомир Јовановић је потом допутовао у Тирану и 28. јуна 1915. са Есад-пашом потписао
нови тајни споразум којим су били одређени послератно уређење
Албаније и њен однос са Србијом. Поред непосредних циљева, интервенцијом је требало сузбити италијанске претензије на јужном
Јадрану и савезницима јасно указати на интерес Србије. Више: Душан Т. Батаковић, н. д., стр. 212–218; Милош Јагодић, Нови крајеви
Србије (1912–1913), Београд 2013, стр. 23–24.
17 Краљ Албаније, алб. Mbret i Shqiptarëve.
18 Вилхелм фон Вид (1876–1945) био је албански кнез у периоду од
марта до септембра 1914. Више: Петер Бартл, н. д., стр. 162–170, 278.

14 Погледати Утро России Бр. 28, (прим. уредника Утро России).
Наслов овог дела текста и извор: М. Велимировичь, Отступленiе
30.000 сербовъ. Отъ Дураццо до Валоны, „Утро Россiи“, Но 31,
31.1.1917, стр. 2.
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Укрцавање у драчком пристаништу
Иза дворца, на брду, налазе се остаци старог
римског утврђења Дирахиума [lat. Dyrrachium –
прим. аут.], касније италијанског Дурацо [итал.
Durazzo – прим. аут.]. Сам град се пружио рубом
тог брда, са кога се отвара диван поглед на море.
Улице су биле пуне народа, а продавнице буквално опседнуте нашим војницима који су користили то што је наша монета била у оптицају
и куповали све што је било јестиво; међутим,
никако нису могли да утоле своју глад. Много су
били на губитку користећи нашу валуту, јер су
цене са сваким сатом расле. Сви хотели и ресторани су били дупке пуни и морало се дуго чекати у реду да би се ручало. За неколико дана у
граду више ништа није могло да се набави; све је
распродато.
Враћајући се у логор који се налазио недалеко
од Драча, свратио сам у једну пољску болницу
која се налазила у згради турске школе.
Оно што сам видео тамо био је потпуни ужас.
Болесници су лежали директно на поду, или
на слами коју је било јако тешко набавити и које
није било много. Било их је тако много да се из-

међу њих није могло проћи; ниједно место на
поду није било слободно.
До њих су лежали мртви, са лицима изобличеним од страдања и мршави као скелети. Ту је
свом снагом владала смрт. Скоро сви болесни су
били тифусари. Нису успевали да однесу умрле,
а други су већ умирали. Пришао сам болесницима из мог пука; многи од њих су били без свести
и бунцали су, а остали су молили само за једно:
храну. Са свих страна су допирали јецаји и крици умирујућих. С муком сам се докопао врата
и изашао из тог пакла. За борбу са тим ужасом
нисмо имали никаква средства: ни смештај, ни
рубље, ни лекове, чак ни одговарајућу храну.
Ишао сам ка логору, поред пута је светлуцало
море, али та ужасна слика ми је била пред очима. Током ноћи су ме мучили кошмари. Покушавао сам да не мислим на страдање свега што ми
је било тако драго, али нисам могао.
Желео сам да мислим о својој породици и
страшно је било почети мислити о њима.
Био је Бадњи Дан, обилазио сам болеснике
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када су се изненада појавили брат-доктор19, са
братом-студентом20. Јако сам им се обрадовао,
али млађем брату нисам смео да погледам у очи.
Дошао је до мене, пољубио се са мном и заплакао. Већ је знао. Стајали смо сва тројица и сузе
су нам текле – једног од нас више није било, није
било нашег драгог, лепог Саше.
Кренули смо сва тројица у град и тамо смо
заједно ручали. То је за нас био празник, велики,
али тужан празник и током ручка нико ништа
није говорио.
Божић за нас није био празник, већ дан
сећања на прошло. Тихо су седеле групе војника
и свуда су се водили једни те исти разговори о
кући, о Србији.
-„Жело бих само макар годину да проживим
са својом породицом, са својом децом, као што
сам живео раније, па нека раде са мном шта
хоће“ – говоре једни.
-„Само месец да ми је да проживим са својима, а после ми не би било жао ни да погинем“ –
говорили су други. Говорили су о томе где се на
који начин дочекује и празнује Божић. Иако је то
свима познато, сви са дивљењем слушају. Свако
размишља о својима и сећа се некадашњих дана.
Провео сам Божић са другом-техничарем21 Вукићевићем, сећајући се Москве и Петрограда,
где се он школовао и где су остали његов отац
и сестра.
Убрзо по нашем доласку брат-доктор је отпутовао француском лађом у Тунис, у Бизерту;
тамо су упућена два ешалона наших; њихов одред је први укрцан јер нису имали никакве ствари и опрему. Замолио сам командира пука22 и он
ми је дозволио да млађи брат остане са мном;
сада ће бити лакше. Одлазећи, старији брат нам
је оставио неколико шаторских крила и ћебади,
које је купио у граду од војника. Имали смо свој
шатор и сматрали смо себе богаташима. Оставио нам је и шећер, који нигде није могао да се
набави.
Ноћи су биле хладне, али нама је било од-

лично. Дуго смо лежали без сна, износећи своје
претпоставке о томе шта ће са нама бити. Колале су различите гласине: једни су говорили да
ће нас све превести из Драча у Тунис или Италију; други су, напротив, говорили да никуда
нећемо ићи, да ћемо остати ту, попунити се и
наоружати. Трећи су говорили да нам предстоји
пут пешке до Валоне, а да ће нас тамо укрцати и
негде превести. Тог пута смо се плашили више
од свега. Причало се да тамо не само што нема
никакве стазе, већ да бисмо морали два или три
дана да газимо до колена у води кроз мочвару.
Тамо је било много бездана и три велике реке
без мостова. Тај пут се већ показао фаталним
за наше регруте који су се повлачили од Битоља
преко Елбасана до Драча и неколико пута обалом ишли у Валону и враћали се. На последњој
реци [Шкумби – прим. аут.] Италијани нису
хтели да их пропусте; била је потребна дозвола
италијанског врховног штаба. И наши су морали да се враћају натраг. Када су поново дошли,
два пута прешавши цео пут, са дозволом, нису
их пустили због неког неспоразума.23 На крају
су прошли и из Валоне су превезени у Африку;
али од 36.000 остало их је свега 6.000! Масовно
су умирали од глади и болести, други су, заглавивши се у мочвари, тамо и остајали, јер нико
није могао да им помогне. Враћали су се ка Драчу кроз Кавају – први град на путу ка Валони –
и та Каваја се претворила у логор мртвих. Тако
масовно су умирали, да је становнике града захватио ужас. Они који су преживели, сматрали
су себе Божијим изабраницима. Италијани су
их се тамо, на тој реци, бојали као кужних. Тако
је, ружно и изненада, пропала омладина наше
војске, која је могла бити њена главна снага, али
је страдала пред очима јаког и богатог савезника. Знали смо за то страдање и нисмо могли да
23 Указујући на непријатељско држање италијанских савезника
према српској војсци и избеглицама на албанској обали током
зиме 1915/1916, Милутин Велимировић је у својим Успоменама
истакао да су италијански официри српске војнике посматрали
„безизразно равнодушно, или са презриве висине“. Команданти
дивизија у Валони и Драчу, генерали Бертоти и Герини, „понашали су се као господари, држали су се надмено и према Есад-паши и према српској Врховној команди и чинили су све могуће да
српске жртве од глади и болести буду још веће.“ (АСАНУ, Успомене, Српска војска на Албанском приморју 1916. године: Од Љеша до
Валоне, стр. 6–7).

19 Милорад Велимировић.
20 Млађи Милутинов брат, Велимир Велимировић (1895–1971).
21 Студентом техничког факултета.
22 Пуковник Јова Угриновић. (Милутин Велимировић, Тешке године, стр. 213).
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мислимо о томе без злобе и огорчености. Тог
пута смо се сви ми врло плашили.
Из штаба су сваког дана питали: колико је у
пуку здравих, а колико болесних, који ће поћи
посебним транспортом. И сваког дана од јутра
до вечери гледали смо на море; оно се мирно
њихало, а пароброда никако није било.
Дошла је Нова година [14. јануар 1916. – прим.
аут.], праћена страшном новошћу: у нашем пуку
се појавила колера. Лоше „знамење“. Неколико
дана пре тога примећено је неколико случајева у другим пуковима, али код нас их још увек
није било. Донели су код нас тројицу болесника. Рапортирали смо командиру и одмах предузели мере да се зараза не прошири. Али то није
помогло. Сваког дана су доносили нове и нове.
Епидемија није била јака, али свеједно су се на
рубу планине, на брежуљцима, појавила мала
војничка гробља која су сваким даном расла. А
ми нисмо имали ништа чиме бисмо се борили са
том несрећом. У амбуланти је остао један апотекарски сандук из кога је све неопходно већ било
расходовано.
Са нестрпљењем смо чекали команду за полазак: свеједно, макар и на Валону, само да не
стојимо у месту. Овде више није било воде за
пиће, а та која је била могла је сутра да се испостави зараженом, без обзира на то што су поред
извора стајали стражари.
Било је још непријатности. Време је стално
било сунчано и нас су свакодневно надлетали
непријатељски авиони и затрпавали нас бомбама. Били су врло дрски; знајући да немамо артиљерије, спуштали су се врло ниско без обзира
на ватру из наших пушака. Наш пук је био посебно „срећан“; скоро све бомбе су нама допале,
а остале јединице нису дирали. Авионском бомбом је био рањен и сам командир пука који је некада први ушао у Једрене и заробио Шукри-пашу, пуковник [Јова] Угриновић. Био је рањен
испод десног ока и одмах упућен на операцију у
Париз; али је умро у Марсеју од упале мозга.
Авиони су и над градом такође летели сваког
дана и бацали много бомби на пристаниште и
на сам град. Много кућа је било срушено, много
народа је страдало.
У последње време су прелетали по пет, шест

одједном и сејали панику и ужас по граду.
Неколико дана после Нове године кроз пук
се пронео глас да нас упућују у Валону и из дивизије нам је наређено да све своје болеснике
пребацимо у пољску болницу која се налазила
уз грчки манастир на суседном брду.24 Са муком
смо направили носила од шаторских крила и
мотки и у току ноћи смо почели да преносимо
болесне.
Био сам задужен да их пратим и предам
пољској болници. Чудна и тајанствена је била
та поворка. У тамној звезданој ноћи приближавали смо се манастиру који је стајао у тишини,
окружен ћутљивим тамним кипарисима. Тај манастир је некада био српски и на његовом прагу
је издајнички од стране Бугара убијен наш краљ
Владимир.25
Свуда око њега је царевала смрт. Болесних је
било тако много да су лежали свуда унаоколо,
беспомоћно стењући. Умирали су. Поред жбуња
су лежали већ мртви, које нико није односио.
Нашао сам главног лекара и рапортирао му да
смо донели болесне из нашег пука. Он је одлучно
одбијао да их прими. Показао сам му наређење
начелника дивизије.
-„И шта ја да радим? Реците, шта да радим?“
– скоро је заплакао и ухватио се за главу.
И додао:
-„Оставите их, свеједно ће поумирати. И,
чини ми се, и ја са њима. Или ћу полудети.“
Оставио сам болесне и побегао. То је било
право острво мртвих.
М. ВЕЛИМИРОВИЋ
Превели и приредили:
Момир Нинковић М. А.
Душан Бојковић М. А.

24 Реч је о манастиру Свети Влах, удаљеном три колиметра од
Раж-Була.
25 Кнез Јован Владимир (990–1016).
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СРПСКО-АУСТРОУГАРСКИ ОДНОСИ 1874-1914.
У извештајима српског посланства у Бечу
Документи
(Део 10)

130.

где Порта пребацујући мету постигнуће цељи
дипломацији осујећава. Каошто је она изигравала Европу понудом реформа за цело царство,
тако се сад титра с њом нудећи јој за примирије
рок од шест месеци уместо захтеваног од шест
недеља. Питан, како ће се влада моја овој понуди (ако буде озбиљна) одазвати, немогох ништа
с извесности одговорити, но изјавих своје уверење, да такво примирије, као искључиво корисно за Порту, Србија неће моћи примити. За
сад истина нема изгледа, да ће га и Европа примити, а можебити да га Порта неће формално
и писмено силама ни саобштавати, чим се увери, на какав је одпор код сила њено поверљиво,
међутимно саобштење о томе наишло. По свему
изгледа, да је Порти потребно, решење ствари
одлагати (она притом ништа негуби) по свој
прилици у тој цељи, да се њена мухамеданска
популација мало по мало навикне и такав исход
догађаја, да Порти треба силама попустити, и да
је и то боље, него по влаги и киши војевати и
патити се, почем ће и фанатизам софта и хоџа
од циче и мочари морати охладити.
Исправку, коју је ген[е]р[ал] Черњајев дао о
боју 16/28 Септембра, саобштио сам као обично „полит[ичкој] Кореспонденцији“, која је
исту одма као телеграм публицирала и свуда је
телеграфом растурила. Неке овд[ашње] новине нису вест репродуцирале као телеграм, почем се она односила на познате раније догађаје.
Опомињем се уједно и тога, да сам имао прилике, осим г. Орцију и другим дипломатима исту
исправку саобштити, на питање шта новога с
бојног поља има, рекавши да новога нема, али
да имам једну исправку о боју од 16/28 Септра
и т. д.

30. септембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о „гласовима“ у Бечу о примирју и
односима Порта – Европа у светлу тог питања
Бр. 110,

У Бечу 30. Септембра 1876.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Дознавши за одговор или боље рећи против-предлог Портин односећи се на примирије
идох барону Орцију, да се известим о основаности гласа и о начину, како га званични кругови
понаособ овд[ашња] влада схватају. Министарство немађаше до онога часа никаквих званичних вести о томе од гр[офа] Зичија, и г. Орциј
држаше, подударно с још неким дипломатима,
да је понуђени рок примирија од шест месеци
на сваки начин или као хумбог каквог новинарског извештача или погрешно иначе у јавност пуштен, и да ће по свој прилици требати
разумети у место месеци-недеља, што су и силе
тражиле (т. ј. шест или најмање четири недеље).
Ма да Вам је г. Хиршфелд прексиноћ о оном
гласу по телеграфу јавио, ја нађох за потребно,
јуче Вам одправити мој први телеграм, а пошто
примих по подне из министарства поруку, да
се глас званичним извештајем гр[офа] Зичија
потврђава експедирах Вам мој други телеграм.
У министарству се пре подне само знадијаше,
да су се изгледи за успех дипломатичног посредовања последњих дана у Цариграду знатно поправили, док недође ово најновије изненађење,
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Добивши од Француске па сад и од Русије [...]1
на дато и с наше стране.
Молим Вас, одржавајте ме у сазнању догађаја
код нас; из новина видите, шта се којешта о нама
пише, а ја ништа незнам шта да верујем шта не.
Изволите, Господине Министре, и овај пут
бити уверени о мом особитом поштовању.

Ма да се силе још нису могле изјаснити, да
ли ће примити или не овај одговор Портин као
задовољавајући, ипак се и сад може о њему оцена изрећи, да њим Порта неодговара на оно, за
што је питана. Сам г. Орциј назва пре неки дан
6 месечно примирије хумбог новинарски; други
се дипломати у томе подједнако његовој оцени
одазваше; толико се као бесмислен држаше глас,
да Порта силама нуди примирије од шест месеци, уместо захтеваних шест недеља, и то пошто
се овом последњем року као одвећ дугачком једнако одупирала. У то предлаже Порта искључиво на терет својих противника, још неке услове,
себе саму ни на шта не обвезујући, па ни неодређујући, какво ће међутим њено понашање према усташима бити. Ја учиних на то позорљивим г.
Орција, и он ми одговори, да заиста у портином
акту то никако није предвиђено – дакле да она
себи у том обзиру подпуну слободу резервира.
А[устро-]Угарска нема о одговору портином још
одсудног мишљења, за то јој се треба и с осталим
силама понајпре договорити, али као да она неби
противна била и с оваквим одговором портиним
задовољити се, пошто сувише полаже важности
на прекид непријатељства између ратујућих, сигурно у надежди да ће се с утврђењем примирија
моћи све остало лакше постићи. То ћете сигурно
приметити и по начину, којим ће Вам г. Вреде одговор портин саобштити.
Ја немајући од Вас још никаквих упутства ни
обавештења, како наша влада о овом предмету
уобште, а понаособ и о његовој последњој фази
мисли, изјавих и овај пут моју личну сумњу, да
ће влада србска (и црногорска) одговором портиним се моћи задовољити.
Г. Новикову је прекјуче отац умро, и стога морадох га својом пословном посетом поштедити.
Остали посланици биће тек до који дан у стању,
што ближе о овом предмету говорити, дотле се
надам и каквом упутству с Ваше стране и другог
рода обавештењу, што ми и иначе материјала за
разговор с овом господом дати може.
Чест ми јеи овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1012

131.
3. октобар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о званичном одговору Порте на
предлог о примирју; о разговору са бароном Орцијем о Портином предлогу примирја
Бр. 111,

У Бечу 3. Октобра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Услед вести, да је Порта прекјуче званично силама саобштила свој одговор на њихове познате
захтеве, идох јуче бар[ону] Орцију, да се о основаности гласа известим. Био сам заиста доста
изненађен, кад ми барон глас као истинит потврди, и то несамо у томе да Порта 5 ½ месечно
примирије нуди – нужно за повратак мира и
за удејствовање намерених реформа – него и у
томе, да она предлаже силама на усвојење и оне
познате четири тачке као своје жеље, т.ј. обвезу
(а сигурно и јемство сила за ову) обе кнежевине,
да ће демаркацијону линију за сво време примирија милитарно поштовати, да неће ни у чему
усташе подпомагати, да неће за сво време смети оружија и муниције са стране набављати и да
се неће дозволити, да оне у људима и новцима
помоћи са стране добијају. Уједно ми саобшти г.
Орциј, да Кн[езу] Вредеу одпуштен налог, да Вас
о свему томе званично извести, што телеграфски
званични извештај и с моје стране излишним
учини.

КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1016

1 Недешифровано.
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132.

пасоше за стране земље особама, које тек дошав
на место, где србског заступника има, траже
од овога на основу оне обећане у пасошу рукопомоћи средства за живот и за путни трошак у
отачбину. Овакви су се случаји истина умањили
у последње доба, али их опет има и такових, код
којих се проситељи немогу просто одбити. У садашње доба постало је немогуће, оваква лица и
мањим подпорама подпомагати. Сад се находи
овде (осим једне жене и детета) један редовни
наш војник, који је узалуд дошао овамо, да се
оперира, па сад немајући средства, онако болестан нити може овде обстати нити се у Србију
вратити. За такве случајеве имају сва посланства
власти, да поданике своје државе о државном
трошку у отачбину експедирају, па зато молим,
да се и овд[ашњем] Заступништву такво овлашћење изда, а ја би о сваком поједином случају
накнадно рачун поднео, који би се често могао
тамо од самог дотичног лица или његових сродника наплатити. Цела штета по томе, јер експедиција једног лица неби прешла 20 fl., могла би
годишње изнети највише око 100 fl.
Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.

5. октобар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о спремности европских сила,
осим Русије, да прихвате одговор Порте на предлог о примирју и сходно томе изврше притисак
на Србију
Бр. 112,

У Бечу 5. Октобра 1876.

Господине Министре,
Због грознице, која ме услед назеба ухвати, неизлазих од два дана, те Вам немам ни шта писати; у
осталом чини ми се, да се ситуација политична
итако није последњих дана изменила, осим што
силе јасније показују, да би свака од њих (осим
Русије) одговор портин као задовољавајући примила, ако се само и све остале силе њим задовољавају. Но како Русија с одговором није задовољна,
то ни остале на такав одговор Порте неће се задовољењем одазвати; некима од њих биће непристанак Русије и добродошао; оне су га у најмању
руку узимајући бар предвиђале, па су зато и свој
пристанак онако подусловно изразити могле. Кад
се небуде могло споразумљење међу силама привести по портином програму, силе ће настати, да
се оном пређашњем програму енглеском одржи,
кога се Русија једина и сад непоколебљиво придржава, и од кога остале силе бијаху склоне за љубав мира одустати. Покушај сила, да србску владу
мимо Русије склоне на пријем портиног програма, па можебити да употребе онда тај пристанак
Србије као средство притиска на Русију, ја немогу
никако схватити као пријатељски акт сила према
Русији. Ствар се ни у чем неполепшава тим, што
су кораци, чињени у Србији, само официјозног
карактера, пошто се у дипломацији сви покушаји
немајући изгледа на сигуран успех, обично чине
само официјозним начином. С нестрпљењем очекујем обећано писмено обавештење о корацима,
које су консули по овом предмету ономад код
наше владе чинили.
Овом приликом имам Вас молити за једну
умесну наредбу, која би ми овде млоге незгоде
уштедила. Ја сам Вам се једном и из Букурешта
жалио на наше полицијске власти, што издају

KЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1024

133.
5. октобар 1876.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Кости Цукићу, о повећаном броју негативних написа у страној штампи о ситуацији у Србији; о ставу Србије да за њу важи само предлог сила упућен
Порти а не и модификован турски пројекат
Г. Кости Цукићу,
Заступнику Србије у Бечу
ПрНо 36.
5 октобра 1876. у Београду
екс. 6. Окт.
Г. Заступниче,
У више ваших писама ви ми изјављујете жељу,
да вам јављам, шта овамо бива. Ја мислим да то
и чиним, у колико год налазим да је суделовање
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заступника српског у Бечу, потребно.
По новинама растурају се о нама толика гласови, колико их ни о којој земљи није више било.
Кад бих ја прегао да одвајам истините гласове од
неистинитих, и да о томе за заступницима књажевим водим преписку, ја бих морао забацити
све друге послове, о којима морам бригу водити, и као министар спољних послова и као члан
владе. У осталом има гласова, које није тешко
на први поглед распознати, као неистините, као
што су н. пр. гласови о борби између партије милитарне и либералне. Да код нас нема никакве
милитарне партије, не треба доказивати људима,
који одношаје наше земље добро познају. Манифестација Делиградска можда је дала повода тим
гласовима, али то није либерална странка, која је
у томе догађају видела нову неприлику за нашу
земљу, него је то Књаз са својом владом. И пошто су и Књаз и влада у овом питању потпуно
сагласни, то није могло бити повода министарског кризи, о којој новине говоре, и ако су министарске кризе свуда, па и код нас, појави који се
лако и непредвиђено догађају, нарочито где сваки час искршавају питања од замашног и често
за земљу пресудног значаја.
Из разговора, котји сте имали са Бароном
Орцијем, видим да се тамо манифестација делиградска још једнако сматра као ствар горућа, да
се помињу спреме за крунисање краља у Манастиру Жичи, и томе подобна, док напротив овде
не само нема никаква трага о тим спремама, него
се цело ово питање потпуно стишава и још само
у рејону тимочко-моравске војске траје.
Ја сам вам, Господине заступниче, уопште захвалан на труду и ревности, с којом ме извештавате. Свако ваше важније писмо не остаје непознато ни Књазу ни Министарском Савету. По
гдекоје ваше тумачење ми истина не делимо, као
што је н. пр. тумачење разговора, који сте имали са грофом Андрашијем и саопштили ми га у
писму Но 96 и 972. Нама се чини, да се из речи
грофових онаквих, како сте их ви репродуковали не може извести тумачење које ви изводите,
као да се њима циља на чланове данашње владе
или уопште на наше партајне одношаје. Пошто

сте ви ваше тумачење овог разговора само нама
саопштили, без даље употребе, то се ја можда не
би повраћао на ту ствар, да ми није у Министарском Савету изречено изјављена жеља, да вам не
оставим непознато да нам се тумачење које ви
речима грофа Андрашија дајете чини више изнуђено, него у њима лежеће. Што пак то тек сад
чиним, с тога је што ствар није никако хитна.
Питао сам вас ономад телеграфом, какву сте
употребу учинили од ближих података о боју од
16 пр. мес. с тога, што нисам нигде у новинама
наишао на те податке. Но примив ваш одговор,
видео сам зашто их новине нису у виду телеграма употребиле, премда сам ја, учинивши вам
онаку пространу доставу, на то смерао.
У свези са мојим јучерашњим писмом имам
да вам јавим ради вашег знања и управљања да,
услед непристанка Русије на Портин пројект
примирија, овд[ашњи] страни заступници неће
чинити никакав званични заједнички корак код
владе Књажевске. За нас дакле и даље вреди само
онај пројект примирија, који су силе у Цариграду
предложиле и на који смо ми пристали, а никако овај модификовани пројект турски. По томе и
наш одговор има свуда бити једнако формулисан
а то је: да ми примамо примирије, од једног месеца до шест недеља, као што га је Европа предложила, и да нисмо ми, него Турска, која га одбија.
Примите Г. заступниче, уверење мога особитог поштовања.
[Без потписа]
/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1025

134.
8. октобар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о информацији да су муслимански
великодостојници у Сарајеву покушали да приволе хришћанске прваке да потпишу писмо султану којим се оповргава потреба за реформама
Бр. 113,
У Бечу 8. Октобра 1876.
Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,

2 Цукићеви извештаји од 23. августа и 2. септембра 1876.
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Из три писма од 2. тек. од поузданих личности
долазећа из Сарајева дознао сам, како су у Недељу 26. Септ[емб]ра стари Фазлиј-Паша, Сунах-Ефендија Соколовић, Хајдарбег Ченгић,
Ракиб-ефендија, Мехмед-бег Љубишаг и (дебели) Абдулах-ефендији у 4 сата ноћи (по турски)
позвали к себи Митрополита сарајевског, Димитрија Јевтановића, познатог владиног лиферанта Петракија, С. Одавића, Максу Деспића, Шорића и Х. Дамјановића (ћурчије), па им поднели
на усвојење и с њихове стране једну молбеницу,
адресу, доста пространо на турском језику написану и упућену на Султана од стране мухамеданских сарајевских житеља. У адреси се разлаже,
како је народ задовољан са садашњим стањем
у Босни и да у безграничној оданости и лојалности према Султану нежели никакве измене у
томе: – да се народ узнемирава разношеним гласовима по новинама о некаквим реформама и о
некој автономији, које он нежели и од којих се
плаши, да су неосновани и чиста потварања они
говори, као да народ у Босни и у чему пати и да
су мухамеданци гдегод мирне христијанске житеље убијали, пљенили и куће им палили, него
напротив и мухамеданци и христијани претрпили су млого таква зла од бунтовника и разбојника христијана, који су се испод сретног царског
закриља одметнули и т. д.
Сакупљени христијани одговоре господи
турској, да ће услед овог позива држати скуп по
обичају, па да ће закључење скупа господи саобштити. Турци им још напомену, да ће и обштине
латинска и еврејска овакве адресе подписати, па
зато и од православних очекују, да из друштва
осталих суграђања неће сами изостати.
Сутрадан се састану осим гореименованих
лица србске обштине још млоги други њихови једноверници код Митрополита и по дужем
већању закључе једногласно, турској господи одговорити: Да подписани имају на уму, што им је
свакад досад царским ферманима а и од стране
царских власти препоручивано, да сваки т. ј. свој
посао гледа и да се клони политике, па зато немогу ни на који начин подписати се на саобштену им адресу. – Овај одговор је одма истог дана
једна депутација однела опет сакупљеној турског
господи, и на томе је засад ствар остала.

Евреји су заиста нн понуду Турака изјавили,
да се у свему с њима слажу, и да ће адресу са своје
стране усвојити и подтписати.
Латини се још нису решили, шта да чине;
неки, међу њима и фра Грго, усвајају адресу, други су јој противни.
Почем Турци неће успети, да све верозаконе
обштине на пријем адресе склоне, мисли се, да се
адреса неће ни експедирати; но почем ће за ово
искључиво као вође бити криви православни, то
се ови сад боје освете турске.
Изволите, Господине Министре, и овај пут
бити уверени о мом особитом поштовању.
КЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1039

135.
9/21. октобар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о сложеној политичкој ситуацији
у Аустроугарској и међу европским силама
Бр. 114,

У Бечу 9/21. Октобра 1876.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Једва могах јуче изаћи, да услед Вашег поштованог президијала од 4. тек. (телеграма од 5. тек.)
Но 35 неке посете учиним.
Овом предмету предпоставићу овде излог
неких политичних конјектура, које су одчасти
и у јавним листовима одзива нашли, без да сам
и до данас констатирати могао, уколико су оне
основане. Наново се распростираше гласови о
потресеном положењу гр[офа] Андрашија, који
својом неодрешном политиком неутралности
незадовољава ни Маџаре, ни немачке уставовце
– па ни цара ни војену и славенску партију; тако
се говори. Гроф се, кажу, одзива понуди Русије на
заједнички рад у Турској, готовости да А[устро-]
Угарска дозвољава Русији такав рад желећи сама
остати неутрална под условом, да оружана интервенција Русије остане у границама цељи,
коју је програм тројецарског савеза означио, т.ј.
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извршење реформа познатих. Маџари гоне на
рат с Русијом у свези с осталом Европом, како
би се турско царство од Русије спасло. Немачки
уставовци неће да знаду за Турску а ни за Христијане, они желе немешање А[устро-]Угарске у
догађаје, што би то за царевину било штетно, јер
је с трошковима скопчано а никакве накнаде необећава. Војена и славенска партија хоће савез с
Русијом за заједнички рат против Турске у цељи
деобе њених провинција. – Као и досад више
пута, одржа политика грофа надмашност и сад,
те и он остаде на свом месту. Финансијско стање
обе полутине царства, кажу, бијаше најјача подпора грофовој борби против намера и Маџара
и војене партије, која је оличена у Ерцхерцогу
Албрехту, и којој је кандидат за грофово место
фелдмарш[ал] Ј. Филиповић из Прага. – Интерпелација спремана у Reichsrath-у даће ближа
објашњења и о назорима у том питању како владе тако и разних партија овостранске половине
царства. Остало је све непоуздано нагађање.
По уверавањима и г. Новикова и бар[она]
Орција политична ситуација није се последњих
дана изменила. Пошто је од стране Русије и Немачке портин одговор као незадовољавајући означен, све остаје по староме, т.ј. силе се повраћају
на програм Енглеске, који су оне већ све једном
за базис свог рада усвојиле биле, а доцније га за
кратко време већином напустише у надежди, да
ће се и на основу портиног одговора моћи до обштег споразумљења и до мира доћи. Г. Новиков
штавише тврди, да је тројецарски савез исто онако чврст, каошто пре више недеља и месеци бијаше, и дозвољава само неке ниансе, које су уосталом свакад постојале, у назорима појединих сила
о извесним средствима и моментима подчињене
вредности у источном питању. Каошто себи лако
можете предпоставити, он осуђује целу агитацију по Русији као неплемениту опозицију императорској политици, која једина остаје и сад
као сигурни извор и јемство за срећну будућност
источних христијана и којој су она агитаторска
и револуцијонарна истицања само сметња. С тоном пуним уверења рече: будите уверени, да ће
се они у рачуну преварити, који очекују спасења
од ових противника цареве политике. Разуме се
по себи, да ја нисам могао ове прекоре без ис-

правке и објашњења оставити.
Ма да један полузв[анични] берлински лист
донесе глас о предстојећем путовању руског
престолонаследника по неким евр[опским]
дворовима, као у политичној мисији, ја Вам ни
о томе ни о неоснованости тога гласа нехтедох
телеграфирати. Дознао сам, да царица намерава
ову зиму провести у Италији, и да ће је до тамо
или донекле Царевић можебити пратити, па
то је дало повода и оним алармирајућим доношењима новина, које су последње доба неуморне
биле измишљати, да су од Цара Александра нова
писма и нови генр. ађутанти у свет експедирани.
И с г. Новиковом и с бар[оном] Орцијем говорих по предмету Вашег президијала од 4. тек., и
каошто из горереченога изволисте видити, силе
су се повратиле на стари програм, те је одпала
потреба, наше гледиште у томе бранити.
Поуздано се потврђује, да Турска и с нашег
југа креће војску на Дунав и на исток.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.
КЦукић
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136.
15. октобар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о могућем рату између Русије и
Турске и држању Румуније у том случају
Бр. 115,

У Бечу 15. Октобра 1876.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Гласови пораза, који је наша војска узастопце
претрпила, сустизаше се последњих дана у све
ужаснијим видовима, но немајући никаквих поузданих извештаја од Вас одржавах се једнако у
надежди, да ће вести оне бити претеране; на жалост и та надежда са сваким даном и часом слаби
и већ сам спреман на зло, које новине већ нашој
отачбини предсказују. Скрушено душевно расположење, у ком се сам находим, објашњава ми
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узроке, због којих сам сад без вести с Ваше стране остављен. Но дужност ми налаже да угушавајући своја осећања хладнокрвно своје послове
вршим и да у могућем спокојству посматрам догађаје и овај Вам извештај поднесем.
Стање у дипломацији није се последњих дана
променило изузимајући ту околност, што се
приближава дан решења питања о примирију
од стране Порте као и њеног одговора на захтевања, која јој има Русија и по другим питањима
да учини, но која су сад одвојена од питања о
примирију као првог и хитног. Барон Орциј се
нада, да ће Порта захтеву Русије повољно се одазвати, то тим пре, што је ова свој захтев односно на рок примирија у духу портиних жеља модифицирала, јер сад се нетражи више од Порте
као најдужи рок за примирије шест недеља него
два месеца. Утолико према нашем очајном стању
стоји ово питање повољније по нас, што су се и
силе, уз њих и Русију рачунајући, и Порта склониле, о примирију понајпре и одвојено од осталих питања до споразумљења доћи. Тим наравно
није осигурано, да ће се ово заиста и за кратко
време постићи, јер Порта у последње доба мало
рачуна водила о дипломатичној пресији, па и сад
може своје решење уздржати дотле, док нам неби
поплавом Србије – ако само узможе – што више
смртних рана задала. Ово је из више призрења
у интересу Порте, ма да макакав успех њен на
бојном пољу неће по учињеном закључењу сила
имати утицаја на услове мира. Од последица
турских победа могла би нас осигурати само каква оружана интервенција против нашег непријатеља управљена, и то неодложна и већ ових дана
предстојећа. Но оваква помоћ нестоји нам у изгледу. Само питање о рату између Русије и Порте
још једнако нерешено стоји, и рат још није неизбежан; па и кад би се усигурно знало, да ће га до
који дан већ бити, он је у делу јошдалеко од тога,
да ми у нашем садашњем стању можемо се од
њега помоћи надати. Може и месец и више дана
проћи, па да тек онда Порта за корисно нађе,
своју војску из Србије против Русије управити.
Г. Балачано рече ми, да у Бесарабији концентрирана руска војска није ни по броју ни по спреми
таква, да се против Турске кренути може. И он и
барон Орциј (и г. Новиков) одричу, да је између

Русије у Румуније ишта за случај рата руско-турског против Турске углављено; па да су дакле сви
гласови по новинама о томе просте измишљотине. И румунски војени покрети чине се у другој
цељи. И тако по несрећи остаје нам једина нада
за спасење у што скоријем пристанку Порте на
примирије.
Концентрирање румунске војене снаге има
напротив значења Русији ненаклоног. Ако би т.ј.
Русија заиста до извршења својих намера против
Порте дошла и своју војску пустила, да преко
Румуније пође на Турску, Румунија намерава за
тај случај своје за војену службу способно људство и ратни сав материјал од Руса склонити, и у
МВлашку, докле буде потребно, повући, те тако
одузети Русима могућност, да и ову румунску
снагу против Порте са собом повуче – каошто је
пређе чињено. Овако Русима за леђима оставша
румунска војска била би за њих свакојако једна
претња; хоће ли ту Русија, ако и кад у акцију уђе,
трпити, и хоће ли се силом или путем уговора
доцније од ње осигурати, решиће се тек у своје
време.
Г. Јон Гика бави се сад овде на путу за Лондон, куда, каже, по приватном послу путује. По
састанцима, које је г. Гика овде тражио, по његовим везама са сад. владом румунском и по правцу политичном његових назора судећи неће пут
његов бити чисто приватне природе, а уколико
имао буде политичног повода, рад његов неће јамачно намерама Русије на услуги бити.
И гласови о проглашењу Књаза Карла за
Краља Румуна званично се демантирају; но при
свем том г. Балачано неодриче, да ће Румунија
(што се осталом и по себи разуме), ако се с идеом Краљевине у Србији успе, одма поред своје
независности и свог Књаза за Краља прогласити.
И новинарска доношења о сазиву сила на европску конференцију, од које би се Порта по захтевању Русије имала искључити, такође су неоснована. Силе итако раде све у заједничком договору
и без утицања и саучешћа Порте, коју (као и нас)
сматрају као предмет, о коме се оне договарају. За
састав нарочите конференције с пуномоћницима
понаособ и формално одређенима нити је говора
међу силама било, нити има предмета – бар засад
не – за такву конференцију сила.
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Бр. 116,

Примио сам поштовани президијал од 5.
тек. Но36. Ма да време садашње није сходно за
објашњења појединих моје личности тичућих се
предмета истог писма, налазим се опет принуђен
у цељи мог оправдања уверити Вас, да никад нисам тражио од Вас чешћих и подробнијих извештаја о нашим догађајима ради задовољења моје
личне радозналости, а да сам тако и моје извештаје писао онако, како сам догађаје схватао и како
сам у стању био искрено и туђе мисли и речи репродуцирати, непретендирајући уосталом да су
моји назори непогрешљиви, и да сам у стању био
држане разговоре сасвим верно изложити.
Чест ми је, Господине Министре, и овом приликом уверити Вас о мом особитом поштовању.

У Бечу 18. Октобра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Колико сам ја изненађен био Вашим прекјучерашњим телеграмом, у толико већој мери потресени бијаху њим већина овдашњих званичних
кругова и цела журналистика; ја небијах у стању
одрицати по позитивним основама могућност
па и вероватност пада наше ђуниске линије,
они верујући недементираним турским извештајима надметаше се у комбинацијама и у разлагањима свију појединости догађаја и његових
последица, у подпору којих новине се утркиваху
у публицирању овде фабрицираних телеграма
но датираних из Београда, Ниша и с бојишта. И
сама „Polit[ische] Correspondenz“ бијаше жртва
ове слабости. Немајући директних извштаја о
догађају, а стидећи се то причати онда, кад их
сви листови имају, публицира и она један оригинални извештај о паду Ђуниса ослањајући се на
пространи телеграм о томе, који је Кн[ез] Богорид свуда колпортирао, и који је она утолико модифицирала, да је држање србске војске притом
особитим похвалама пропратила. Признање и од
стране „Polit[ische] Corresp[ondenz]“, да је Ђунис
у турске руке пао, окуражило је остале листове, да једним изабраним правцем ону неистину
даље подкрепљују. Зато је Ваш телеграм као гром
међу новинаре ударио, и зато му се једким тоном
истинитост у први мах одрицаше. Данас су листови већ блажији; застиђени својим поступком,
којим су цео свет обмањивали, избегавају даље
објашњење оне мистификације. Ја, примивши
истина врло брзо Ваш телеграм (још пре два сата
по подне), неуспех доставити га листовима још
за вечерњу публикацију, али га писмено и усмено одма по свим круговима распространих.
И дипломатични свет био је изненађен Вашим телеграмом, онај пријатељски наравно на
пријатан начин; али толико је укорењено било
уверење о противноме, да сам свуда морао још
доказивати неоснованост турских старијих извештаја.
По обштем уверењу политична се ситуација
са сваким даном више разбистрава и запетост

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1057

137.
[...] октобар 1876.
Информација Јована Ристића Кости Цукићу о
концентрацији турске војске према Србији и да
су Турци заузели Ђунис
Октобра 1876 Београд
Agent Serbe, Vienne
Турци желећи сломити отпор српски те правити притисак на преговоре са Русијом а за случај
рата са њом бити без сметње од стране Србије
умложивши своју војску на осамдесет хиљада и
добивши обсадне топове управили су сву силу
на нас, напуштајући и саму Црну гору. У суботу
жестока за нас успешна канонада, али јуче узеше Ђунис. Хорватовић се повлачи Крушевцу.
На другим тачкама нема промене.3
[Без потписа]
/Телеграм/АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1069

138.
18. октобар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о одјеку турског заузећа Ђуниса и односима Порте и Русије по питању дужине примирја
3 Документ шифрован у целости.
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№ 8176.
19/31. Октобра 1876 из Беча
Министру Ристићу, Београд
Дан после представлења Генерала Игњатијева Султану Министарски Савет саветовао се о
примирију и засад по навали свију сила Порта
ставља у изглед да ће пристати на руски познати
предлог но није сигурно да ли и кад ће пристати.

између Русије и Порте постојећа приближава
се расправљању начином договора и узајамног
попуштања. Каошто имађах част јуче Вам телеграфирати, приведено је између оне две силе
споразумљење о закључењу примирја на шест
недеља, и још се на томе само ради, на који ће
се начин углавити продужење тог рока, ако силе
неби успеле, да се за то прво време примирија
споразуму о миру и другим деловима познатог
програма. Порта захтева, да се сад још подуслови
продужење примирирја на даљих шест недеља,
ако се у току првог рока примирија неби о миру
и т.д. што дефинитивно могло утврдити; а Русија
пристаје на први рок примирија такође, но решењео продужењу овога на даље жели оставити доцнијим преговоримаи евентуалностима.
Другим речима Порта хоће да за сваки случај
осигура примирију рок од три месеца, а Русија
се склања на примирије од шест недеља – бар
засад. Ма да приватни телеграми јављају, да је
у томе споразумљење постигнуто у Цариграду
још прекјуче, званичног потврђења овде до јуче
небијаше. Бар ништа о томе незнадијаху јуче ни
бар[он] Орциј ни г. Новиков, као ни о томе, је ли
ген[е]р[ал] Игњатијев прекјуче имао заиста приватну аудијенцију код Султана. То је извесно, да
на овом предмету у Цариграду ради једини генерал Игњатијев, остали страни заступници прате
само ћутећи његов рад показујући свакад Порти,
да су они јако интересирани у успеху свог колеге.
Ја сам доведен у положење, да нисам једну
препоруку г. војног министра извршити могао.
Ако би ствар до Вас дошла, молим, да неизречете
своју оцену о њој пре него би ме саслушали, ако
Вам за то неби већ довољно било обавештење,
које и из постојећихакта можете поцрпети.
Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.

Цукић

/Телеграм/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1075

140.
22. октобар 1876.
Јован Ристић – Кости Цукићу о званичном оглашавању примирја и напуштању Алексинца од
стране српске војске
Београд, 22. Окт. 876.
Agent Serbe Vienne
Примирије је званично оглашено; и турски команданти већином примили су већ налог за обуставу непријатељства. Није истина да је Alexinatz
на јуриш узет но га је ноћу између Понедељника
и Вторника наша војска услед губитка Ђуниса
напустила да не би била од Делиграда одсечена.4
[Без потписа]

/Телеграм/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1091

141.

23. октобар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о сумњама да ће примирје донети
мир и да Европа, осим Русије, не ради више тако
одлучно на реформама у Турској; о информацијама да постоји раздор између српских и руских
официра

KЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1070

Бр. 117,

139.

У Бечу 23. Октобра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,

19/31. октобар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о изгледима да Порта прихвати
предлог Русије за примирје

4 Шифровано „но га...одсечена“.
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Пошто све новине огласише нам пораз на Ђунису претрпљени, нађох за добро ту нашу несрећу
признати једним званичним телеграмом, који на
основу Ваше шифриране депеше, саставих; то
намеравам учинити и с падом Алексинца на основу Вашег ноћашњег телеграма.
Хвала богу, те се једва једном успе са закључењем примирија; но на жалост по свему, што
дознајем, оно стоји на врло слабим основима
у смотрењу цељи, у којој је закључено; јер се у
надлежним круговима одричу изгледа, да ће се
по његовом истеку оно продужити као и то да
ће се моћи мир закључити. Сва Европа, осим Русије, ма колико да је жељна мира, охладнила је у
настајавању, да се који од познатих програма за
мирно решење о стању у Турској на корист христијана изврши. Преоблађује т.ј. мишљење, да се
оно неможе постићи без предходног рата између
Турске и Русије, који ће ова последња изнудити
по вољи или против воље императора. Кад дакле
ово стоји, онда је сво настојавање око побољшања стања у Турској засад узалудан посао, само
губитак речи и времена. Начин, којим је ген[е]
р[ал] Игњатијев извршио налог свог суверена
односно на предају (назови – ) ултимата, утврђује дипломацију у оном уверењу и доводи је у
расположење неповерења и сумњања о искрености Русије. Увераван сам, да је цар Александар5
примивши још у Недељу вече вест о нашем поразу на Ђунису одмах наредио, да се ген[е]р[алу] Игњатијеву телеграфом наложи, да познати
(и пре већ спремљени за такав случај; ултиматум
одма преда. Ген[е]р[ал] примивши налог у Понедељак ујутру наставио је пређ[ашње] преговоре
о примирију, па пошто је Порта на редакцију
руску о продужењу примирија пристала, он је
отештавао споразумљење изношењем нових услова о демаркацијоној линији у нашу корист; на
што Порта није хтела или није могла пристати,
ма да се сагласила и на измену рока примирија,
од 6 на 8 недеља, што је г. амбасадор из ултиматума усвојио. Па и повторени телеграфски налог
цара примљен у Вторник у јутру, да одма ултиматум преда, г. Игњатијев извршио је тек тог дана у
вече, пошто је цео дан провео у преговорима на

пређ[ашњим] базисима у главноме. Зато је Порта
сазнавши за руско захтевање примирија, pur et
simple, одма на ултиматум пристати могла. Ово
ми исприча бар[он] Орци додавши:6 Ово опомиње на басну, у којој јагње вуку воду на потоку
мути. И посланик талијански се изрази с неверовањем Русији.7 Ја то нисам саопштио г. Новикову
но он и сам то зна, што се и по његовим речима
може закључити.8
Сумња се, да ће Порта сад преговарајући о
миру пристати на status quo ante у Србији, а двоуми се и о томе, да ће више у том питању онако тврдо уз Русију стајати хтети. Ја постављах у
разговору о томе питање на више места, и моје
мишљење да је онај status већ осигурана ствар
чак и пристанком Порте пре кратког времена,
ненађе нигде потврђења. Поновљене борбе после пређ[ашњег] примирија и успеси турског
оружија изменили су стање ствари и створили су
ново гледиште, с кога ће се наши одношаји према Порти посматрати. Ово је сасвим противно
оном пређ[ашњем] говору, по коме догађаји на
бојном пољу нису требали имати накаквог утицаја на услове мира, јер одређење ових држаше
Европа искључиво у својим рукама. И ово иде у
доказ, да су везе споразумљења између Русије и
(бар већег дела) остале Европе разлабавиле.
Закључење примирија било је до доласка Вашег телеграма ствар овде непозната. Приватним
телеграмима о томе, о којима Вам јавих, нико
озбиљан невероваше, и тако тек јуче пре подне
дознадоше од мене и г. Орциј и г. Новиков да је
заиста Порта на предложени ултиматум Русије
пристала. Влада овд[ашња] уобште остала је
више дана без сваких вести из Цариграда, неумевши наћи тому узрока. Кн[ез] Вреде је о томе
дан пре влади својој јавио као о неком гласу, који
се тамо проноси о закључењу примирија. Гроф
Робиљан примивши налог, да војеног аташеа
посланства одма пошље у Видин као члана комисије, која ће демаркацијону линију одредити,
дође, да се од мене извести, је ли заиста примирије закључено. Ни гр[оф] Волие није ништа о
томе до јуче по подне знао.
6 Реченица довде шифрована.
7 Шифровано „и посланик...изрази с“.
8 Исто, „нисам...и сам“.

5 Александар II Нилојавевич (1818–1881), руски император,
1855–1881.
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Бивах с више страна о томе питан, да ли је
истина, да постоји неки раздор између руских и
србских официра, и да је у самој србској војсци
велико озлојеђење против руских официра, што
ови наше војнике силом револвера у бој гоне, те
зато почесто од самих Срба смрт нађу. Одговарах,
да ништа о томе поуздано незнам, али неискључујем могућност, да је и код нас, као и по целом
свету, појединих таквих случајева било. Сваки
своје заслуге више цени но заслуге ближњега, и
зато има зависти између официра и једне земље
и једне народности. А тако су се и по другим
земљама употребљавала насилна средства, да се
бојни ред одржи, те, је могуће, да је то средство
и код нас употребљено. Но на сваки начин, ако
је тога и било, што ја незнам, сигурно није било
у тој мери, у којој га новине представљају (међу
овима и руске).
Изволите, Господине Министреи овом приликом примити уверење мог особитог поштовања.

међу наше и турске војске. Ова комисија, у којој
ни турски ни наш пуномоћник неће имати решавајућег него само објашњујућег гласа, одпочеће
ових дана свој рад и то од Тимока код Зајечара,
одакле ће постепено сићи у долину Мораве. Наш
пуномоћник у лицу г. полковника Лешјанина,9
већ је одпутовао према Зајечару, где ће се састати
са осталим члановима комисије.
По упутствима, која је г. Лешјанин собом понео, он има дејствовати да се код Зајечара Тимок
узме за демаркацијону линију, и ово своје захтевање има поткрепљавати разлозима човечности,
пошто је сав предео око Зајечара од Турака без
војене потребе опустошен, те би се житељство
могло преко зиме у Зајечару склонити.
Исто тако имаће г. Лешјанин дејствовати да се
Алексинац од Турака напусти, пошто га је турска војска заузела без одпора 19 ов[ог] мес[еца]
кад је примирије од стране Русије већ захтевано било и кад је генерал Игњатијев овамо јавио
да је Порта на исто пристала, услед чега је наша
војска Алексинац напустила да га у тренутку кад
наступа примирије, неби изложила разорењу од
стране Турака, који су га почели бомбардати.
Ако мислите, да можете имати изгледа на
успех, настаните да се и аустро-угарском заступнику издаду упутства у овоме правцу.
Међутим и ако је обојим војскама објашњено да је примирије 20 ов[ог] мес[еца] одпочело,
ипак имамо за последњих 10 дана да забележимо
неколико случајева повреде примирија од стране Турака. Тако је 21 ов[ог] мес[еца] било сукоба пред селом Суботинцем, између Делиграда и
Алексинца, који су Турци први одпочели. Исто
тако су 23 ов[ог] мес. Черкези напали на село Табаковац и отерали из њега известан број стоке; а
ов[ог] мес[еца] нападали су на село Вратарницу
и запалили две куће.
Извешћујући вас о овоме, Г. заступниче, ради
вашега знања и управљања, част ми је уверити
вас о моме особитом поштовању.

KЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1092

142.
14. октобар 1876.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Кости Цукићу о формирању комисије за утврђивање демаркационе линије између српске и турске војске и о повредама примирја од стране
турске војске
Г. Кости Цукићу,
Заступнику Србије у Бечу
ПрНо 37.
14 Октобра 1876. у Београду
екс. ист. дана
Господине Заступниче,
Познато вам је и из мог телеграма и иначе, да је
Порта, услед предлога царско-руске владе, пристала безусловно на примирије од два месеца,
које је почело 20 ов[ог] мес[еца] и има трајати до
20 децембра ов[е] год[ине].
Услед овог пристанка турског утврђено је да
једна комисија, од војених одасланика шест гарантних сила, утврди демаркацијону линију из-

[Без потписа]

/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1098

9 Милојко Лешјанин (1830–1896), у првом српско-турском рату
1876. био је командант Тимочке дивизије а у другом рату као командант Тимочке и Моравске дивизије 1877–1878. потписао је
турску предају Ниша, 29. децембра 1878.
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143.

рија11 и гр[офа] Шодардија) наименовале. Њиховом примеру следоваће и А[устро-]Угарска и
Италија, но незна се, хоће ли њихови нарочити
одсланици стајати пред или за редовним њиховим заступницима. Сумња се, да ће Русија и
Немачка бити на конференцији заступљене и
нарочитим одсланицима.
Предмети ради конференције, мисли се, биће
понајпре мир између Србије и Црнегоре с једне
и Порте с друге стране на основу status-a quo
ante bellum (то ми бар[он] Орциј сад потврди,
додавши да се то и на Црнугору односи, почем
о концесијама каквим према овој Кнежевини
говора није било). Затим реорганизација политичког и економног стања у Босни и Херцеговини по основима self-government-а локалног и
обласног с изједначењем вероисповеди. И напоследку за Бугарску, одређење појма ове области
и реорганизација политичних и религијозних
одношаја на основима једнакости и локалног
self-government-а – све под јемством Европе.
Како Русија у обзиру Бугарске даље иде,
има опасности, да ће око тога спора бити, а и
да ће Русија са својим захтевима (автономног
положења за Бугарску) усамљена остати. Већина сила или није интересирана, да с Русијом
подједнак корак у корист христијана држи, или
је толико за одржањем обштег мира заузета, да
мисли непристајући уз њу и саму њу од уласка у
рат одвратити. По несрећи овакви изгледи само
нас удаљавају од јединог засад способног исхода стања – од мира.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.
KЦукић

31. октобар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о британском предлогу да се на
конференцији великих сила нађу појединости о
условима мира
Бр. 118,

У Београду 31. Октобра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Заузет склапањем годишњих рачуна и млогим
финансијским пословима наше владе није ми
могуће било, писати Вам последњих осам дана.
По примљеном примирију енглески предлог,
да се у конференцији сила углаве појединости
услова мира, најновија је фаза, у коју је источно
питање ушло. На да све силе нису још свој пристанак на држање конференције изјавиле, има
изгледа, да ће енглески предлог бити примљен,
но тим још није речено, да ће конференција
имати сигурног успеха. – Лорд Бокенен је још
прекјуче тврдио, да је гр[оф] Шувалов10 пристанак Русије на држање конференција објавио.
Но овд[ашња] влада није ни јуче имала још директних извештаја ни из Лондона ни из Петрограда о том пристанку Русије. Разлика у схватању овог питања лежи јамачно у томе, да су
све силе у основу склоне пристати на енглески
предлог, али се у томе још није дошло до споразумљења, на којим ће се базисима, где и преко
каквих пуномоћника преговори водити. О овоме се нису још изјасниле ни Русија ни Немачка,
која последња сила се уобште врло пасивно у
овом питању држи. И Италија износећи идеју
предходне конференције између самих заступника сила у Цариграду, на којима би се имало
понајпре о основима преговора, о месту конференција, о начину учешћа сила у истима – решити, већ се тим разликује од Енглеске и Француске, које су већ и нарочите своје пуномоћнике
за цариградске конференције (Лорда Салисбе-

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1114

Приредили:
др Мирослав Перишић
Јелица Рељић
др Светозар Рајак

10 Петар Андрејевич Шувалов (1827–1889), гроф, руски амбасадор у Лондону.

11 Маркиз Роберт Солисбери, државни секретар у Министарству
иностраних дела Велике Британије, 1878–1880.
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СТРАДАЊЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Након делимичног страдања Народне библиотеке Србије током Првог светског рата, потпуно
уништење националног фонда уследило је 6. и 7. априла 1941. године као непосредна последица нацистичког бомбардовања Београда. Тада је запаљено и у потпуности срушено здање
националне библиотеке које се у том раздобљу налазило на Косанчићевом венцу у Београду.
Том приликом уништен је највећи део националног фонда. Тај ратни злочин сматра се једним
од највећих појединачних страдања покретне културне баштине у читавом раздобљу Другог
светског рата на тлу Европе.
Прве последице вишедеценијске небриге
државе у вези са дугорочним и одговарајућим
смештајем националног фонда наступиле су
већ крајем 1939. године када је постало сасвим
извесно да је Краљевина Југославија следећа на
мети напада нацистичке Немачке, фашистичке
Италије и њихових држава-савезница.
Уместо конкретне и осмишљене активности
на целовитој заштити збирки централних националних установа културе чије је седиште било
у Београду (Народна библиотека, Државна архива, Музеј кнеза Павла и Етнографски музеј)
при Министарству просвете 9. септембра 1939.
године основан је Мобилизацијски одсек. Након серије консултативних састанака којима су
присуствовали представници Министарства
просвете, Министарства војске и челници наведених установа одлучено је да Државна штампарија купи два камиона и да приоритетно евакуише драгоцености Народне библиотеке. Особље
установе извршило је све неопходне припреме за
паковање најдрагоценије грађе у већ постојеће
специјалне оковане лимене сандуке и њихово
слање на тајну локацију изван престонице.
У случају Народне библиотеке за тајну локацију министар просвете, решењем од 7. маја
1940. године, одредио је манастир Светог Благовештења у Овчарско-Кабларској клисури, на
подручју данашње српске православне епархије
жичке.
Министарство просвете оглушило се о молбе
управника Драгослава Илића да се Народној библиотеци на располагање ставе додатна буџетска

средства за случај изненадне евакуације. Ни захтев да се војне обавезе у случају рата ослободе
домаћин зграде и неколицина служитеља није
наишао на позитивну реакцију Министарства
војске.
Чак ни непосредна ратна опасност које су
сви били потпуно свесни није допринела томе
да се претпостављено Министарство просвете
тргне из вишегодишње незаинтересованости и
летаргије. Једина, очигледно околностима потпуно изнуђена реакција, односила се на одлуку
министра просвете Божидара Максимовића, од
18. марта 1940. године, да се ,,изврше радови за
заштиту зграде Народне библиотеке у Београду
од пожара за случај напада из ваздуха, а према
плану и предрачуну Техничког одељења управе
града Београда. Исплата овог посла извршиће се
из ванредног кредита који је одобрен решењем
Министарског савета, М.С. Бр. 1233/39. Потребан кредит у суми од 5.172,27 динара (пет хиљада сто седамдесет два динара и 27 п. д.) ставиће
се на расположење Техничком одељењу Управе
града Београда, које ће извршити овај посао у
својој режији, или путем директне погодбе.1 Износ опредељених средстава јасно је указивао на
обим и потенцијални ефекат планираних радова
на противпожарној заштити здања националне
библиотеке. Ово тим пре што је на основу одлуке Министарског савета, донете почетком 1941.
године, Министарство просвете имало на распо1 Гаврило Ковијанић, Архивска грађа о Народној библиотеци у Београду 1821-1944, књ. 3 (1919-1944, Београд 1992, 575-576.
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лагању додатни износ од 5.517.000,00 динара на
име „пасивне заштите” установа са седиштем у
Београду и унутрашњости. Од тог износа опредељено је било 1.800.000,00 динара за израду једног централног склоништа за потребе похрањивања драгоцености Народне библиотеке, музеја
и других установа културе.
Двадесет седмог фебруара 1941. године установљена је комисија чији је задатак био да одабере локацију за такво склониште. Комисију
су сачињавали управник Музеја кнеза Павла,
директор Етнографског музеја, шеф Мобилизацијског одсека при Министарству просвете и
шеф Одсека за израду склоништа при Управи
града Београда. Иако су се у Народној библиотеци и Државној архиви чувале најзначајније драгоцености њихови управници нису били чланови те комисије (sic!).
Комисија се определила да се централно склониште за похрањивање културних драгоцености првог реда изгради испод Ташмајдана. Како
архивска грађа о овом питању не даје довољно
прецизних података може се претпоставити да је
услед журбе било одлучено да се адаптирају од
раније већ постојећи лагуми који су се налазили
испод једног од данашњих централних престоничких паркова под називом „Велики Ташмајдан”.
Било је решено да се изгради централно склониште у виду тунела, са огранцима, тако да би
свака установа имала засебан део за похрањивање својих драгоцености.
Након што је извршен одабир локације
особље Техничког одсека Министарства просвете приступило је почетком марта изради неопходне грађевинске документације.
Нажалост, било је прекасно.
Услед неодговрног и закаснелог поступања
Министарства просвете на челу са министрима
Божидаром Максимовићем и Милошем Трифуновићем дошло се у ситуацију да су најдрагоценије збирке покретне културне баштине, које су
се налазиле у централним установама културе
чије је седиште било у Београду, биле остављене
без одговарајуће заштите и тиме у потпуности
изложене опасности од оштећења или потпуног
уништења као последице евентуалних ратних

дејстава.
Овакво поступање југословенских министара
просвете, од којих су последња и најодговорнија
двојица били српског порекла, представљала је
континуитет институционалне небриге централних државних власти према Народној библиотеци, али и другим националним установама културе које су се налазиле у престоници.
Показало се да чак ни реална ратна опасност, као
и искуство страдања културне баштине до кога
је дошло током Првог светског рата, нису били
довољни да најодговорније државне званичнике
мотивишу на делање у циљу заштите изузетно
вредних збирки покретне културне баштине.
Суштински занемарене и заборављене од
стране своје државе оне су само могле да чекају
развој догађаја који су следили. Особље у установама, препуштено само себи, покушавало је да
на различите начине, најчешће путем самоорганизовања, учини све што је било у њиховој моћи
како би заштитило збирке које су им биле поверене на чување.
„Пролазиле су недеље и месеци. Ситуација
се мењала, час на боље, час на горе”, записао
је након трагичних догађаја у свом извештају
Комисији Министарства просвете за утврђивање узрока пропасти Народне библиотеке њен
управник Драгослав Илић. Можда су баш ове
речи првог библиотекара најобјективније и најсликовитије описивале атмосферу која је владала
у месецима који су претходили избијању Другог
светског рата на територији Краљевине Југославије.2
Почетак краја представљао је догађај који је
убрзао ионако неминован напад нацистичке
Немачке, фашистичке Италије и њихових савезница на Краљевину Југославију а самим тим
и уништење здања и збирки Народне библиотеке у Београду. Био је то чин потписивања акта
о приступању Краљевине Југославије „Тројном
пакту”, до чега је дошло 25. марта 1941. године
у Бечу.
На дан масовних двадесетседмомартовских
антифашистичких демонстрација у Београду
и у великом броју градова широм Краљевине,
2 Исто.
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већински насељеним српским живљем, као и после пуча који је група високих официра предвођених ваздухопловним генералом Душаном Симовићем извела током ноћи између 26. и 27. марта
1941. године, управник Народне библиотеке добио је обавештење од шефа Мобилизацијског одсека Министарства просвете да до евакуације те
установе треба да дође чим буду примљене инструкције од стране Министарског савета.
„Рат је био неизбежан”, записао је, касније се
сећајући догађаја који су се одигравали тих дана,
управник Драгослав Илић. Његове речи одражавале су сурову реалност и наслућивале опасност
која се неумитно приближавала.
Током читавог дана док су у Београду и већим
југословенским градовима одржаване мирне
антифашистичке демонстрације, а након пуча
и збацивања владе Цветковић-Мачек, канцелар
нацистичке Немачке Адолф Хитлер одржао је серију састанака са својим најближим политичким
сарадницима и војним заповедницима. Вест о
пучу саопштена му је рано тог јутра. Побеснео је.
Одмах је дао да се позову фелдмаршал Вилхелм
Кајтел и генерал-пуковник Алфред Јодл. Машући извештајем немачког посланика у Београду викао је како никада неће прихватити дешавања у Југославији. Говорио је како је био издан
на најперфиднији начин и да је одлучио да смрви
Југославију без обзира на обећања нових власти
у Београду. ,,Фирер не дозвољава да се неко игра
са њим кад су у питању такве ствари,” забележио
је немачки министар пропаганде Јозеф Гебелс
неколико дана касније.3 Хитлер је истовремено
сазвао старешине Луфтвафеа4 и Вермахта – рајхсмаршала Хермана Геринга и фелдмаршала Валтера фон Браухича – као и министра иностраних
послова Јоакима фон Рибентропа.
До један сат после подне истог дана Хитлер се
већ био обратио већем скупу официра, припадника Вермахта5 и Луфтвафеа.6 „Фирер је одлучан,” гласио је део извештаја Оперативног штаба
Вермахта, ,,[...] да се изврше све припреме за разбијање Југославије у војном и државном смислу.”
3
4
5
6

Брзина је била од суштинске важности. Напад је
било важно извршити ,,немилосрдном оштрином у муњевитој операцији”. Било је предвиђено
да операција, која је обухватала здружени напад
на Југославију и Грчку, почне у раним јутарњим
сатима у недељу, 6. априла.7
Непријатељ је гомилао копнене и ваздушне трупе на границама Краљевине Југославије.
Убрзано је припреман напад на земљу чији су
грађани невосмислено и без задршке одбили
да постану део савеза држава који је Европи и
свету већ неколико година доносио смрт, страдање људи и уништавање материјалних добара
и културног наслеђа. Један од главних циљева
предстојећих непријатељских ваздушних удара
била је југословенска престоница, Београд, која
је од стране власти била проглашена за ,,отворен
град”. На војним мапама непријатељских штабова који су, упркос одредбама међународних
конвенција о забрани напада на насељена места
којима је дат статус ,,отвореног града”, припремали вишедневно бомбардовање старе европске
престонице на обалама Саве и Дунава као посебан циљ који је требало уништити налазило се и
здање на адреси Косанчићев венац број 12.
Била је то зграда у којој се тада већ пуних двадесет година налазила Народна библиотека.
И не помишљајући да је њихова установа могла да буде једна од важних мета непријатељског
напада из ваздуха, особље Народне библиотеке
чинило је очајничке потезе како би заштитило
непроцењиво важне сегменте бројних збирки
брижљиво прикупљаних више од једног столећа.
Највеће драгоцености Народне библиотеке
биле су запаковане у 38 окованих лимених сандука у којима су се налазили рукописне књиге.
Сваки сандук био је тежак више од 80 килограма.
У друга 22 окована лимена сандука биле су упаковане старе и ретке књиге, писма и часописи.
Новине и часописи који нису могли стати у њих
због свог формата запаковани су у посебне картонске омоте.
За евакуацију је, дакле, било припремљено
свега 60 окованих сандука са драгоценостима, као и непознат обим серијских публикација

Jan Keršo, Hitler: Nemezis 1936-1945, Beograd 2004, 402.
Luftwaffe – Ратно ваздухопловство нацистичке Немачке.
Wehrmacht – оружане снаге нацистичке Немачке.
Jan Keršo, Hitler: Nemezis 1936-1945, Beograd 2004, 403.

7 Исто, 403.
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већег формата.8
Вреди се на овом месту подсетити и чињенице о којој је раније било речи у овој књизи, а која
се односи на то да је још 1938. године за потребе
Народне библиотеке било купљено укупно 120
окованих лимених сандука. Зашто је од тог броја
приликом припрема за евакуацију највећих драгоцености искоришћено свега њих 60 није могуће одгонетнути. О необичној чињеници да је
приликом паковања најдрагоценијих сегмената
националног фонда ради планиране евакуације
искоришћено само пола од укупног броја расположивих окованих лимених сандука сведочио је
у свом писаном обраћању управнику Народне
библиотеке Драгославу Илићу, насталом након
24. јула 1941. године, његов дугогодишњи помоћник Светозар Матић. Том приликом он је,
пишући о активностима које су се одигравале
током 3. априла 1941. године, забележио како се
престало са ,,паковањем књига, иако је празних
сандука остало још много, а књига је било спаковано свега два или три сандука.”9 Свакако да
је културолошка, историјска и научна вредност
збирки које су чиниле национални фонд садржавала грађу која би запремала и више од постојећих 120 окованих лимених сандука.
Све активности око паковања грађе особље
Народне библиотеке обавило је самостално и
опет без било какве помоћи државе и ресорног
министарства. Како централне просветне власти
нису обезбедиле додатна средства за потребе измирења ни трошкова набавке потрошног материјала за паковање и евакуацију чланови особља
сами су плаћали куповину ексера и катанаца.
Истовремено, Техничко одељење Управе града Београда, за потребе физичке заштите националног фонда, обезбедило је и допремило два
камиона песка и креча.
Коначно, у вечерњим сатима 31. марта из Министарског савета стигао је акт са инструкцијама за евакуацију са роком за 10. април.
Управник Илић 1. априла пре подне обавестио је Министарство просвете да су драгоце-

ности Народне библиотеке већ биле спремне за
евакуацију.
Током истог дана шеф Мобилизацијског одсека Министарства просвете најавио је управнику
Илићу да су евакуација драгоцености Народне
библиотеке и њихово измештање у манастир
Светог Благовештења у Овчарско-Кабларској
клисури планирани за касне вечерње сате 3.
априла или рано јутро наредног дана.
Касније истог дана, међутим, председник Министарског савета армијски генерал Душан Симовић потписао је наредбу о забрани евакуације
Београда која се односила на житеље, надлештва
и установе.
Домаћин зграде, упркос напорима управника, мобилисан је 2. априла тако да је у Народној
библиотеци остало свега четворо служитеља од
којих су њих тројица били војни обвезници –
борци.
Рано ујутру 3. априла дошло је до изненадног
преокрета. Управници и директори најзначајнијих установа културе (Народна библиотека,
Државна архива и Музеј кнеза Павла), као и Државне штампарије позвани су на хитан састанак
у Кабинет министра просвете Милоша Трифуновића. Тек касније, када је састанак био завршен,
уочено је да је Министарство просвете заборавило да на тај догађај позове и директора Етнографског музеја др Боривоја Дробњаковића. И
тај детаљ указивао је на степен неорганизованости и панике која је постојала у ресорном министарству.
Министар је присутним руководиоцима централних установа културе кратко саопштио како
је донета одлука да се одустане од евакуације
драгоцености те да све треба да остане на свом
месту. Рекао је: ,,Министар војске не може да дâ
ни једна кола, ни један вагон. Све мора да остане овде. То ће бити као 1915. Покорена Србија, а
војска ће отићи ван граница. Како хоћете да се
све то сели кад ће влада можда имати свега два
авиона на расположењу да оде?”10
Као и много пута до тада, када је требало бирати између безбедности највећих културних
драгоцености и политичких првака, превагу је

8 АС (Архив Србије), МПс (Министарство просвете, XLVI, 263, 1941.
9 Љубомир Дурковић-Јакшић, О пропасти Народне библиотеке у
Београду и судбини њених реткости, у: Археографски прилози, бр.
6-7, Београд 1985, 14.

10 Исто.

35

однела потреба да се омогући несметана евакуација владара и чланова Владе. Културна баштина и овога пута била је препуштена искључиво
бризи њених пожртвованих вишедеценијских
чувара.
О атмосфери и осећају беспомоћности у
тим тренуцима сведочио је и запис Драгослава
Илића који је забележио како су се присутни
,,бунили, протествовали, објашњавали да се не
ради о некој сеоби ван земље, него о најобичнијем збрињавању. Ја сам објашњавао прилике у
згради, немање трезора, значај старина које могу
неповратно пропасти. Остали су протествовали
за своја надлештва. Ништа није помогло. Метите у подруме, збрините како знате. Са тим нас
је [министар просвете Милош Трифуновић] отпустио.”11
Последњи сачувани документ државних власти у коме је, пре избијања ратних дејстава, била
поменута Народна библиотека представљао је
акт министра просвете Милоша Трифуновића
од 3. априла 1941. године којим је и у писаном
облику саопштено оно што је руководиоцима
централних установа културе било усмено речено у раним јутарњим сатима истог дана. Садржај
тог документа гласио је:

		 г. Др. Александар Арнаутовић, управник Државне архиве;
		 г. Др. Милан кашанин, директор Музеја Кнеза Павла; и
		 г. Др. Боривоје Дробњаковић, директор Етнографског музеја.
3) Остало особље поменутих установа, које не
буде позвано на војну дужност, добиће наређења од поменутих управника и директора, који ће, према приликама, а у духу наредаба виших војних и грађанских власти,
доносити одлуке о остајању на дужности,
евакуацији или разрешењу од дужности тог
особља.
4) У случају неизбежне потребе, управници и
директори поменутих установа могу одредити себи заменике, који ће у свему место
њих вршити њихове дужности и извршавати ово наређење.
3 април 1941 год.
Београд

Министар просвете,
М. Трифуновић

Примили по један примерак овог наређења:
Момчило Милошевић, управник
Државне штампарије
Д. Илић
Др. А. Арнаутовић
Др. М. Кашанин
Др. Б. Дробњаковић”12

„Према указаној потреби, а у вези Стр. пов.
бр. 33 од 31 марта 1941 године,
Н А Р Е Ђ У Ј Е М:

Овде треба подсетити и на чињеницу да је
садржај наредбе министра просвете Трифуновића у потпуности кореспондирао са наређењем
председника Министарског савета армијског генерала Душана Симовића од 1. априла исте године којом је била забрањена евакуација житеља
Београда, надлештава и установа. Нажалост, извршење тог наређења допринело је већем броју
цивилних жртава, уништењу значајног процента
јавних објеката и стамбеног фонда, као и читавог националног фонда током вишедневног нацистичког бомбардовања југословенске престонице.

1) да се архиве, књиге, документа, уметнички предмети и. т. д. Државне штампарије, Народне библиотеке, Државне архиве,
Музеја Кнеза Павла и Етнографског музеја
не евакуишу из Београда.
2) Остаће на својим дужностима у Београду, чак и у случају непријатељске окупације, старешине напред наведених установа:
		 г. Момчило Милошевић, управник Државне
штампарије;
		г. Драгослав Илић, управник Народне библиотеке;
11 Исто.

12 АС, МПс, XLVI, 263, 1941.
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Све што је, стога, преостало управнику и
особљу Народне библиотеке било је да поступе
у складу са наређењем претпостављеног министра и самостално покушају да, у оквиру задатих
ограничења, од овентуалне ратне опасности заштите национални фонд.
Исте вечери министар Трифуновић телефоном је контактирао све руководиоце централних
установа културе и Државне штампарије који
су се у том тренутку нашли окупљени у просторијама на адреси Косанчићев венац број 19. Министар је кратко саопштио како све остаје како је
тог јутра и наредио. Управницима и директорима наложио је и да одмах приступе преношењу
свих драгоцености у подрумске просторије поверених им институција.
Управник Народне библиотеке без одлагања је
отишао до здања националне књижнице како би,
са у том моменту расположивим особљем, током
читаве ноћи било вршено преношење укупно 60
окованих лимених сандука са највећим драгоценостима у сутерен здања на адреси Косанчићев
венац број 12. Сутеренске просторије Народне
библиотеке биле су изграђене од цигала и биле
су веома плитке. По сведочењу самог управника сутерен се налазио на коти која је била свега
један метар нижа од нивоа улице. Резултати потоњих археолошких истраживања спроведених
на локалитету уништене Народне библиотеке
указивали су да је разлика у нивоима тротоара и
сутерена износила свега око 1.5 метара.
Када је све било окончано свитао је петак,
4. април. У Народној библиотеци владао је заглушујући мук. Осим управника, библиотекара
Ђорђа Сп. Радојичића (историчара и шефа Одсека старих књига) и неколико служитеља здање
је било сабласно празно.
Како је у потпуности била прекинута свака
веза са Министарством просвете, као и са спољним светом који је ишчекивао напад непријатеља, управник Драгослав Илић решио је да предузме нешто на своју руку не би ли спасио оно
најдрагоценије што је чувала Народна библиотека. Будући је брат библиотекара Ђорђа Сп.
Радојичића, Живојин Радојичић, тада обављао
дужност потпуковника на положају шефа Саобраћајног одсека Главног Ђенералштаба управ-

ник је написао акт војним властима преклињући
их да југословенске оружане снаге помогну у
спасавању реткости националне библиотеке.
Библиотекар Радојичић одмах је тај акт доставио
своме брату који је издао наређење да се молба
управника Илића узме у поступак. Наредног
дана, у суботу 5. априла око 21 сат, Ђорђе Сп.
Радојичић посредством брата добио је обавештење да су војне власти одобриле ангажовање
једног камиона и десет војника како би у недељу,
6. априла, у 10 сати пре подне, сандуци са драгоценостима били пренети до железничке станице
,,Београд I” и укрцани у три вагона посебне војне
железничке композиције која је имала да напусти престоницу у понедељак 7. априла у 7 сати
и 43 минута. Било је наређено да се тим вагонима драгоцености Народне библиотеке пренесу
до железничке станице ,,Јелен-до” код Ужичке
Пожеге након чега би Народна библиотека сама
преузела одговорност за њихов транспорт до
манастира Светог Преображења у Овчарско-Кабларској клисури.
Ноћ између 5. и 6. априла, показало се касније,
означила је последње сате мира у југословенском
краљевству. И док је над Југославијом лебдела
злокобна ноћна тишина, у Берлину су вршене
последње припреме за напад на непослужну и
бунтовну јужнословенску државу.
Непријатељска војна операција требало је да
почне у недељу, 6. априла, у пет сати и двадесет
минута ујутру. Било је предвиђено да у њој учествује укупно 2.144 ратних авиона, од тога 1.470
немачких и 674 италијанских.13
Напетост у нацистичком Министарству пропаганде и владиним службама била је грозничава. Јозеф Гебелс је, уз Хитлерово одобљење, већ
био осмислио звучни запис у форми фанфара
који би путем радио таласа означио почетак
балканске кампање, односно здруженог напада
на Краљевину Југославију и Краљевину Грчку.
Нотни запис био је узет из увода музичког дела
,,Марш принца Еугена” чији је аутор био аустријски композитор Андреас Леонхард.14
13 Војислав Микић, Немачка авијација у Југославији : 1941-1945,
Београд 1998, 23 и 27.
14 Неколико је разлога због којих се Гебелс, уз одобрење Фирера, највероватније определио да управо увертира ове композиције
означи почетак изненадног и суровог напада на Београд и Краље-
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У један сат иза поноћи Гебелс је био позван
код Хитлера који је управо резимирао напад и
процењивао како би он требало да траје најдуже до два месеца. Гебелс је сматрао да ће трајати
знатно краће. Разматрали су евентуалне последице ,,Уговора о сарадњи између СССР и Краљевине Југославије” потписаног дан раније. Уколико би Совјети напали, говорили су, онда што пре
то ураде, то боље. Ако Немачка не би хитро реаговала на новонастале догађаје у Београду, читав
Балкан био би у пламену. То је требало спречити.
Рат против Срба требало је спровести ,,без милости”.15
Време је споро протицало. Гебелс и Хитлер су
пили чај и, за промену, разговарали о свему другом осим о разорном нападу на Југославију који
је требало да уследи за свега неколико сати.
Разговарали су о култури (sic!).
Тема је била давнашња Хитлерова замисао да
се Линц претвори у културно средиште које би
имало да надмаши чак и сам царски Беч. У том
разговору прошао је још један сат.
Било је пет сати и двадесет минута.
Напад на Краљевину Југославију је почео.
Убрзо после тога Гебелс је на радију прочитао
Хитлеров проглас о нападу на Југославију.16 До
тада су стотине бомбардера Луфтвафеа већ почеле да претварају Београд у гомилу запаљених
рушевина. Хитлер је немачком народу ову сурову одмазду правдао осветом против ,,српске криминалне групе” у Београду која је, потплаћена од
стране британске обавештајне службе, имала намеру да као и 1914. године прошири рат на Балкану.
За разлику од осветничког и немилосрдног
напада на Југославију који је кулминирао бестијалним вишедневним бомбардовањем њене

престонице, Хитлерови интереси у освајању
Грчке били су чисто стратешког значаја. Строго је забранио бомбардовање Атине и отворено
је жалио због примораности да се бори против
Грка. Тако је, за разлику од Београда, Атина на
срећу остала поштеђена разарања чиме је, поред
осталог, спашено и тамошње непроцењиво културно и историјско благо. Културној баштини
која се налазила у југословенској престоници непријатељ је наменио потпуно другачију судбину.
Требало је да буде потпуно уништена. То се посебно односило на национални фонд који је био
похрањен у Народној библиотеци.
Дан трагедије освануо је ведар и прохладан.
Изненадни звук сирена којима је била означена
ваздушна опасност из сна је тргла Београђане
нешто после 5 сати тог недељног јутра.17 Иако
се најпре показало да се радило о лажној узбуни ретко ко се вратио у постељу. Касније се показало да су се ти звуци сирена, непланирано
и свакако ненамерно, подударили са моментом
када су непријатељски борбени авиони узлетали са бројних аеродрома у суседним државама и
устремљивали се највећим делом ка небрањеној
престоници Југославије.
Ретки су били они који нису били свесни
опасности која је требало да уследи. Било је само
питање времена када је Београдом требало да се
зачују прве експлозије изазване нацистичким
бомбама.
Већ око 6 сати и 20 минута ујутру управник
Драгослав Илић и служитељи били су у Народној библиотеци. Нешто касније, а свакако пре 7
сати, прикључио им се и библиотекар Ђорђе Сп.
Радојичић. Долазећи у Народну библиотеку чуо
је како је избио рат што му је нешто касније тога
јутра у телефонском разговору потврдио и брат.
Очекивало се да камион и војници пристигну
око 10 сати како би утоварили оковане лимене
сандуке и превезли их до централне престоничке железничке станице, а потом на југозапад ка
Јелен-долу и овчарско-кабларском манастиру
Светог Благовештења.
Уместо очекиваних војника и транспортних
камиона ускоро су се над главним градом и гла-

вину Југославију. Најпре, треба се подсетити да је принц Еуген Савојски (1663-1736), један од најистакнутијих аустријских војсковођа, однео изузетну победу под Београдом и тај град ослободио
од Турака 16. августа 1717. године. Истовремено, елитне јединице
нацистичке Немачке носиле су име по овом победоносном војном
заповеднику. Такође, занимљиво је да је композитор дела Андреас
Леонхард (1800-1866) рођен истог дана када и Адолф Хитлер – 20
априла. Важно је указати и на то да је Јозеф Штраус (1827-1870)
касније обрадио Леонхардову композицију под истоименим називом (опус 186).
15 Jan Keršo, Hitler: Nemezis 1936-1945, Beograd 2004, 405.
16 Исто.

17 Светлана Велмар-Јанковић, Прозраци, Београд 2004, 93-97.
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вама његових уплашених и тек пробуђених житеља зачули звуци више стотина непријатељских
ловачких авиона и бомбардера.
Отпочело је вишедневно бомбардовање Београда.
Био је то почетак немилосрдног уништавања
старе европске престонице и читавог југословенског краљевства.
Почео је рат.
Први ваздушни напад на Београд, према сведочењима савременика, трајао је од око 6 сати
и 50 минута до око 9 сати. Пратећи дејства непријатељске ратне авијације у делу престонице у
којој се налазило здање Народне библиотеке можемо закључити како је током тог налета разорним гранатама било погођено пристаниште на
Сави које се налазило на свега неколико стотина
метара ваздушне удаљености од Косанчићевог
венца. Тиме се у потпуности потврђује потоње
сведочење управника Драгослава Илића по коме
је током првог непријатељског напада из ваздуха, а услед разорног бомбардовања дела града у
непосредној околини националне библиотеке,
дошло до пуцања стакала на самој згради, као и
оштећења дрвенарије и дела фасадне пластике.
,,Под кишом бомби г. Радојичић је отрчао у
Министарство војске да тражи брата и камионе
за Библиотеку, али се није вратио. Ја сам остао
да чекам. Били смо четири служитеља и ја, затим жена и деца домаћина зграде, који је био
мобилисан. Нисмо имали где да се склонимо већ
у улазном трему Библиотеке. У току бомбардовања тражили смо да нас прими Патријаршија
да пренесемо нешто ствари. Нису хтели да нас
пусте (sic!). Остао сам са служитељима у Библиотеци док се око 9 није извршило бомбардовање.
Моји служитељи отрчали су да се јаве Команди.
Ја сам отишао кући да видим шта је са мојима.
Пошто сам их упутио да беже на Пашино брдо,
вратио сам се натраг. Тражио сам Министарство – отишло, Мобилизациони отсек, отишао,
управника Држ. штампарије, отишао. Библиотека није била погођена, само су избијени прозори
и унутрашња врата од блиских експлозија. Нико
није долазио. Отишао сам да тражим Општину,
Команду места – нигде никог. Преко целог дана
бомбардовања су ме затицала на улици, склонио

сам се где сам могао,” записао је у накнадном
извештају у вези са збивањима тог трагичног 6.
априла управник Народне библиотеке Драгослав Илић.18
Током другог нацистичког ваздушног напада
околина Народне библиотеке није била предмет
бомбардовања.
Тек у трећем ваздушном налету до кога је дошло између 15 сати и 30 минута и 18 сати истог
дана бомбардован је и Косанчићев венац. Непријатељски авиони долетали су из правца Великог ратног острва и том приликом запаљивим
пројектилима засули читав кварт у коме се налазила национална библиотека.
Овога пута разорним запаљивим бомбама
гађан је целокупан део престонице у непосредној
близини Патријаршије Српске православне цркве (осим тог објекта). Тим нападом обухваћен је
део града све до Варош капије, Обилићевог венца, Бранкове и Карађорђеве улице.
У том ваздушном налету погођено је и само
здање Народне библиотеке. На основу сведочанстава очевидаца национална библиотека погођена је око 15 сати и 30 минута.
По казивањима савременика и присутних
Народна библиотека била је погођена са свега
једном до две запаљиве бомбе. Непосредни сведок бомбардовања објекта Народне библиотеке
инжењер Сава Величковић забележио је како је
током тог налета национална библиотека била
погођена и то у делу мансарде насупрот зграде
на адреси Косанчићев венац број 17. Ипак, приметио је како се део крова благо пушио, али да
још увек није било пожара. ,,Дим који се појавио
био је слаб, али пламена још није било,” забележио је Величковић. Овај исказ, међутим, није
кореспондирао са сведочењем управника Илића
који је забележио како је и ,,после оног најјачег
бомбардовања од 15,30 поподне до 18 часова,
Библиотека је била читава. Обишао сам је тада
последњи пут. Потражио сам склониште за ноћ,
јер нисам могао остати ни у свом стану. Преко
ноћи од 10 часова почело је поновно бомбардовање које се наставило и у понедељак. Те ноћи
погођена је и Библиотека изгорела.”19
18 АС, МПс, XLVI, 263, 1941.
19 Љубомир Дурковић-Јакшић, О пропасти Народне библиотеке
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Како бисмо правилно разумели и реконструисали догађаје који су се одвијали тог кобног
поподнева на Косанчићевом венцу, као и њихове страшне последице по национални фонд потребно је да се упознамо са карактеристикама и
начинима дејства пројектила којим је погођена
зграда Народне библиотеке.
Пројектили којима је тог кобног недељног
послеподнева погођена Народна библиотека на
Косанчићевом венцу били су тешки свега један
килограм и, наизглед, скромних димензија (свега 25 х 5 центиметара без репа за стабилизацију).
Дејствовали су на следећи начин: кад зрно удари
у какав предмет или земљу игла упаљача активира капислу бомбе која не експлодира, већ се у
њеној унутрашњости запали смеса алуминијума и оксида гвожђа која се назива ,,примарна
композиција”. Ова смеса гори 40 до 50 секунди
стварајући температуру чак до невероватних
око 2.500 степени Целзијуса! Та висока температура топи и упали кошуљицу, односно цилиндар
бомбе, направљен од легуре магнезијума. Растопљени магнезијум гори 10 до 15 минута при температури од око 1.300 степени Целзијуса палећи
сваки лако запаљиви материјал на удаљености од
једног до два метра. Међутим, парчићи пројектила распрскавају се на удаљености између 10 и
15 метара и пале предмете око себе. Тиме се постиже далеко већи простор обухваћен разорним
пожаром. Мада тешка свега један килограм бомба је могла да пробије кров од црепа, ћерамиде
или таласастог лима, а пошто не изазива експлозију може да остане непримећена док се пожар
не разбукта. Гаси се искључиво песком, а никако
водом јер магнезијум тада добија још већу количину кисеоника што доприноси додатној разорној моћи бомбе и самих пожара. У оновременим
упутствима указивано је како је најбоље било
такву бомбу ставити у какву канту испуњену
песком, избацити је на отворен простор и тако
сачекати да изгори без икаквих последица.
За детаљно праћење збивања у самој Народној библиотеци, као и у њеној непосредној околини, од посебног значаја остаје сведочење Београђанина инжењера Саве Величковића који

је са породицом живео у кући на адреси Косанчићев венац број 26.
,,На дан 6. априла тек. год., око три и по часа
по подне, прелетели су више Косанчићевог венца немачки авиони, који су бацали запаљиве
бомбе. За време прелетања ових авиона налазио
сам се, са својом породицом, у подруму своје
зграде на Косанчићевом венцу бр. 26, која се налази у близини Народне библиотеке. За све време бомбардовања, као и после бомбардовања,
нисам се из Београда удаљавао. Чим су се авиони, који су бацали запаљиве бомбе, удаљили што
се из подрума нашег склоништа по звуку мотора
лако констатовало, изишао сам из склоништа на
улицу. На улици пред мојом зградом нашао сам
на растојању од два до три метра три запаљиве гранате, које сам са мојим сином, учеником
четвртог разреда Реалке, засуо са неколико лопата песка и исте су се у кратко време угасиле.
Видећи ове запаљиве бомбе, одмах сам отишао
на кров моје зграде, да га прегледам. Како је на
крову било све у реду изашао сам на улицу, да
видим како је са суседним зградама. И на овим
зградама нисам могао ништа приметити. Идући
даље Косанчићевим венцем, видио сам да је стара трошна зграда на Косанчићевом венцу бр.
21. погођена једном запаљивом бомбом, да је
почела да гори и да станари извлаче своје ствари. То је била стара зграда без велике вредности,
али је била бојазан да ће ватра прећи на државну штампарију, која се налазила до ове зграде…
Идући даље Косанчићевим венцем, и дошавши
пред зграду Народне библиотеке, видио сам да
се на мансардном крову зграде нешто пуши, и
то визави зграде Косанчићев венац бр. 17. Са господином Радом Бонџуловићем, мојим суседом,
обишао сам око зграде и нисмо друго сумњиво
приметили. Дим који се појавио био је слаб, али
пламена још није било. Господин Бонџуловић
и ја покушали смо да уђемо у зграду, да обавестимо станаре20 да се кров пуши, па да се ватра,
коју смо очекивали, за времена спречи. Зграда
је била закључана, нисмо могли ући у зграду и
нисмо могли ту у згради никога обавестити. По20 Сава Величковић овде мисли на домаћина зграде и чланове
његове породице, као и служитеље који су живели у самом објекту
Народне библиотеке.

у Београду и судбини њених реткости, у: Археографски прилози,
бр. 6-7, Београд 1985, 18-19.
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ред моје зграде, у Патријаршији био је смештен
један радни батаљон. Ми смо војнике овога батаљона обавестили о томе каква опасност прети
Народној библиотеци, али су нам они рекли, да
они немају потребног алата и да то није њихова дужност, но дужност пожарне чете. Покушао
сам да телефоном обавестим Пожарну чету, али
телефон није радио. Међутим, Пожарна чета за
сво време пожара на Косанчићев венац није дошла. Пред само вече, око 6 и по часова по подне, приметио сам да је већи део крова Народне
библиотеке био у пламену и ватра се сада почела ширити великом брзином. Изпочетка лак,
а доцније све јачи ветар, покривао је ватру, ова
се ширила невероватно брзо и око девет часова
био је цео кров и цео горњи део зграде у пламену: Варнице ношене ветром доношене су до пред
моју кућу, и слетале су у двориште кафане ,,Крагујевац” у улици Карађорђевој. Страховао сам да
ове варнице не упале и кров моје зграде, те сам
се целе ноћи сваких пола сата пењао на кров, да
видим да ли је у реду. Око пола ноћи изишао сам
на улицу и од пожара Народне библиотеке било
је пред мојом кућом светло као у подне. Отишао сам тада до Кнез Михаилове улице, улицом
Краља Петра, да видим шта тамо гори, пошто
смо мислили да гори и Народна банка и зграда
Спасићеве задужбине. Вратио сам се кyћи поред
Народне библиотеке и цела зграда била је већ у
мору од пламена, а овај је почео да хвата увелико
и суседну зграду, эадужбину Нићифора Дучића,
на Косанчићевом венцу бр. 14. Видео сам да Народној библиотеки нема спаса, али сам се надао
да су ствари од вредности однете на сигурно место. Сутрадан, дакле 7. априла, горела је Народна
библиотека целог дана, али се пожар даље ширио. Изгорела је зграда на Косанчићевом венцу
бр. 14, и пожар је захватио и зграду на Кос. венцу
бр. 16, као и суседну зграду у Сребрничкој улици. Гар од хартије, као и поједине полусагореле
листове, носио је ветар далеко и цела околина
била је преплављена пепелом. У понедељак по
подне ветар се полако стишавао. Помогао сам са
својим сином једном старом учитељу и његовој
госпођи да спасу своје ствари из партера зграде
бр. 16, и видео сам да је у Народној библиотеки
још увек беснео јак пожар и огромна ватра, која

се сва сручила у подрум, пошто су међусобне
конструкције прегореле и све се у подрум сручило. Народна библиотека је горела још y уторак и
среду. Ветар је потпуно престао и ватра се није
даље ширила, али Народне библиотеке није више
било. Ми сви очевидци били смо тужни када
смо видели да је ово наше највеће народно благо,
због једне једине запаљиве бомбе, уништено. Још
теже нам је било када смо дознали, да предмети
од највеће вредности која су под тежим околностима вековима чувани, нису били на сигурно
место пренети.”21
Сагледавајући два сведочанства, управника
Драгослава Илића и инжењера Саве Величковића, приметно је да се она разликују у једном
веома важном детаљу. У питању је време када
је запаљивом бомбом погођена Народна библиотека. И док је управник тврдио како је током
најжешћег, послеподневног, бомбардовања до
кога је дошло у недељу 6. априла национална библиотека остала неоштећена, дотле је инжењер
Величковић сведочио како је управо током тог
непријатељског ваздушног напада Народна библиотека погођена пројектилом који је пробио
део мансардног крова у делу здања насупрот
објекта на адреси Косанчићев венац број 17.
Очевидац је, поново указујемо, нагласио и то
како је из крова избијао слаб дим, али да пламена није било.
Мишљења смо да је ово управо кључни моменат који је довео до наступајућег страдања националног фонда. Најпре, посве је могуће да управник Илић није приметио слаб дим који је избијао
из дела кровне конструкције будући да је установу последњи пут обишао у смирај тог раног пролећног дана. Наравно, не треба искључити ни
могућност да је садржајем свог извештаја у коме
је тврдио да је Народна библиотека била погођена тек током вишесатног ноћног бомбардовања
између 6. и 7. априла покушао да себе амнестира од евентуалне одговорности због нечињења
будући да је недвосмислено јасно да пројектил
којим је погођена национална библиотека није
изазивао експлозију већ постепени пожар који је
21 Љ. Дурковић-Јакшић, О пропасти Народне библиотеке у Београду и судбини њених реткости, у: Археографски прилози, бр.
6-7, Београд 1985, 7-50.
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могао да буде спречен брзом и ефикасном реакцијом особља или чланова породице домаћина
зграде. Но, већ од поподнева тога дана објекат
Народне библиотеке био је потпуно напуштен и
у њему се није нико налазио.
О могућој необјективности управника Илића
могао би сведочити и део записа Саве Величковића који је нагласио како је око 18 сати и 30
минута тога дана већи део кровне конструкције
здања Народне библиотеке био у пламену. То би
значило и да је управник последњи пут обишао
установу знатно пре тог раздобља јер би пожар
тих размера неизоставно приметио.
Драгоцено сведочанство о уништењу Народне
библиотеке оставио је и знаменити др Радослав
Грујић, управник оближњег Музеја Српске православне цркве, у то време смештеног у Конаку
кнегиње Љубице, у Богојављенској улици број
8 (данас улица Симе Марковића). Описујући у
првом делу изјаве како је сам успео да угаси запаљиву бомбу (sic!) коју је пронашао у дворишту
Музеја непосредно по завршеном налету немачких авиона, око 16 сати, он је споменуо и велики
пожар који се у току ноћи распламсавао из правца Народне библиотеке, а у рано јутро 7. априла,
нашао се пред самом националном библиотеком.
„И готово као окамењен стао сам кад сам
угледао да не гори Графичко одељење Државне
штампарије него баш Народна библиотека. То су
ми били најтежи тренутци, које сам преживео за
време целог бомбардовања Београда. У моменту
када сам ја дошао пред Библиотеку огањ је већ
уништио био цео задњи део Библиотеке према Задарској Улици, па се спустио и у подруме
под тим делом, али још није био продро у сутерен предњег дела. Како сам знао да се рукописи,
инкунабуле и стара архива, дакле све оно наше
народно благо које се не може надокнадити, налазила на спрату предњег дела, то сам готово избезумљен од бола потрчао према Варош капији,
не би ли кога нашао да ми помогне наћи ватрогасце, да би се спасло што се још спасти могло.
[...] На Варош капији, између кућа бр. 1. и 2, на
моју тренутну велику радост, опазио сам 3 жандарма где нешто проматрају. Полетео сам к њима
с молбом: Помозите ми браћо, да нађемо ватрогасце да спасавамо велико народно благо, које је

у пламену. Сва тројица су пошла за часак према
мени и упитали ме: Где је и какво благо? А када
сам им рекао да је то Народна библиотека ту у
непосредној близини, вођ те патроле стравично
је дрекнуо: Теби је до књижурина, а не видиш толике жртве овде. Тада је и мене језа прошла, јер
када сам се обазрео угледао сам осам страшно
унакажених људских лешева (међу којима је био
и леш једног жандарма), а нешто даље убијеног
коња и вола. Ипак сам се убрзо прибрао и поново
покушао да их задобијем за спасавање Народне
библиотеке. Рекао сам им да мртвима не можемо
више ништа помоћи, али би могли спасити бар
један део наше драгоцене Народне библиотеке.
Али, на моје велико запрепашћење, вођ патроле побеснео је као звер, скинуо пушку с рамена
и потегао према мени, уэ најгоре псовке. Друга
два жандарма задржали су свога друга да избезумљен не учини нову несрећу, и мени довикнули да му бежим с очију. Тада сам се уклонио; а
у исто време налетео је нови талас бомбардера
и натерао нас све да потражимо склониште. [...]
Доцније сам, између таласа бомбардовања, поново пошао по пустим улицама да сам потражим
ватрогасце, али оно неколико људи које сам сретао да бежи, све до Теразија и Јованове пијаце,
од куће до куће, није умело да ми каже где бих
могао наћи ватрогасце. [...] И ја сам изнемогао, с
тешким болом, морао да се вратим у своје склониште у Црквени музеј, пошто сам умом и срцем
и душом у себи фотографисао сав ужас првих
дана наше нове страшне трагедије. [...] Те ноћи,
нови огањ распламсао се у остацима Библиотеке,
подишао је и у сутерен предњег дела и горео је
целу ноћ, а сутрадан (трећи дан), кад сам дошао
на згариште, већ је све изгорело било и видело се
само велика наслага од жара народног духовног
блага, скупљаног и чуваног у Народној библиотеци више од једног века.”
Још неколико сведока који су становали у
непосредној близини Народне библиотеке потврдили су податке из извештаја инжењера Величковића и др Радослава Грујића, с тим што је
адвокат М. Кременац навео да је у понедељак 7.
априла ујутро видео да су гореле „кровна конструкција и задњи део више него предњи, а горела је и кућа позади Библиотеке, [...] а тек у по-
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недељак око 3 сата (поподне) Библиотека је сва
била у пламену. [...] Пожар је трајао читавих 4-5
дана”. Професор Прве мушке реалне гимназије
Боривоје Поповић који је становао иза саме Библиотеке, у Сребреничкој улици број 4, написао
је да су 6. априла, тек „око 21 час приметили кроз
подрумски прозор, да дим избија из средине
крова, а убрзо је пожар захватио и мансарду на
којој се налазио магацин за новине.”
На основу ових сведочења да се закључити да
је зграда библиотеке најпре погођена једном запаљивом бомбом, највише двема, које су прошле
кроз кров у задњем делу зграде, као и да је ватра дуго тињала под кровом. Пројектиле је било
могуће неутралисати њиховим затрпавањем песком који је благовремено допремљен у Народну
библиотеку. Потоњи пожар могао је у зачетку
бити угашен и приручним средствима која су од
почетка 1941. године била смештена на тавану,
али, нажалост, у тим драматичним тренуцима у
националној библиотеци није било никога ко би
то учинио. Последњи члан особља Народне библиотеке, служитељ Милија Радојевић, по сопственим речима напустио је здање око 18 сати
и 30 минута тог дана.22 Време када је напустио
зграду треба примити са великом резервом будући да је у том часу, а по сведочењима више очевидаца, пожар већ захватио знатан део кровне
конструкције и мансарде.
Разарајући пожар у здању Народне библиотеке, изазван запаљивим пројектилима којима је
зграда била погођена у недељу 6. априла око 15
сати и 30 минута, распламсао се истог дана око
18 сати. Будући да током тог, као и свих наредних
дана, нико није приступио гашењу пожара он је у
потпуности утихнуо тек у среду 9. априла.
Народна библиотека била је у рушевинама.
Најпотреснију слику спаљене националне библиотеке начинио је познати ликовни уметник
Антон Хутер. Осим архивске грађе, писаних сведочанстава и Хутеровог ликовног остварења не
постоји нити једна фотографија Народне библиотеке у пламену. У потпуном хаосу који је наступио услед последица застрашујућег вишедневног

бомбардовања југословенске престонице нико
од грађана који су живели на Косанчићевом венцу или случајних пролазника није, колико је познато, фотографијом забележио драматичне тренутке вишедневног уништавања националног
фонда ватреном стихијом.
Сцена која се могла видети на Косанчићевом
венцу, нажалост, ни мало није одударала од призора који су се могли уочити широм разрушеног
Београда.
У таквом стању главни град дочекао је почетак четворогодишње нацистичке окупације.
Нацистичке немачке окупационе трупе ушле
су у Београд већ 12. априла. Суочили су се са сценама сабласно празних градских улица и тргова.
Београд и његови житељи видали су ране проузроковане бестијалним бомбардовањем престонице која је благовремено од стране југословенских власти била означена као „отворен град”
што је, по међународном праву, подразумевало
да неће бити брањена у случају напада. Очекивано, нацистичке немачке власти и сами налогодавци злочиначког бомбардовања Београда нису
се ни мало обазирали на ту чињеницу.
Краљевина Југославија капитулирала је 18.
априла.
Акт о капитулацији, са југословенске стране,
дан раније потписали су некадашњи министар
иностраних послова Александар Цинцар-Марковић и армијски генерал Данило Калафатовић.
Сам чин обављен је у ондашњем Посланству Чехословачке у Београду (данашња Амбасада Чешке Републике у Републици Србији.
Мотиви за уништење Народне библиотеке
могу се, пре свега, тражити у самој сржи идеологије нацистичке Немачке у раздобљу од 1933.
до 1945. године. Расна теорија временом кодификована кроз читав низ законских прописа
заснивала се, поред осталог, и на идеји по којој
је аријевска раса била супериорна у односу на
све друге. Следствено томе, припадници других
раса, односно нација, бивали су предмет притварања, прогона, депортација и истребљења, док је
сваки материјални, историјски и културни траг
њиховог постојања тиме постајао ,,легитимни”
циљ немачких власти, њених оружаних и других војних формација. У складу са тим начином

22 Чедомир Јанић, Уништење Народне библиотеке Србије у априлу 1941. године, у: Годишњак града Београда, бр. LI, Београд 2004,
80.
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мишљења културна баштина бивала је пљачкана
и највећим делом свесно и плански уништавана
не само током оружаних сукоба у том раздобљу,
већ и под окупацијом.
У томе треба тражити мотиве и узроке због
којих се здање Народне библиотеке у Београду нашло као „легитимни” ратни циљ, односно
мета у нацистичким плановима за бомбардовање југословенске престонице.
О специфичној форми зла које се појавило
у раздобљу кулминације нацизма и фашизма у
Европи писали су многи истраживачи – историчари, социолози, психолози, филозофи. И ма
како нама данас тешко било да појмимо „разлоге” због којих је неко могао да почини уништење
јединствене збирке покретне културне баштине
у овом делу Европе они су постојали и оставили
су своје трајне, разорне и трагичне последице.
Питање савести истакнутих нацистичких политичких вођа, а посебно Адолфа Хитлера, које
је доста компликовано али не и усамљено, једва
се може упоредити са питањем савести немачких
генерала тога доба. Један од њих, упитан у Нирнбергу ,,Како сте сви ви часни генерали могли
да са беспоговорном оданошћу и даље служите
једног убицу?”, одговорио је да ,,задатак војника
није био да суди свом врховном команданту [...]
Нека то учини историја или Бог на небу”. Биле су
то речи фелдмаршала Алфреда Јодла.
Разлика између наредбе и Фирерове речи
била је у томе што валидност друге није била
ограничена ни у времену, ни у простору. Његова реч, за разлику од обичног наређења, била је
третирана као закон.23 Стога ни мало не треба да
нас зачуди деловање немачког генерал-пуковника авијације Александера Лера током припрема
и реализације бомбардовања Београда у раздобљу између 6. и 7. априла 1941. године и ставови изнети након његове предаје југословенским
трупама, као и током суђења за ратне злочине
које је било одржано у Београду непосредно по
окончању Другог светског рата. Ово тим пре што
се анализа мотива за уништење Народне библиотеке у Београду нашло међу питањима на која
је генерал-пуковник авијације Александер Лер

током иницијалне истраге пружио драгоцене
информације и одговоре.
У својству команданта немачке 4. ваздушне
флоте генерал-пуковник авијације Александер
Лер још 31. марта 1941. године издао је својим
трупама наређење у коме је, поред осталог, као један од основних циљева било означено „рушење
Београда нападом главних снага”. За сам напад
на југословенску престоницу одредио је седам
ваздухопловних пукова опремљених двомоторним бомбардерима „Дорније” (Dornier Do-17),
Јункерс (Junkers JU-88), Хенкел (Heinkel He-111),
два пука обрушавајућих бомбардера Штука (Ju87 Stuka), као и четири пука ловаца Месершмит
(Messer-schmitt Me-109) и двомоторних разарача (Me-110). У нападу на Београд, дакле, било је
ангажовано 205 бомбардера, више од стотину
„штука” и 160 ловаца.
Поред тачног времена извођења ваздушног
напада на југословенску престоницу, у Леровом
наређењу од 31. марта, био је утврђен и процентуални однос разорних и запаљивих бомби које
је требало користити. Тако су двомоторни бомбардери током првог јутарњег напада изведеног
6. априла носили између 60 и 75% разорних бомби различитих тежина, као и мине тешке 1.000
килограма које су представљале немачко тајно
оружје, до тада веома ретко коришћено.24 Проценат запаљивих бомби различитих типова у првом
ваздушном нападу износио је између 40 и 25%. У
наредном, показало се најжешћем, послеподневном ваздушном нападу изведеном истог дана,
бомбардери су били наоружани са 40% експолозивних и 60% запаљивих пројектила. Намера је
била сасвим јасна. Циљ тог налета био је да се у
југословенској престоници изазове што више великих пожара који су имали да послуже додатном
разарању града, али и као својеврсна испомоћ током планираних ноћних напада из ваздуха који је
требало да уследе у наредним сатима. Нажалост,
тај циљ био је у потпуности остварен. Управо током тог напада изведеног у послеподневним сатима 6. априла запаљивим гранатама око 15 сати
и 30 минута погођено је и здање српске националне библиотеке на Косанчићевом венцу.

23 Hannah Arendt, Eichmann u Jerusalimu – Izveštaj o banalnosti zla,
Beograd 2000, 137.

24 Чедомир Јанић, Уништење Народне библиотеке Србије у априлу
1941. године, у: Годишњак града Београда, бр. LI, Београд 2004, 69.
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Према извештају нацистичког Оперативног
штаба, Београд је током првог дана бомбардовања нападнут укупно четири пута и то ,,у раним
јутарњим часовима са 234 бомбардера и Штука,
око подне са 57 Штука, поподне са 94 бомбардера
и предвече са 99 Штука.25 Ноћни напад изведен
је у вишечасовном раздобљу између 22 сата и 30
минута 6. априла и 3 сата и 30 минута 7. априла.
Према непријатељским подацима, само током
првог дана ваздушних напада на југословенску
престоницу бачено је укупно 218,5 тона експлозива. Током вишедневног бомбардовања Београда страдао је 2.271 његов житељ. Потпуно је
уништено 682 објекта, међу којима се налазило и
здање Народне библиотеке. Знатно је оштећено
1.601 здање, док је 6.829 грађевина било оштећено у мањој мери. Страдало је око 50% стамбеног
фонда. Услед последица напада знатно су биле
оштећене електрична, водоводна, канализациона и телефонска мрежа. Само током 6. априла,
услед последица сталних бомбардовања и у страху од разорних ваздушних напада, град је напустило око 150.000 житеља што је представљало
скоро половину укупне популације главног града која је тада бројала око 350.000 људи.26 Стога
је Београд наредног дана уистину одавао утисак
разорене и пусте вароши.
По свим својим карактеристикама, као и по
стравичним последицама вишедневни ваздушни напад на Београд представљао је ратни злочин против цивилног становништва, материјалних добара и културне баштине.
Важно је нагласити како је главнокомандујући
бомбардовањем Београда Александер Лер у то
време иза себе имао већ неколико великих ратних „успеха” међу којима су били и страховити
ваздушни удари на Варшаву. Овај елитни немачки официр аустријског порекла вишеструко је
био повезан са државом и народом чији је главни град, Београд, бестијално бомбардовао током
више дана.27 Тим пре је одлука да се уништи На-

родна библиотека, као и њена реализација, вредна посебне анализе.
Након слома нацистичке Немачке генерал-пуковник авијације Александер Лер предао
се британским трупама које су га изручиле управо властима државе на чијој је територији починио највеће ратне злочине. Током сведочења
које је дао официрима Народно-ослободилачке
војске Југославије почетком маја 1945. године у
месту Купинец код Загреба Лер је нагласио како
му је лично Хитлер издао наређење да се Београд
разруши. ,,У првом налету требало је да срушимо Народну библиотеку, па тек онда оно што је
за нас војнички било интересантно”, казао је том
приликом Лер. На питање изненађених југословенских официра зашто баш Народну библиотеку он је одговорио: ,,Зато што је у тој установи
сачувано оно што је вековима чинило културни
идентитет тог народа.”28
Том изјавом отклоњена је и последња сумња
у мотиве и разлоге политичког и војног врха нацистичке Немачке за планско уништење српске
националне библиотеке до кога је дошло у поподневним и вечерњим сатима 6. априла 1941.
године.
Поштујући правни принцип по коме Forum
patriae victimae може бити надлежан да суди,
југословенски војни суд са седиштем у Београду спровео је суђење и изрекао пресуду у виду
смртне казне генерал-пуковнику авијације некадашње нацистичке Немачке Александеру Леру
која је и извршена стрељањем у Београду.
Обим страдања националног фонда услед
последица вишедневног нацистичког бомбардовања Београда почетком априла 1941. године
представља једно од најзначајнијих питања које,
најпре, захтева да установимо величину и садржај збирки књижне и некњижне грађе које су
биле поверене на старање Народној библиотеци.
говорио немачки, руски, румунски, француски, српски, хрватски
и мађарски језик. Школовао се у Темишвару, Панчеву, Кошицама и Бечу. Остварио је запажену официрску каријеру у оквирима
аустријске војске, а потом и Вермахта. Предат је југословенским
снагама у мају 1945. године. Суђено му је за ратне злочине. Осуђен
је на смртну казну која је извршена стрељањем 27. фебруара 1947.
године у Београду.
28 Страдање Народне библиотеке Србије 6. априла 1941, [каталог
изложбе], Београд 1991, 25-26.

25 Извештај о ситуацији на југоистоку Команде ваздухопловства, Оперативни штаб Ic, 6-17. априла, (видети у: Архив Војноисторијског института, Бр. рег. 14/1, кутија 37).
26 Извештај Техничке дирекције општине града Београда, (видети у: Историјски архив Београда, УГБ, ТД, бр. 3388).
27 Александер Лер рођен је 1885. године у Турну-Северину у данашњој Румунији. По оцу је био Немац, а по мајци Рус. Одлично је
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По последњем поузданом извештају израђеном пре уништења националног фонда, оном од
11. марта 1938. године који је био упућен Министарству просвете, Народна библиотека 31.
децембра 1937. године располагала је са 85.360
књига и часописа у 341.480 свезака, обрађених
2.276 бројева новина, 1.361 рукописом, 224 раних штампаних књига, 2.268 писама, као и са
1.441 географском картом, графиком и фотографијом.29
Имајући у виду садржај годишњих извештаја
о раду Народне библиотеке које је њен управник Драгослав Илић подносио Српској краљевској академији дâ се закључити да је национални
фонд током 1938, 1939. и 1940. године обогаћиван следећим интензитетом:
А. Године 1938. прибављена су три рукописа,
1.500 писама и једна инкунабула. У истом раздобљу кроз пријем обавезног примерка, куповином и поклоном набављено је 3.515 свезака монографских публикација, 644 бројева часописа,
619 бројева новина и 6 библиотечких јединица
некњижне грађе.
Б. Године 1939. набављен је један рукопис,
3.821 свеска монографских публикација, 743
бројева часописа и 561 број новина.
В. Године 1940. прибављена је једна инкунабула, 5.172 свеске монографских публикација,
696 бројева часописа и 619 бројева новина.30
Простом рачуницом долазимо до тога да је
национални фонд 6. априла 1941. године, без
грађе примљене у прва три месеца те године о
којој нема никаквих података, обухватао око
354.000 свезака монографских публикација,
1.365 рукописа, 226 раних штампаних књига,
око 6.260 бројева часописа и новина, око 3.770
писама и 1.447 јединица картографског материјала, графика и фотографија.
Као што је раније било речено, познато је да
су уништење националног фонда избегла три
средњовековна рукописа, целокупан фонд музикалија, преписка Ђорђа Ђорђевића, лична
архива и преписка Јована Гавриловића, део ар-

хиве саме установе за раздобље између 1856. и
1874. године, као и садржај магацина у тадашњој
Космајској улици број 50 у коме су се налазили
сувишци монографских публикација.
Но, како бисмо целовито одговорили на питање у вези са обимом страдања националног
фонда неопходно је да се упознамо и са резултатима вишегодишњих археолошких истраживања и извођења мера заштите на локалитету
некадашње Народне библиотеке Србије на Косанчићевом венцу у Београду.
Споменичко наслеђе које се налази на Косаннчићевом венцу (кућни бројеви 12, 14 и 16) јединствено је сведочанство историје Београда за
време од три хиљаде година његовог постојања.
Остаци праисторијског, римског, словенског,
средњовековног, турског и насеља из 19. века,
све до ископина Народне библиотеке Србије
смењују се у времену, а у простору они се ређају
једни преко других образујући вишеслојно налазиште у самом средишту престонице.
Здање Народне библиотеке Србије, страдало
почетком априла 1941. године услед последица нацистичког бомбардовања Београда, као и
два суседна објекта уништена истом приликом
били су крајем лета исте године плански затрпани шутом до висине од два до два и по метра у
односу на ниво околних улица.
Тек 1976. године стручњаци Завода за заштиту споменика културе града Београда предвођени Горданом Цветковић Томашевић обавили су
ископавања згаришта Народне библиотеке Србије. Том приликом откривени су остаци зграде
и угљенисане књиге, а потом је извршено сондирање тла испод данашње површине. Показало се да ту постоји вишеслојно археолошко налазиште које је било предмет ископавања 1978,
1983-1985, 1987. и 1988. године.31
Сам локалитет је трапезасте основе, дужине
40, ширине 30 и 20 метара, укупне површине од
око 1.000 м2. Са три стране оивичен је улицама, а са четврте зградама. Народна библиотека
Србије заузима јужну и источну страну терена
– према Косанчићевом венцу и Сребреничкој

29 Гаврило Ковијанић, Архивска грађа о Народној библиотеци у
Београду 1821-1944, књ. 3 (1919-1944), Београд 1992, 531.
30 Мираш Кићовић, Историја Народне библиотеке у Београду,
Београд 1960, 158.

31 Гордана Цветковић-Томашевић et al, На згаришту Народне
библиотеке у Београду: меморијални и археолошки споменици, у:
Саопштења, Бр. 20-21, Београд 1990, 147-180,
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улици – тако да има преломљену основу, а површину од око 500 м2, што чини половину локалитета. Археолошко налазиште пружа се испод
целокупне површине, на свих 1.000 м2, тако да
се на својој југоисточној половини преклапа са
остацима националне библиотеке, односно залази испод њених темеља.
Дебљина културног слоја износила је пет до
шест метара – два метра изнад, а три до четири метра испод данашње површине улице. До
сада је истражено око три хиљаде од укупно пет
хиљада кубних метара, и то свих две хиљаде кубика горњег нивоа где су откривени остаци националне библиотеке, док је од доњег нивоа на
коме су римски и познији археолошки слојеви
ископано око хиљаду од укупно три хиљаде кубних метара.
Остаци Народне библиотеке Србије откривени су у потпуности, а археолошки једном својом
трећином.
Приликом обављања вишегодишњих археолошких ископавања и истраживања нађено
је много угљенисаних књига – на стотине кубних метара или десетине хиљада примерака,
међу њима тридесетак листова једне рукописне
књиге из 16, односно 17. века и око две стотине фрагмената листова старијих рукописних
књига приписаних раздобљу од 13. до 16. века.
Стручњаци Одељења за археографију Народне
библиотеке Србије уочили су, том приликом, и
фрагменте рукописа влашке редакције који нису
били наведени у сачуваним пописима што може
значити да је рукописа било више него што је то
до тада било познато.
Током археолошких ископавања утврђено је
да су оковани лимени сандуци у којима је био похрањен најдрагоценији део националног фонда
однети, односно да је згариште било опљачкано
убрзо после спаљивања објекта (sic!), а свакако
пре него што су окупационе власти у јесен 1941.
године наредиле и спровеле рушење горњих делова зидова и затрпавање доњих.32 О томе сведочи и чињеница да су и данас на поду, уз улаз из
Сребреничке улице, видљиве мрље од угљенисаних окованих лимених сандука у којима су се

налазили најзначајнији сегменти националног
фонда. Међутим, уместо да се изнад мрља налазила угљенисана материја настала сагоревањем
лако запаљивог материјала (средњовековни рукописи, повеље, ране штампане књиге и др.) и
самих окованих лимених сандука, археолози су
ту затекли само шут светле боје.
Од здања некадашње Народне библиотеке Србије остао је део високог сутерена који је
укопан од 0,60 до 1,30 метара у дубину. Овај део
објекта служио је као један од депоа за смештај
монографских публикација у који се улазило из
Сребреничке улице, а постојало је и степениште
које је водило на спрат. Чеони простор зграде
и главна фасада налазили су се на јужној страни, према Косанићевом венцу. Два већа и један
мањи стубац Т основе делили су по дужини, у
правцу исток-запад, чеони простор чији је средишњи део био увучен како би се добио простор
за спољашње степениште које је водило на спрат
(високо приземље) где се налазио и свечани улаз
у саму установу. Ово степениште било је према
улици ограђено истуреном колонадом од шест
парова цементних стубова. Зидови некадашњег
објекта Народне библиотеке Србије сачувани су
до висине од 1,5 метара, док њихова дебљина износи око 60 центиметара. Грађени су од тзв. аустријске опеке и притесаног камена. Под је био
изведен од керамичких плочица разнобојних
шара. Керамопластика са фасаде носила је жиг
фабрике V. Brauseweter, Wagram (Аустрија).
Уништење здања Народне библиотеке Србије, као и највећег дела националног фонда, до
кога је дошло услед нацистичког бомбардовања
Београда 6. и 7. априла 1941. године представља
један од највећих појединачних ратних злочина
над покретном културном баштином током Другог светског рата у Европи. Важно је нагласити
како је, због пропуста југословенских и српских
власти у раздобљу од 1945. године до данас, пропуштена историјска прилика да се кроз истрагу
и суђење утврди индивидуална одговорност за
страдање српске националне библиотеке.

Дејан Ристић

32 Исто, 149.
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