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ДВА МЕСЕЦА
БОРБЕ У СРБИЈИ

Путни дневник француског официра из
Јуре (октобар-новембар 1915. године)
(Други део)

У овом броју Историјских свезака објављујемо други део путног дневника француског официра из Јуре, о коме се знају само иницијали: П.Б. Материјал је интересантан 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.
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ДВА МЕСЕЦА БОРБЕ У СРБИЈИ

(Други део)
Путни дневник француског официра из Јуре (октобар-новембар 1915. године)
Издање Војне књижаре у Паризу, 1916.
У овом броју Историјских свезака објављујемо
други део путног дневника француског официра из Јуре, о коме се знају само иницијали: П.Б.1
Материјал је интересантан 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.

Док чекамо да запуцамо на Бугаре, занимамо се уређивањем путева и њиховим враћањем
у добро стање. Знамо да је у Македонији путна
мрежа у ембрионалној фази. Што се тиче постојећих путева, њихова проходност је врло
упитна. На најмањем делу може се возити: остатак се претвара у мочваре у којима се лако заглиби, или у обичне козје стазе. Често се и путања мења, што је управо случај са путем који
смо задужени да вратимо у возно стање. Да би
избегли бразде, пешаци и кола радије иду поред
пута, преко поља, где се ствара нова стаза, по
којој такође ускоро више неће моћи да се хода.
Потом настане друга и тако редом, стаза се утабава поред пута и утабана земља је често ширине између 10 и 15 метара и тешко је установити
која је била првобитна путања. Наш посао се
састоји у разграничавању новог пута, његовом
калдрмисању и ископавању канала са обе стране, за одливање воде. Тежак је то посао!
Ипак, остаће траг о нашем боравку у Македонији.
Пошто су у околини примећене комите, стражари на врховима брежуљака погледом претражују хоризонт и даће знак за узбуну уколико то
буде потребно.

4. новембар – Јутрос смо имали потоп, праћен
грмљавином и муњама. Топ и грмљавина мешају
своје гласове у злослутном тутњу. Олуја је престала око 10 часова. Већ је било и време. Вода
се већ улила у моје боравиште и зидови су се
опасно накривили: предвиђам тренутак када ће
се моја крхка кула од карата срушити. После пожара – поплава, баш ме прати баксуз!
Поподне је било предивно, управо подједнако колико је пре подне било тужно. Задовољни
смо што можемо да изађемо из наших шатора и
удахнемо ваздух.
На путу ка послу, срећемо стада оваца, коза
и неколико мршавих и кошчатих крава. Најзанимљивији су ипак призори уобичајених турских породица. Муж у обући, усправљен на
мазги, а иза њега жена, која хода босих ногу,
почаствована што може да прати свог господара! Иако Источњаци своје жене сматрају више
за робиње него за дружбенице, оне ипак имају
неке слободе. Неретко се могу видети, наиме,
како мотају цигарете вешто попут старих пушача и како прилазе да код војника који пролазе
припале цигарете.

5. новембар – Први пут од поласка, видимо
авион: кроз двоглед видимо концентричне ознаке, карактеристичне за француске авионе.
Француска птица дуго лебди изнад Вардара,
грациозно скрећући пре но што се приземљи.
Сељаци на пољима га гледају задивљено, сигурно се питајући која га тајанствена сила одржава
у ваздуху.
6. новембар – Током дана, скелом смо прешли на леву обалу Вардара. Сада је ред на нас
да држимо положај који је после велике борбе

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.
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освојио пук пешадије, с којим смо заједно чинили бригаду.
Узвишење Кара-Хоџали јесте од прворазредног значаја. Оно доминира над читавом области, до Демир Капије. Бугари су живо хтели да
је освоје, али нису рачунали на стару „француску фурију“, а још мање на стару тврдоглавост
становника Франш Комтеа. Поново се потврдио
слоган становника те области: „Предајте се!“
викали су Бугари браниоцима Кара-Хоџалија.
Али место да одговоре, као некад „Неће моћи!“,
становници Франш Комтеа су осули јаку паљбу
која је погодила право у свој циљ, о чему сведоче
бројни лешеви, и даље разасути по равници!
Дакле, кренули смо ка Кара-Хоџалију, чији се
трапезасти облик оцртава у даљини. Планина
није превише висока, али су косине стрме, а торба тешка. Марширање сам прекидао кратким,
али честим паузама. Имали смо невероватно
срећу да нас непријатељске батерије, постављене на суседним врховима, пуштају да пролазимо
безбрижно. Почео је да пада мрак и помрчина
је ишла на руку нашем марширању. Најзад смо
стигли до врха и у мраку морам да распоредим
моје људе по скровиштима, ако тако могу да назовем рупе које су ископали наши претходници,
да би се заштитили од гелера граната. Моји људи
су се смештали по један, двојица, тројица сходно томе колико има места.
Мени лично те рупе, које личе на гробове, не
слуте на добро и радије лежем на голу земљу.
Имаћу времена да ускочим уколико налете гранате. Захваљујући тој способности, стеченој у
рату, да се спава кад год је то могуће, убрзо сам
утонуо у дубок сан.
Усред ноћи, изненада сам се пробудио: меци
су прелетали изнад моје главе тужно мјаучући.
Неколико их се забило у земљу уз карактеристичан звук гребања. Али је већина испаљена превисоко, што је уобичајено за ноћ и одлетели су
много даље. Превише смо навикли на њихову
песму да би то код нас изазвало икакве осећаје!
Тако сам сачекао да прође пљусак, али је пушкарање покренуло убрзо и канонаду и гранате,
са својим туробним звуком, ископале су рупу
близу места где сам лежао. У журби сам ускочио
у моју рупу. Мој верни ордонанс, поред мене,

Француски војници у рову
током Првог светског рата
спремио је моје ствари и замотао мој прекривач
за случај да нас неко потражи.
Али се граја умирила као што је и почела и
поново сам заспао, чекајући да, пред зору, дођу
да ме обавесте да је време за смену страже.
Задовољство ми је да стегнем руку бројним
мојим сународницима који чине пук коме припадам и прија нам да се присетимо Франш-Комтеа, наше мале отаџбине.
7. новембар – Рано ујутро сам се прошетао по
рову, чекајући нестрпљиво да сване, да бих могао детаљно да проучим наш положај и сагледам
који је најбољи начин да се организујемо. Али је
сунце изашло и показало нам врло незанимљив
призор:
По равници су били разбацани бројни лешеви Бугара чије су се браон униформе скоро
изједначиле са тлом. Кроз двоглед можемо да
их приметимо још и више, укочених у најтра-
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Француски двокрилац из Првог светског рата
гичнијим положајима: овоме је стомак изложен
сунцу, онај, са пушком на рамену, у стрељачком
положају, изгледа као да и даље нишани, трећем
су прекрштене руке. Мало даље, двојица су загрљени као у вртлогу страсти! Када се то види,
може се осетити сав ужас неког рата у коме се
међусобно кољу две половине човечанства, које
се назива „цивилизованим“, али ми, Французи,
осећамо и животну потребу да борбу доведемо
до краја!
Али нисмо дошли овде да будемо посматрачи, Македонија је превише незанимљива. Како
је могућ офанзивни повратак непријатеља, без
обзира на узастопне поразе које је доживео и
крваве губитке које трпи, положај треба учинити максимално отпорним. Не смемо губити
ни трен, на посао! „Џомбе“2, већ навикнути на
пијук и лопату, разумеју то и бацају се вредно
на посао. Терен је врло погодан за организацију
одбране и бројно жбуње којим је прекривен
олакшава прикривање радова. То је врло важна
ствар, уколико не желимо да непријатељу понудимо врло видљиве циљеве и привучемо ватру
његове артиљерије.
Током радова, откривамо бројне остатке последњих балканских ратова. Око узвишења на

коме се налазимо водиле су се жестоке борбе
1912. и 1913. године. Остало је много трагова
битке: недирнути стари ровови, зарђале кошуљице граната, чауре метака, парчићи торби
и опреме, хумке које се урушавају уз језиво пуцање када случајно станете на њих. Много лешева је било прекривено танким слојем земље коју
је вода однела и скелети се појављују на површини тла, као да су љути што их неко узнемирава.
Те кости припадају Србима, Турцима и Бугарима. Сви, једни поред других, сањају свој вечити
сан. Живот их је супротставио једне другима, а
смрт их је ујединила!
Бугарски положаји су још неодоређени:
највише се примећује жагор који долази из
тих праваца. Можемо се запитати да ли се расправљају или желе да нас импресионирају, или
можда кују план неког напада. У сваком случају,
неће успети да нас изненаде.
8. новембар – Мирна ноћ коју је пореметило
само неколико пуцњева. Увек се радујемо свитању, несумњиво зато што су на Истоку изласци
Сунца изузетно лепи, али и посебно зато што је
ноћ погодна за подухвате и Бугарин може, под
окриљем ноћи, да се дошуња од жбуна до жбуна
и почини своје недело. Знамо да су током Балканских ратова Бугари нападе бајонетима вр-

2 У војничком сленгу: ветеран, искусан војник.
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неосвојив, Бугари су одбили да напредују. У њиховим редовима је избила туча. Рекли су им да
ће положај освојити лако и да ће бити довољно
да запрете па да падне. Верујући својим вођама,
марширали су са пуно жара, али се њихов ентузијазам постепено спласнуо и претворио у жив
страх. Смелост се заснивала само на наивним
илузијама. Нема сумње да је потребан ентузијазам, али још више вреди мирна, промишљена
храброст, која не преувеличава и не умањује
тешкоће које треба превазићи и која је, верујући
у своју сопствену снагу, унапред одлучна да поднесе сваку жртву која је потребна. Та храброст
није бугарска, већ француска.

шили само ноћу. Потребан им је мрак као саучесник. Француз више воли да свог непријатеља
погледа у лице и да се суочи са њим на дневном
светлу.
Рад на организацији се наставља без предаха. Сада треба запети! После ћемо се одмарати.
Лопате, пијуци, гвоздене полуге, све алатке раде
дан и ноћ. Сви схватају да што организација
буде била јача, то ће бити јача и безбедност. Зато
се сати брзо смењују и дан се прибилижи концу,
а да то скоро и не приметимо. Како су ми Бугари изгледали врло агресивно током дана, дао
сам неколико препорука мојим људима за ноћ:
„Забрањено је отварање ватре без моје наредбе,
нема великог пуцања, већ само кратки рафали,
изненадни, снажни, који импресионирају непријатеља.“
Око 10 сати увече, кренуло је спорадично
пушкарање, које је прерасло у праву размену ватре. Сваки човек скочио је на своје место и чекао
са прстом на обарачу. Многи су се шалили: „Почиње концерт! За војску – улаз слободан!“. То добро расположење доказ је њихове смирености и
хладнокрвности. Пуцњава је сада већ беснела, са
времена на време су се чуле експлозије граната
и бомби. Неки војници су желели да испале неколико метака, али сам се томе одлучно успротивио и послао сам моје поручнике међу људе,
рекавши им: „Немојте се нервирати, пуцњава ће
се смирити, ово није озбиљно.“ Као меру предострожности, а и да бих био сигуран шта се догађа, наредио сам да се испали сигнална ракета.
Гледали смо је како се пење, режући простор
својим светлећим репом, а потом како полако
силази, просипајући своју заслепљујућу светлост до дна јаруге, где је непријатељ могао да се
скупи, ако је изашао. Брз поглед који сам бацио
омогућио ми је да констатујем да, барем преко
пута мог рова, Бугарин није изашао из своје јазбине.
Неочекиван ефекат, појава ракете као да је
„пресекла“ непријатеља, јер је одједном његова
паљба престала, сигурно се питао какав је то
блистави метеор који пада са неба! Испаљено је
још неколико метака, а потом се успоставио мир
који је трајао до краја ноћи. Сазнао сам неколико детаља о првој борби: видевши да је положај

9. новембар – Бугари су мислили да су се сукобили са Турцима. Схватили су да су у заблуди!
Мртваци који леже у подножју планине сведоче о брзини њиховог бега. Прошло је већ седам
дана од битке, а браон мрље су ту, укочене у тужној непомичности. Један извиђач ми је рекао да
се једна од мрља помера, ту вест сам примио са
скепсом. Бугари који нису убијени на лицу места
до сада су морали умрети од глади и исцрпљености. После детаљног прегледа, више није било
сумње, био је још увек жив, придигао се и тешко
је пузао, хватајући се за травке и за жбуње. Може
се пратити његов траг по згњеченој трави и тако
реконструисати путања којом се кретао. Кренуо
је са дна једне јаруге и изгледало је као да је хтео
да крене ка својим рањеним друговима, можда
да би видео шта је са њима или да би нашао неко
безбедније место, али ипак највероватније да би
претресао њихове чутурице и торбе, у нади да
ће ту наћи нешто за јело, јер га је глад морала
морити већ седам дана. У сваком случају, сигурно је ослабио од продуженог поста и због губитка крви, али пошто је поживео до данашњег
дана и може још увек да се помера, његова рана
није превише озбиљна. Ускоро ћемо сазнати о
чему се тачно ради. Када је пало вече, једна патрола је сишла у равницу да га придигне, али се
Бугарин, престрављен, на звук корака склупчао,
није се померао нити давао гласа од себе, чак је
зауставио и дисање и самим тим отежао посао
око проналажења. Није пружао никакав отпор
својим спасиоцима, који су га однели на носили-
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ма и донели до наших линија. Можда смо могли
да добијемо од њега корисна обавештења.
Нове патроле су послате у јаругу да покупе
оружје, муницију, опрему и све што би могло
бити од било какве користи. Број скупљених пушака прелази стотину.
Тражио сам и добио допуштење да ми привремено оставе једну од тих пушака и неколико стотина метака, да бих могао да их пошаљем натраг
њиховим правим власницима. Неће ми мањкати
прилика да то учиним.
Бугари се снабдевају уз помоћ мазги, које у
дугом каравану сваки дан, у исто време, пролазе
кроз једну јаругу. Један добар стрелац је дужан
да надзире њихов пролазак. Скоро у уобичајено време, конвој се појављује, састављен од неколико мазги са тешким теретом, напредује без
оклевања, мислећи да се не види од набора на
земљишту. Бам! Бам! Метак је излетео, конвој се
расуо, једна мазга је остала да лежи на земљи,
са сва четири копита подигнута увис, што је насмејало све у рову.
Неколико сати касније, један јахач је прошао
ситним касом. Сигурно је залутао: показаћемо
му прави пут. Метак му је прозвижао поред
ушију, скочио је на земљу и побегао у суседну јаругу колико су га брзо ноге носиле, док је његов
престрашени коњ бежао лудим трком. Овај пут
смо промашили, али ћемо сигурно опет имати
прилику да испробамо бугарски барут на онима
које је наоружане против нас послао интерес и
амбиција неких људи. Нека се њихова безумна
политика једног дана окрене против њих самих,
као њихово оружје данас!

суседних које су морали да копају у стенама (и
то са колико зноја!), ископан у чистој земљи,
што нам омогућује да наши радови буду солидни и пажљиви, без превише потешкоћа. Грудобран се постепено прекрио круништима међу
којима су остали уски отвори кроз које може да
се протури пушка и иза којих стрелац може да
пуца на непријатеља, све време заклоњен од његових хитаца. Круништа су направљена од крупног камења, наређаног једно преко другог, које
им дају чврстину, али како под ударцем танета
то камење може да се распрсне у парчиће који
често могу бити смртоноснији од самих метака,
прекривамо их са слојем земље: Сунце ће утврдити ту грађевину и направити од круништа
озбиљну препреку, иза које „џомба“ може да се
руга непријатељу.
Ако је грађа која се користи за изградњу круништа увек иста, начин извођења се разликује.
Ту сам могао да се дивим инвентивности мојих
војника. Свако је желео да своје круниште учини оригиналним, да остави лични печат. Зато су
била најчуднијих облика, све време поштујући
услове потребе да се кроз њих гађа.
Ево пре свега једног обичног зиданог зида, са
отвором. Мало даље, имамо бедем са пушкарницом у Вобановом маниру. Овде имамо средњевековну кулу са прозорчићем за извиђача. Ту је
и купола са удубљењем у основи, кроз који се
може протурити пушка. Ту је, као и у све друго,
Француз ставио своју личну ноту, свој елегантан начин, свој сопствени дух, који представља
чист контраст грубом Немцу, који само може да
копира другог и да му краде изуме, које потом
обавезно присваја.
Ако земљани радови могу бити у некој мери
маштовити и пружају свакоме могућност да покаже своју ингениозност, они ипак нису стално
занимљиви. На планини Кара-Хоџали налазе
се бројни гробови из Балканских ратова. Знамо да је у битци код Брегалнице она била једно
од бојних поља. Борба је била толико жестока
да је 30.000 Бугара и 20.000 Срба остало на попришту. Већина лешева је била укопана у површински слој земље и лешинари су их окретали
и чепркали по костурима. Могу се видети све
кости људског тела: бутна кост, цеваница, над-

11. новембар – После четири дана, ров изгледа другачије и наши претходници би га тешко препознали. Њима припада заслуга што су
освојили терен и ископали, под кишом метака,
ров сачињен од њихове смелости и који су многи од њих, авај! залили својом крвљу. Ми смо
га побољшали и уредили и оставићемо онима
који дођу после нас моћан ров, који ће моћи да
се одупре десетоструко јачем непријатељу. Али
је заиста тачно да сада више нема ништа заједничко са оним који смо заузели кад смо стигли.
Имали смо среће што је наш ров, за разлику од
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лактица, жбица, лакатна кост, могла би се лако
проучавати анатомија, не може се направити
десет корака а да се не нагази на неку лобању!
Укратко, правећи грудобран на рову, моји радници су открили велики број костура лешева
закопаних 1913. године, који нису ни слутили
да ће тако брзо изаћи на светлост дана, посебно
под пијуком француских војника. Успели смо да
установимо које је националности један од њих
захваљујући 3 динара, српским новчићима који
су еквиваленти нашем франку, а који су се налазили поред надлактице. Да ли их је неко ставио поред њега као што се некада стављао новац
намењен скелеџији Харону? Вероватније је да их
је покојник имао у џепу и да му се одело и тело
распало, а остали су само костур и новац.
12. новембар – У добром рову, треба више
стрепети од граната, него од метака. Некада, у
шумама Хирцбаха, што никада нећемо заборавити, или у Вогезима, било је сасвим лако саградити чврста склоништа од бомбардовања, на
које бисмо набацали више редова дрвећа великих димензија. Та склоништа су била испитивана 1912. године. Неки су чврстину повезивали
са извесном елеганцијом, као што је била вила
Јованке Орлеанке, која је своје име оправдавала својим унутрашњим уређењем и украшеним
прилазом. Али у овој пустој регији, где тло, исушено од Сунца, има само жбуње и ту и тамо
понеко скрвчено дрво, немамо такве ресурсе.
Па ипак, морамо се заклонити. Имитирајмо кртице: закопајмо се! Кад би имали бушилице и
багере, за неколико сати би ископали рударски
бунар, који би излазио на подземну собу на 10
до 15 метара испод површине земље. Али пошто
располажемо само са неколико лопата и пијука,
направићемо нешто једноставније, што ће нам
пружити озбиљну заштиту.
Сваки војник ископаће себи, на дну рова, у
делу косине насупрот његовом круништу, рупу
пречника 60 центиметара и дужине 1 метар и
80 центиметара. Сигурно је да нам неће бити
удобно, али је важније што ћемо бити заштићени. Због изразитог нагиба косине, слој земље,
дебљине 1 метар и 50 центиметара, изнад уласка
у рупу, биће дупло већи на њеном дну. Због ма-

Насловна страна дневника француског официра
лог пречника рупа земља ће очувати своју чврстину и не треба се плашити да ће се урушити
од гранате од 120 или 130mm. Земљиште је скоро непропусан лапор, тврд скоро као цемент, па
пијук и мотика могу тек да га загребу. Постепено се оцртавају и продубљују склоништа: за два
дана, све је било готово. Пројектили могу да падају, сваки „џомба“ ће се претворити у лисицу и
нестати дубоко у својој рупи, где ће мирно чекати крај концерта. Ипак, треба сачекати да падне ноћ да би се избацила ископана земља, јер и
најмањи звук лопате привлачи метке и гранате.
Та склоништа истовремено служе и као смештај. Дно је обложено слојем увелог лишћа, суве
траве, на који сваки војник може да легне током
ноћи, док су стражари у извиђању и, у случају
узбуне, у једном скоку сви ће се наћи на свом
круништу. Та скровишта су врло чиста, јер непропусност тла спречава воду да продре, а због
скучености, слој ваздуха се врло брзо загрева.
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Када се улаз затвори шаторским крилом, сваки
човек, умотан у свој прекривач, може да се одмара у пријатној топлоти.
Хтео сам да направим моје сопствено склониште, крајње једноставно: подземна галерија
дужине два метра која ми служи као кревет и
која води до минијатурне собе површине једног
метра квадратног, где могу да седнем. У зидовима су две нише, једна за моје ствари: карте,
револвер, двоглед, а у другој има места за једну
свећу. Када је упалим, када падне вече, заборављам на скученост и уживам у мојој собици.
Треба веровати да човек измисли себи много
имагинарних потреба које се, када је дуго навикнут на њих, претворе у потребе. То су приметили и војници. Неки су изјавили да ће после
рата сачувати навике примитивног живота.
Али ће ратне успомене брзо избледети када
сваки од њих поново буде осетио удобност породичног дома и љубав својих ближњих.
Превелa и приредилa:
Александра Тадић

8

Милутин Велимировић – сведок
српске голготе

(3) (Наставак текста из претходног броја)

Поткрај 1915. године положај српских војника на албанској обали био је готово безизлазан.
Залихе хране биле су потрошене још током одступања кроз Албанију и Црну Гору, а допремање савезничке помоћи морским путем није
било могуће спровести у пуном обиму услед напада аустроугарске флоте. Деловање италијанске морнарице у циљу одбране Јадранског мора
и обезбеђивања хране за српске војнике и избеглице у Медови, Љешу и Драчу било је невољно
и готово без успеха. Отуда је обавезу снабдевања српске војске убрзо преузела специјална
француска војна мисија у Албанији на челу са
генералом Пијероном де Мондезиром. Редовни
поморски саобраћај између Бриндизија и Албаније успостављен је тек након победе савезничке флоте код Драча 29. децембра 1915.
Дуго очекивана евакуација српске војске, чија
се главнина налазила између Скадра и Драча, започела је 6. јануара 1916. Темпо укрцавања био
је веома спор услед малог капацитета албанских
лука, слабог ангажовања италијанске морнарице и великог броја српских војника. Поред наведеног, опасност од деловања аустроугарских
подморница и торпиљера није била у потпуности отклоњена, па су савезници захтевали да
укрцавање буде обављено у Валони. Италија је
подржала ову замисао, али је приморала регента
Александра Карађорђевића да се у писаној форми одрекне претензија на албанску територију
кроз коју ће се даље повлачити српска војска.
Тако су српски војници, ицрпљени до последњих
граница, кренули на нови марш према Валони,
удаљеној око 250 километара. На том путу није
било бојазни од напада албанских племена, али
се масовно умирало од глади и болести. Војници су се пробијали кроз мочваре и дубоко блато,
борећи се са рекама које су се излиле из својих
корита. На њихов положај неповољно је утица-

ло и држање италијанских официра, који су често одуговлачили са издавањем пропусница за
пролаз кроз одређену област.
Евакуација српских војника из Валоне на
острва Крф и Видо започела је тек крајем јануара
1916. Према подацима српске Врховне команде,
у периоду од јануара до 5. априла 1916. када су
последње српске јединице напустиле албанску
обалу, из Валоне је евакуисано укупно 51.564
војника и цивила, док је на Крфу било смештено око 140.000 Срба. Тако је окончана „Албанска Голгота“ у којој је смрт нашло око 249.965
српских војника и 140.000 избеглица.1
*
Милутин Велимировић се са својим саборцима у саставу Моравске дивизије I позива према Валони упутио 24. јануара 1916. Своја сећања
о проживљеном и виђеном на том путу ужаса
први пут је објавио у московском листу „Утро
Россiи“ 1917. године. У првом од два текста, које
овом приликом предајемо јавности, Милутин
Велимировић је описао повлачење од Драча ка
Валони, укрцавање на пароброд и почетак пута
на Крф. У другом и последњем тексту сумирано је ауторово искуство током боравка на Крфу
и почетак пута у Русију, где је кренуо у саставу
мисије која је требало да формира Српску добровољачку дивизију од српских и других јужнословенских заробљеника из аустроугарске
војске.2
1 Мира Радојевић, Љубодраг Димић, Србија у Великом рату 1914–
1918. Кратка историја, Београд 2014, стр. 188–189; Андреј Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984, стр. 263–264,
270–275; Ђоко Трипковић, Српска ратна драма 1915–1916, Београд 2001, стр. 107–187; 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.
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Српски војници на путу ка Валони

6. М. Велимировић, Повлачење 30.000
Срба, Од Драча до Валоне, V* 3)

кренемо из тог града смрти.
Рано ујутру 11. јануара [24. јануара 1916. –
прим. аут.] напустили смо логор.
Ишли смо самом обалом мора, лошим саобраћајним путем и убрзо смо скренули мало
улево.
Око подне већ смо били у Каваји, у тој страшној Каваји, где је страдала половина наших регрута.5 Улицама су ишли наши и италијански
војници и од Албанаца куповали различиту
робу. Прошли смо не заустављајући се. После
Каваје смо ишли пољем, јер пута није било.
У току дана је била ужасна врућина, а нигде
није могла да се нађе вода. Војници су падали
од жеђи и тек увече, зауставивши се на преноћишту, нашли смо мали чисти извор. После
врућег дана дошла је хладна ноћ са мразом и у
шатору је било врло хладно.
Ујутру, још пре Сунца, кренули смо на пут и
за неколико часова хода дошли до реке Шкумбе и кренули низводно. На неколико места око
лепих грчких манастира, окружених тамнозеленим кипарисима, налазили су се мали италијански логори.
Увече смо били на месту прелаза, где су два

Јужна Албанија – Нареви и костури –
Српске кости – Мочвара – Очајање –
Приближавање Валони – У цивилизованом
свету.
Остали смо у Драчу још неколико дана и поново су нас из Дивизије4 питали: колико имамо војника за први и други транспорт. Поново
смо се надали да ће нас ипак из Драча покупити
бродови, нарочито када су се појавили велики
путнички пароброди. Али они су само довезли
снабдевање Италијанима и нама, покупили италијанске болеснике и другог дана нестали.
За неколико дана издвојили су све слабе, који
нису могли да издрже пут пешице до Валоне.
Нама осталима су поделили провијант – пексимит, шећер и конзерве за седам дана и наредили
су нам да ујутру кренемо ка Валони. Запао нам је
врло лош и стари пексимит; био је црвљив, али
је већ било касно и нисмо успели да га заменимо. Свеједно, шта год да буде, само да што пре

5 Мисли се на српске војнике-регруте који су се међу првима
упутили из Драча према Валони. Међутим, италијански официри
им нису одобрили прелаз преко реке Шкумбе, те су се они морали
вратити у Драч. Током повратка велики број регрута је у области
Каваје страдао од глади и исцрпљености. Опширније, погледати
претходни број Историјских свезака, текст бр. 5, „Од Драча до Валоне“.

3 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 33,
2.2.1917, стр. 2.
4 Моравска дивизија I позива.
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велика чамца превозила војнике. Морали смо
дуго да чекамо у реду; шаторе нисмо разапели,
сламе и сена није било, а одмах после заласка
Сунца наступио је мраз. Разлика између дневне
и ноћне температуре била је огромна. Дању смо
губили дах од врућине, а ноћу су нам цвокотали зуби од хладноће. Пребацивање је ишло врло
споро, тек око један сат после поноћи превезени
смо на другу обалу, где смо без ватре, на хладноћи провели остатак ноћи.
И трећи дан је прошао добро и без обзира на
дуги марш од ране зоре до вечери, на врућини
по дану и хладноћи ноћу, пут није био напоран
и чак нам се допао. Природа је лепа. Нико нас
нигде не дира; уосталом, људе смо сретали само
у селима. Становништо је потпуно другачије
и уопште не подсећа на северне Албанце. Ови
овде су тихи и више цивилизовани, и, што нас
је посебно изненадило, многи од њих су добро
говорили српски. Врло личе на Грке, говоре језиком који се много разликује од језика северних Албанаца и обучени су у епирску ношњу.
Од њих је могло да се набави много добрих
прехрамбених производа, гуске, ћурке, и све то
по сразмерно малој цени, нарочито ако се плаћа
турским новцем. Села су им била жива, а на њивама није било никога. И флора је ту другачија.
Много јела, винограда, бескрајно жбуње бодљивавог нара, шуме бамбуса и много кипариса.
И попут изгнаника, попут људи осуђених на
вечно скитање, пролазимо ми од јутра до ноћи
кроз те чудне, туђе и пусте крајеве у којима
су само тајанствени кипариси, обливени последњим зрацима залазећег Сунца, гледали на
нас.
Сећам се како су успут испод два кипариса,
крај већ угашене ватре, седела четири наша војника. То су били прави костури; двојица су лежала и ћутала, трећи је мрдао уснама, али нису
се чули никакви звуци, а четврти је једва чујно
рекао: „Хлеба, хлеба“. Оставили су им неколико
двопека, и они су ту остали да умру, а ми смо
пошли даље. На другом месту лежала су два
мртва војника, једва покривена дроњцима. Командир је наредио да их сахранимо.
Предвече, када смо пролазили кроз бодљикаво жбуње нара, и са једне и са друге стране стазе,

Долазак првих лађа на Крф
готово на сваком кораку, видели смо костуре.
Неки су у одећи, из које штрчи бела лобања,
други у ритама, а неки без било каквог трага одеће. На некима од њих се виде остаци аустријских, а на другима српских шињела. Леже
једни на другима, по двоје или по троје и таквим групама је посејан цео пут кроз грмље нара.
Војници су прво гледали на њих, а затим су престали и са нестрпљењем чекали када ће напокон
изаћи из тог шипрага нара. И све су то некада
били људи и можда чак наши познаници.
Свима је било лакше и сви су дубоко одахнули када смо изашли на чистину. Прешли смо
малу реку и после пола сата хода зауставили смо
се на заравни да преноћимо. Место је било добро; било је много високе суве траве, коју смо
начупали и раширили по шатору. Она нам је
обећала добру, топлу ноћ. Али ја сам био нервно
растројен; са братом6 је било исто, говорили смо
6 Мисли се на Велимира Велимировића (1895–1971).
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врло мало, били смо окупирани једном истом
страшном мишљу, коју нисмо смели да кажемо
један другом.7
Ноћ је била топла.
Наредног дана нам је предстојало да пређемо то страшно водено пространство, које се, као
што смо и рачунали, захваљујући сунчаном времену, доста смањило. Ипак смо скоро до саме
вечери ишли по води и блату, која нам је на неким местима досезала до колена. На другим ме-

чели да се умарају. Неиздрживо је било ићи. Једва смо корачали и са муком извлачили ноге из
мочваре. Напокон, предвече смо успешно изашли из тог поводња, који је опет сменило бодљикаво шипражје нара, у којем су такође у малим
групама лежали бели костури наших регрута и
остаци одеће. Брзо смо ипак прошли и то и зауставили се код реке Семени, на малом влажном
брежуљку. На другој обали су били италијански
стражари, положаји и логори, и туда Италијани
после заласка Сунца нису никога пропуштали.
Између осталог искрсле су неке нејасноће и један наш пук, који је дошао на место прелаза дан
пре, свеједно није могао да се пребаци на другу
обалу.
У току ноћи је стигла дозвола из Валоне и
војска је почела по реду да се превози и око осам
часова ујуту ред је дошао и на наш пук. И ту се
прелаз обављао са два чамца и тек у два сата поподне сви смо били пребачени на другу обалу и
пук је кренуо даље. Према наредби Италијана,
ми смо морали да дођемо до друге реке Војуше,
и нигде успут нисмо смели да се задржимо и
преноћимо. До следеће реке је остало још много,
а било је већ вече. Успут су биле мочваре, али
не тако велике, као и мале речице, а недалеко од
Фиерија изашли смо на прави пут.
Фиери, леп градић, цео у вртовима, око кога
су се налазили италијански логори и ровови. У
самом градићу је много италијанских пољских
болница и велика живост; ту се примећује
уређеност и чистоћа. Од Фиерија даље иде добар саобраћајни друм, који се све време диже уз
планину и спушта, али после сата хода се завршава и опет почињу мочваре. Са једне и са друге
стране су невисоке планине без растиња, а иза
њих тршчана поља са огромном трском. Ужасно је мрачно. Све време идемо без заустављања
један за другим, и чини се да се налазимо негде
у афричким честарима. Била је поноћ када смо
изгубивши пут упали у некакве мочваре и одатле, без обзира на све наше двочасовне напоре,
никако нисмо могли да се искобељамо; било је
мрачно и хладно. Стојећи у хладној води, уморан од дугог пута, неспавања и хладноће, која се
већ осећала, ја сам повремено губио стрпљење
и негде у размишљању се нејасно рађала мисао

Први српски одреди искрцани на Крфу
стима, где су били дубоки канали, морали смо
да стојимо и чекамо док се од врбових грана не
направи нешто попут мостића. На тим местима
из воде су штрчали остаци костура људи и жи-

Купање српских војника на Крфу
вотиња, и ту је био неиздржив мирис. Преподне
је још некако и прошло, али од подне су сви по7 Мисли се на смрт Милутиновог млађег брата Александра, који
је погинуо 9. децембра 1915. током борбе са Албанцима из племена Мирдита у клисури на реци Фани. Опширније, погледати претходни број Историјских свезака, објављене текстове бр. 4 и 5 („У
беспућима Албаније“ и „Од Драча до Валоне“).
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о самоубиству. Нигде се није могло сести, јер
је свуда унаоколо била вода, а на ногама је већ
било немогуће држати се. И ручни пртљаг на раменима се чинио као страшан терет.
Не знам на који начин смо нашли на десној
страни некакву албанску кућу са довољно сувим
двориштем, до кога смо се напокон докопали и
легли по целом дворишту. Ту су била само два
батаљона, трећег није било. Он је вероватно такође залутао и пошао на другу страну. Са њима

још незавршеном саобраћајном путу, са чије обе
стране су се налазили телеграфски и телефонски стубови.
После изласка Сунца сусретали смо групице
италијанских инжењераца који су ишли на посао. Околина је била раскошна, свуда су воће и
виногради. Однекуд из италијанских логора су
допирали звуци војничке трубе.
Налазили смо се у заштитној зони око Валоне, коју су на почетку рата окупирали Италијани. За то време Италијани су ту урадили врло
много. Што смо ближе прилазили Валони, пут
је постајао све бољи и све више се примећивао
рад Италијана, који су свуда подигли бараке, ископали изворе и чак изградили добре, камене
куће. Они су енергично претварали ту околину у цивилизован крај. Недалеко од Валоне сва
брдашца су покривена виноградима, али близу
града се завршавају виногради и почињу маслињаци.
Сунце пржи. Испред нас се опет види плаво
море, Валонски залив у који долазе и одлазе пароброди.
Опет смо крај мора. Били смо на брду изнад
самог града, када су се одједном појавила два непријатељска авиона, али их је отерала италијанска артиљерија.
Око три сата поподне већ смо улазили у Валону. Свуда око града су се налазили велики, одлични шатори и гомила барака. Сам град, чист и
леп, био је претворен у прави добро организовани војни логор. Ту су била и војна складишта у
дрвеним баракама, и пољске болнице у чудним
великим шаторима, и артиљеријски паркови и
далекометна оруђа, и бежични телеграф и аутомобили. Свуда је врвело од посла. У граду је
било свега, али код свих продавница и дућана
стајали су стражари, који нису дали ниједном
нашем војнику да било шта купи. То су биле
Танталове муке: пролазити гладан поред велелепних ресторана без могућности да се дође до
јела. Дошли смо на пристаниште, које је цело
било покривено новоизграђеним објектима и
баракама. Градили су се докови, радиле машине
које су чистиле и извлачиле песак из плићака,
истоварана је сваковрсна роба са теретних пароброда, градиле су се бараке и кеј. Ту су се нала-

Један од српских логора на Крфу
је био и командир пука. Војници су упућени на
све стране како би нашли командира и рапортирали о свему. Одморивши неколико сати и не
чекајући зору, кренули смо ка реци која је била

Умрли на острву Видо
недалеко.
Још је било мрачно када смо дошли до понтонског моста на коме су, заогрнути огртачима,
у шињелима енглеских стрелаца, са фењерима у
рукама стајали италијански војници и осветљавали нам пут.
Прешавши мост кренули смо по добром и
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7. М. Велимировић, Повлачење 30.000
Срба, Живот на острву Крфу – У Русију!,
VI * 9).

зила огромна брда сандука и другог материјала;
мало даље од обале стајало је цело крдо коња, а
на крају пристаништа уздизао се велики хангар
за хидроавионе. На пристаништу је било много
италијанских официра и неколико енглеских.
Они су нас гледали са великом знатижељом и
фотографисали нас. Италијани су прилазили
нашима, али нису могли да се споразумеју, јер
они, осим италијанског, нису говорили ниједан
страни језик.
У заливу је било много пароброда, торпиљера
и контраторпиљера, једна крстарица и неколико
великих путничких пароброда припремљених
за нас.
Зауставили смо се и ту смо били распоређени
по групама и већ одмах затим почели да улазимо
у чамце, који су нас повезли ка једном великом
пароброду. На њега је била укрцана половина
наше дивизије. Нисмо могли да верујемо да смо
већ на пароброду и да ћемо некуда вероватно
поћи. Као у сну, све унаоколо је треперело и стара Валона, тамо на врху стене, где се уздизала
стара тврђава, чинила се као некакав чаробни,
бајковити град.
Са братом и тројицом официра заузео сам
кабину друге класе. Дуго нисмо могли да поверујемо да се налазимо у затвореном простору и
да данас нећемо спавати напољу, под отвореним
небом.
Дали су нам вечеру и, седећи у великој трпезарији, осећали смо се као да се налазимо у некаквом дворцу из арапских бајки. Гледали смо
на салвете, на беле, свеже земичке, на јело и
вино, и било нам је чудно. Служила нас је послуга пароброда, изванредно избријани camerrieri8,
у црним, новим оделима, са фраковима и белим
краватама. У поређењу са њима ми смо били
права сиротиња, у прљавим кошуљама, без еполета, зарасли у браде.
Војници су такође добили по велику порцију
макарона, белу земичку и вино. Сви су били задовољни и срећни. Бескућничко скитање се завршило, поново смо у цивилизованом свету!

Спавали смо у чистим постељама и први пут
од почетка повлачења могли смо да се скинемо!
Али без обзира на све те удобности, никоме од
нас се није спавало, одвећ је наш положај био
чудан. Целу ноћ смо се превртали са бока на бок.
Око једног сата „Re Vittorio“10 се покренуо.
Изашли смо из залива и кренули – куда, у Африку, на Крф? Нисмо знали.
Рано ујутру био сам на палуби. Дивно, мало
прохладно јутро. Лево од нас се виде грчке планине са врховима покривеним снегом, а испред и
мало удесно, такође земља са високо подигнутим
стеновитим обалама. То је острво Крф. Приближавали смо му се. Обузела су ме радосна осећања:
то је моје острво, наше, наш дом и кутак, где нас
чека избављење и светлији живот. Сазнање да смо
већ далеко од проклете Албаније, уливало је наду.
Путовали смо са још једним великим путничким паробродом у пратњи три контраторпиљера. Око десет сати смо стигли до првог реда
минских препрека, које су Французи поставили
одмах после окупације острва. Даље је био други
ред и када смо га прошли постао је видљив сам
град Крф. Са једне стране је била обала Грчке, а
са друге острво, полукружно окренуто ка нама,
и чинило се да ми пловимо по некаквом великом језеру, окруженом високим планинама. Са
обале је допирао мирис шуме. Тамо су се налазиле шумице кипариса и борова, обливених топлим јутарњим зрацима Сунца.
Зауставили смо се око острвцета Лазарето11,
9 * Погледати Утро России Бр. 33, (прим. уредника Утро России).
Наслов овог дела текста и извор: М. Велимировичь, Отступленiе
30.000 сербовъ. Жизнь на острове Корфу.–Въ Россiю!, „Утро Россiи“,
Но 36, 5.2.1917, стр. 2.
10 Путовање бродом „Re Vittorio“ и атмосферу која је владала
међу српским војницима Милутин Велимировић је описао и у
роману Тешке године. Опширније: М. Велимировић, Тешке године,
Нови Сад 1954, стр. 239–242.
11 Острво Лазарето се налази између села и луке Гувија и острва
Видо. На овом острву се налазила инфективна болница у којој
су лечене заразне болести. Најтежи случајеви су пребацивани на
острво Видо, где се налазила највећа болница.

М. ВЕЛИМИРОВИЋ
8 Келнери.
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на коме су већ били наши слабуњави одреди,
довезени право из Драча. Град је био удаљен 7
километара и чинио се бајковито са својим белим кућицама и старом и новом тврђавом које
су се уздизале изнад њега. Ускоро се појавила
гомила чамаца: Грци су довезли свеже наранџе и
друго воће и вино. Роба се разграбила; тешко је
било доћи до канапа са корпом, којом је у чамац
спуштан новац и дизано воће.
Предвече смо се искрцали на обалу и кренули у логор у који смо распоређени, у Доњем
Ипсосу, ка коме је водио изванредан пут. Лево
и десно од пута налазили су се вртови малина и
наранџи и виногради; наилазили смо и на дућане и кафане поред пута, где су се продавале свакакве посластице и вино. Али Грци су рачунали
нашу новчаницу од 10 франака као 3½ франка!
Бог са њима, ипак смо се ми овде осећали тачно
као у рају у поређењу са тим кругом Дантеовог
„Пакла“, из којег тек што смо изашли.
Ноћу смо дошли на место где је требало да
буде наш логор на брежуљку испод старих маслина, поред пута. Преноћили смо под отвореним небом, на трави, а ујутру смо подигли
шаторе и почели да сређујемо. Један батаљон
је упућен на острво Лазарето на дезинсекцију;
одатле су се вратили у новим униформама. Сваки војник је осим тога добио ћебе и шаторско
крило. И логор се забелео редовима ниских шатора. Недалеко од нас су градили продавнице
прехрамбених производа, у које су затим Енглези и Французи почели аутомобилима да довозе
разноврсни провијант. Свеједно, прва три дана
нам је ипак допало да гладујемо – тада још увек
није било превозних средстава. Грци су трговали без престанка, али они су имали само воће и
вино, а хлеба није било.
Сваког дана у пристаниште је пристајало
неколико великих пароброда који су искрцавали наше. Убрзо су биле превезене све јединице и почела је наша реорганизација. Острво
се претворило у војни логор. Пристаниште је
било пуно енглеских и француских теретњака
и војних бродова који су их пратили. У граду
су се налазиле наша Врховна команда, француски и енглески штабови и јединице француске
војске – стрелци. За кратко време, Французи су

урадили врло много. Цело острво се налазило
у њиховој власти. Заузели су тврђаве, реквирирали Вилхелмов дворац у Ахилиону и наместили тамо болницу за официре, подигли пољске
болнице, довозили материјал и енергично се
борили са шпекулацијом; убрзо се, захваљујући
мерама које су применили Французи, зауставило изругивање над нашом валутом и њен курс
је дошао чак до осам драхми. У почетку су Грци
хтели чак да подцењују и француску монету.
Кроз неколико дана почели су да нас правилно хране и чак да дају вино два пута недељно. И
у град су нас пуштали. И то је за нас био прави
празник.
Град је врло леп, са уским, али прелепо поплочаним улицама окруженим троспратним и
четвороспратним зградама, са много европских
продавница, ресторана, винских подрума, посластичарница и дућана у којим је продавано
воће. На сваком кораку дечаци посредници
нешто продају или нуде своје услуге – да пронађу собу, ресторан и тсл. Ка унутрашњости,
мало даље од луке почиње нови град са широким раскошним улицама, са дивним вилама
и вртовима. На југу, на стени се уздиже нова
тврђава која има упечатљив изглед. Окружена је
са свих страна водом и градом, заправо са градским парком је спојена мостом. Парк је окружен
лепим зградама хотела, конзулата, кафеа, а на
левој страни се налази дворац – копија Шенбрунског дворца у Бечу.
Ту ври весели живот. Мувају се француски,
енглески и наши официри, грчка интелигенција;
даме сијају одећом и брилијантима. Све је подсећало на цивилизован европски градић, и све
то за нас је било чудно и необично. После добро
проведеног дана у том бајковитом месту, иде се
15 километара назад у логор. Он већ спава дубоким сном испод маслина, али у сновима се срећу
родна места, њиве и шуме.
У логору су царевале болести и пољске болнице су биле дупке пуне. Ослабљени свим издржаним мукама и одрицањима, организми нису
могли више да се опиру и људи су у масама умирали испод маслина и кипариса. На отвореном
простору око манастира, као из земље никло је
велико војно гробље са обичним белим крсто-
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Умрли војници на острву Видо
вима. На острву Видо била је отворена велика
болница у којој је умирало око сто људи дневно.
Ускоро сам испратио брата који је отпутовао
у Грчку, а затим у Француску, и остао сам сâм. Те
вечери сам се тужан враћао из града. Ромињала
је киша, са свих страна су допирали звуци труба
које су свирале повечерје. Њихови звуци су се
тужно вукли и нестајали у тами. И опет су се будиле мисли о Србији.
Кише су учестале: почињала је зима на Крфу.
Убрзо су почеле да лију без престанка, даноноћно, трајале су недељама, а честе су биле провале
облака и олује. Шатори су прокишњавали, и лежећи на слами, умотани у мокру ћебад, гледали
смо како нам под ногама теку поточићи. Тако је
пролазио дан за даном. Морали смо да лежимо и
киснемо, повремено гледајући како путем промиче скромна војна погребна процесија.
Разведрило се и киша је престала. Лежао сам
у шатору и по хиљадити пут изнова читао писма
браће из Патраса и Туниса, када је ушао мој доктор и весело рекао:
– Спремај се, путујемо у Русију!
И показао ми је телеграм којим се наређује моја
прекоманда у Српску добровољачку дивизију

која се формирала у Одеси.12 Из мог пука су
била изабрана још два официра. Сви су се поздравили са мном. Опростивши се са њима, не
12 Прва српска добровољачка дивизија (9.733 борца) формирана
је крајем пролећа 1916. у Одеси, под командом пуковника Стевана
Хаџића. У њен састав ушли су аустроугарски војници Срби и припадници осталих словенских народа који су на источном фронту
били заробљени или су пребегли на руску страну. Предвиђено је
да улогу попуне ове дивизије обавља Допунски батаљон (око 2.400
бораца), образован крајем јуна исте године. У периоду од краја августа до краја октобра 1916. Прва српска добровољачка дивизија
учествовала је у борбама против бугарских и немачких снага у
Добруџи. Указом српске Врховне команде из јула 1916. формиран
је Српски добровољачки корпус на челу са генералом Михаилом
Живковићем, који је требало да обједини две дивизије. Након
нове мобилизације у Одеси током септембра и октобра 1916, од делова Допунског батаљона састављена је Друга српска добровољачка дивизија (11.169 бораца, од тога око 6.200 Срба). У складу са
прокламованим ратним циљевима Краљевине Србије који су носили јасну поруку о националном јединству „Југословена“, Српски
добровољачки корпус је маја 1917. преименован у Добровољачки
корпус Срба, Хрвата и Словенаца. Више: Никола Поповић, Срби
у грађанском рату у Русији 1918–1921, Београд 2005, стр. 35–82;
Југословенски добровољачки корпус у Русији. Прилог историји добровољачког покрета (1914–1918), Београд 1954; Предраг Павловић, Новица Пешић, „Одеса – Добруџа – Солунски фронт. Ратни
пут Прве српске добровољачке дивизије“, Добровољачки гласник,
бр. 37, година XXI, Београд 2011, стр. 14–48; Никола Поповић, „Губици 1. српске добровољачке дивизије у борбеним операцијама у
Добруџи 1916. године“, Војноисторијски гласник, бр. 2/2012, стр.
145–152.
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чекајући зору, кренуо сам у град. Вукићевић ме
пратио. Загрлили смо се. Колико смо само вечери и кишних ноћи провели заједно говорећи о
Србији, градећи разне планове и комбинације
или искравши се из логора покушавали да у грчкој крчми вином лечимо очајање које је обузело
душу.
Скоро сви који су путовали у Русију већ су
били у граду и за неколико дана, 3. марта 1916.
[16. марта 1916. – прим. аут.] наша експедиција
је на пароброду који су пратили контраторпиљери, кренула за Италију.13 Брзо су нестале
обале острва, а другог дана смо допловили до
Таранта. У пристаништу је било много за нас
интересантних ствари; то је била одлична војна
лука, изнад које се у ваздуху њихао привезани
аеростат14. Ту је било много торпиљера, минополагача, велелепних енглеских крстарица и
великих теретњака. Изнад пристаништа су све
време летели италијански хидроавиони; заједно
са торпиљерима они су стражарили.
Обузимала нас је невољна завист према богатству Италије.
Увече смо специјалним возом отпутовали из
Таранта у Рим. Тамо смо били предмет опште
пажње: запиткивали су нас како смо се повлачили, колико је наше војске остало, како је утврђена Валона. Обични људи су нас много хвалили.
У малим кафеима нису чак хтели да узимају
паре од наших војника. А у једној касарни где
су се зауставили наши војници и официри, Италијани су припремили нашима прави банкет, са
здравицама и говорима. На железничку станицу
нас је испратила њихова војска.
У тој земљи Сунца, лепоте и богатства, рат се
уопште није осећао. Шетајући по старом Риму
било ми је чудно да помислим да сам четири
месеца ноћио у снегу под отвореним небом. Од
пута кроз те Сунцем обливене долине са виноградима и стаблима наранџи, код нас је остао

утисак лепог сна.
Пролеће поља Италије је сменила зима Алпа
и били смо у Француској. Облачно време је у потпуности одговарало забринутом расположењу
народа, заузетог озбиљним и великим послом.
Ту се осећао рат и постојала је решеност и вера у
победу.
Ујутру смо допутовали у Париз и праћени
масом љубопитљивих људи дошли смо да наших
хотела. Гомила, сазнавши да смо ми Срби, почела је да нас обасипа кутијама цигарета, бомбонама и цвећем. Довезли су наше ствари. И када
сам изашао из хотела, на своме сандуку који је
лежао на тротоару сам нашао визит карту на
којој је било написано:
–Un groupe de jeunes Françaises, admiratrices de
l’ Heroisme de la Vaillante Serbie se groupent pour
envoyer leurs félicitation et voeux d’heureux avenir
à ce cher Pays uni à notre bele France. Vive la Serbie!
Vive la France!15
М. ВЕЛИМИРОВИЋ
Превели и приредили:
Момир Нинковић М. А.
Душан Бојковић М. А.

13 У роману Тешке године Милутин Велимировић је такође писао
о свом боравку на Крфу. Опширније: М. Велимировић, нав. дело,
стр. 245–254. О путу са Крфа у Русију М. Велимировић је детаљније писао у својим Успоменама. Опширније: Архив Српске академије наука и уметности, 14325, М. Велимировић, Успомене, Са
Крфа у Русију 1916. год.
14 Лагана летелица која лебди без погона. Овде се мисли на извиђачки балон.

15 „Група младих Францускиња, поклоница Хероизма Одважне
Србије, удружује се да би упутила своје честитке и жеље за срећну
будућност овој драгој Држави уједињеној са нашом лепом Француском. Живела Србија! Живела Француска!”
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СРПСКО-АУСТРОУГАРСКИ ОДНОСИ 1874-1914.
У извештајима српског посланства у Бечу
Документи
(Део 11)

да се Алексинац (од турске војске дан пре заузети) из турске демаркацијоне линије истави, немађаше никаквог изгледа на успех.
При свем том покушах г. барону с тачке човечности разлагати потребу, да се Алексинац и
можебити још која места из турске линије изузму; ко познаје, рекох, начин живота турских војника у подобним приликама, тај предвиђа, да ће
Турци ушавши у какво место, по свему читаво,
чисто, уређено и свачим снабдевено, оставити га
– пусто и разорено, пола или сасвим погорело,
у сваком обзиру упропашћено. Но ово наравно
небијаше довољно, једно заједничко решење Европе да обори. У особитој намери питах, да ли су
основани гласови по новинама, да је Русија решена, захтевати линију демаркацијону на основу ути пасседетис у часу, кад је Порта примирије
примила, дакле 19/31. Октобра у јутру; па неби
ли у интересу мира било, у овом питању Русију
неостављати саму, и пошто захтевање има својих
снажних основа а и изгледа на успех, зараније се
придружити назорима Русије у том. Г. Орциј ми
одговори, да му ништа ближе о томе није познато, да ли је намера Русије онакво захтевање постављати, ни какво ће држање у том случају заузети његова влада.
На више питања барона односно ген[е]р[ала]
Черњајева, скупштине, путовања г. Мариновића
у Петроград – одговорих, да ништа више незнам,
до онога што у новинама налазим.
Ово писмо послаћу сутра по г. Бели-Марковићу.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.
КЦукић

144.
8. новембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о договору представника великих
сила да се дају инструкције Комисији за одређивање демаркационе линије у склопу српско-турског примирја
Бр. 119,
У Бечу 8. Новембра 1876.
Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
С извршењем Вашег налога, изложеног у президијалу од 1. тек. Но 37, чеках два – три дана,
надајући се да ће се гр[оф] Андрашиј овамо вратити, те да самом њему о предмету говорим, но
како његов повратак још неизвестан остаје, говорих о истоме с бар[оном] Орцијем. Како је
међутим извршење налога остављено мојој оцени изгледа на успех, то и удесих према тому мој
поступак известивши се понајпре од барона, да
ли комисари за повлачење демаркацијоне линије
одређени имају унапред опредељених инструкција, каквих и од кога издатих.
Понаособ комисара за Србију одређених тичући се г. Орциј ми саобшти, да су представници
велесила у заједничком договору инструкције за
комисаре израдили, и да су их и својим владама
на одобрење поднели, пре него су их комисарима
саобштили ( – њему је извесно то бар познато,
да је Њег[ово] Велич[анство] цар те инструкције
санкцијонирао). У односу на сам садржај инструкција усвојен је основ uti possedetis од Среде
1. Новембра по нов[ом] у вече. Према оваквом
стању ствари молба моја за посредовање у цељи,
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тек подпуно обелоданити. У овом очекивању мораће се остати најмање још 10–12 дана а можебити и дуже, почем се конференције пре тога рока
неће моћи одпочети. По речима г. Орција очекује
се лорд Солисбриј1 прекосутра овде, одакле ће се
тек у Недељу или Понедељак за Цариград на пут
преко Бриндизија) кренути. До његовог доласка
тамо биће, мисли се, сви остали чланови конференције на окупу.
Од г. Мариновића дознадох, да сте у неизвесности о садржају писма, које је руски цар по
гр[офу] Сумарокову писао цару аустријском.
Опомињем се, да сам Вам садржај тог писма у
своје време саобштио, а имао сам прилике пре
неки дан из поуздана извора опет се уверити,
да је писмом оним предлагана: окупација Босне
и Херцеговине аустријском и Бугарске руском
војском, у цељи извршења реформа и комбинирана пресија европском флотом на Порту, да
реформе изврши, а одчасти тим и пресија на
мухамеданску популацију, да се неби противила извршењу реформа. – Сам текст писма нисам
имао прилике читати, али и по уверењу бар[она]
Орција онакав му је главни садржај.
Г. Бели-Марковић није (чујем) јуче отишао,
нити се зна, кад ће поћи, зато Вам и последње
писмо овим начином данас шаљем.
Част ми је, и овај пут уверити Вас, Господине
Министре, о мом особитом поштовању.

10. новембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о забринутости европских кругова да би Русија могла да уђе у рат против Турске;
о процени да ће се руске намере обелоданити на
конференцији великих сила; о писму руског цара
аустроугарском цару по питању Босне и Херцеговине
Бр. 120,
У Бечу 10. Новембра 1876.
Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Г. Мариновић дође овамо прексиноћ, а синоћ
даље одпутова. Он се овд[ашњој] влади није
пријављивао, пошто је она о његовој мисији
извештена од г. Вредеа, а и ја ћу јој, каошто ред
изискује, о томе обавештења дати. Код гр[офа]
Волиеа и ген[е]р[ал]а Робиљана нашао сам, да су
први из усменог рапорта г. Кержелија, други из
телеграма гр[офа] Јонинија о тој мисији добро
извештени; они се од ње надају (а тако и г. Новиков) и неком успеху у интересу мира, несамо за
Србију него и за Русију – и Европу.
Најновији поуздани извештаји из Петрограда тврде још једнако, да је император и сад још
одржању мира врло наклоњенији али уједно да
су идеје ратоборне узеле маха и по највишим
политичним – и дворским круговима, чак допревши одчасти до чланова царске породице и
до Кн[еза] Горчакова. И зато ма да је Русија исто
тако као и цела Европа жељна мира, и ма да јој
предстоји опасност, остати усамљена у свом предузећу па чак и та да изазове снажне коалиције
сила против себе, влада свуда велика забринутост, да Русија неће моћи на миру остати. Истина
се примећава на г[оспо]ди дипломатима моментано задовољење, што је састанак конференције
осигуран (– и, с тугом морам додати, што, је Србија за продужење рата изнемогла), као и што је
Русија своје захтеве тако формулирала (уколико
су досад они познати), да се они по извесном
блажијем, мирољубљивијем разумевању и извршити могу; али опет се са страхом очекују прве
седнице конференције, где ће се намере Русије

КЦукић
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16. новембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о питању стварних намера Русије
и Енглеске у вези са развојем догађаја на Балкану,
о неизвесности шта ће донети предстојећа конференција великих сила
Бр. 121,

У Бечу 16. Новембра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
1 Lord Salisbury, Robert Arthur Gascoyne-Cecil (1830–1903).
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Колико сам слабо у стању био констатирати
што извесно о намерама сила у предстојећим
догађајима, толико сам имао више потребе давати одговора на питања тичући се стања Србије
и њених намера. О мисији г. Мариновића говорио сам подударно с оним, што сам пређе имао
прилике рећи бар[ону] Орцију, гр[офу] Волиеу и
ген[е]р[алу] Робиљану, и што је сагласно било с
извештајима њихових органа у Београду. О уласку ген[е]р[ала] Черњајева у Књажев кабинет и
о демисији овог последњег, што обоје журналистика у последње доба јако претресаше, говорих,
да ништа извеснога незнам, и да гласовима неверујем неналазећи сад основа за такве промене. О намерама Србије признавах такође своје
незнање немајући од владе о томе обавештења
после најновијих догађаја, и говорих, да ће се
влада, по мом држању миру јако наклоњена, сврх
тог за земљу одвећ важног питања решити моћи
тек пошто види, какво ће држање у источном питању заузети европске силе и нарочито Русија.
Овде се бави од више дана г. Полковник
Тих[омиљ] Николић.
Чест ми је, изјавити Вам, Господине Министре, и овом приликом уверење о мом особитом
поштовању.

Господине Министре,
Данас Вам пишем управо у цељи, да Вас известим, како Вам немам ништа новога јавити. Ма
да сам последњих дана имао прилике врло често с овдашњим дипломатима у додир долазити,
нисам се тим саобраћајем могао користити, да
нађем више расветљења у садашњој политичној ситуацији. Оба главна фактора садашњег
политичног заплета, Русија и Енглеска, врло су
с изјавом својих правих намера дискретна; ове
се представљају као подусловљене држањем супротне стране – и Порте и зато као посве неизвесне и тако од доцнијих догађаја зависеће, да
се о њима сад само непоуздано може нагађати.
Тога ради свако питање односеће се на ближе
обавештење о политичним изгледима понајближег времена наилази на стереотипни одговор
пун неизвесности, треба очекивати и надати се
добром исходу заплета, јер је тај у обштем интересу, али на жалост ваља спреман бити и за противне евентуалности.
Ма да на прексиноћном соаре’у нисам на ред
дошао, говорити с лордом Солисберијом – што
ми је уосталом по вољи било, незнајући шта да
му на питања о нашем стању одговарам, имао
сам прилике с домаћином, лордом Бокененом, и
неким другим амбасадорима о мисији лорда министра говорити, без да сам од њих могао дознати што више, но што сам знао и пре тога. Лорд
обишавши Париз, Берлин, Беч и Рим имао је у
задатку обавестити се о расположењима сила за
разне могуће евентуалности; но каошто је и сам
могао у име своје владе изјавити само склоност,
да се мир одржи, и тежњу да се уговори постојећи
па и интегритет турског царства поштују, немогавши ни сам о даљем решењу своје владе јасна
уверења међутим дати, тако је могао и од разних
велесила примити само подобна уверења о склоности за одржањем мира и постојећих уговора
без икаквих сигурнијих одлука за извесне евентуалности, почем се све силе бар засад, а неке за
сваки случај, клоне узимати на себе какве обвезе
у обзиру на доцније догађаје. Тек по првим седницама конференције почеће се ситуација политична расветљавати и силе решавати о томе,
какво им положење треба заузети према наступајућим онда политичним одношајима.

KЦукић
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22. новембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о вероватноћи да европске силе у
случају руско-турског рата заузму пасиван став;
о настојању европске дипломатије да се одржи
мир; о слабљењу ратног расположења у Русији
Бр. 122,

У Бечу 22. Новембра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Прилог поштованог президијала од 13. тек. Но
38. предао сам Dr Розену на даљу употребу.
Телеграм Ваш од 1. Dekr. по нов[ом] (по по-
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ноћи) саобштен је исто вече гр[офу] Черњајеву,
који, посетивши ме други дан по доласку, у подужем разговору даде ми обавештења о нашим
„војеним“ догађајима, често несагласно с оним,
што сам досад о истима с друге стране слушао.
Ситуација политична постала је у последње
доба толико бистрија, што су силе, неке по собственој иницијативи, друге околностима на то
склоњене, доведене ближе увиђењу, да је по њих
најкорисније, и за случај руско-турског рата,
остати више у пасивном држању према догађајима. Овај резултат њихове државничке увиђавности и иначе им је добродошао и угодан. Такво
држање није скопчано са жртвама, а опет свакој
сили оставља довољно снаге и заслуге, да на ток
догађаја утиче у интересу обштег мира. И последњи траг сумње, да ће се састанак конференције заиста остварити, сад је нестао, но то истина неснажи и веру, да ће конференција и свом
позиву одговорити, пошто се поуздано незна,
докле ће руски захтеви ићи, и како ће их Порта
у последњем, у часу решења примити. Дипломација се хвата и за сламку у својим надама, да ће
се мир моћи још одржати, и наводи у подпору
својих назора појаве, који су заиста јаки основи,
ако су само поуздани. Тврди се, да рат с Турском
није тако обште жељен у Русији, каошто би он то
био летос па и до пре месец дана: народ је, тако
рећи, своје одушевљење и своје новце спремљене
за такав рат већином истрошио помажући Црнојгори и Србији тако, да се од њега неможе сад
очекивати млого оваквих драговољних жртава
ни за сам рат Русије против Турске, т.ј. не бар
у оној мери, каошто би тих ова велика царевина потребовала. Важнији је и лакше ће се моћи
констатирати глас, да, иако је руски зајам од 100
мил. рубаља нашао 3–4 пута више нуђача но што
је требало, ефективне уплате споро и с натегом
иду. Ако се дакле овај први зајам и ефектујира,
руска влада, кажу, нема ни сама изгледа, да и
даље помоћи тог рода од свог народа очекивати
може. Како су сви покушаји, на страни учинити
зајам за цељ рата, остали без успеха, то су они
појави (а и све остало економно и финансијско
стање земље и владе) тако депресивно на владу
подејствовали, да је она сад више миру наклоњена, но што доскора пре ових искуства беше.

Зато је до неког степена ојачала нада, да ће се
мир још моћи одржати. Мисли се, да захтеви руски неће прекорачити границу, где би изгубили
својство, да се о њима може још дискутирати; а
како они остану испод ове мере, и како се дакле
учини могућим, да цела Европа узме спор на расправу у своје руке, онда је, мисли се, више од пола
добивено. Неизражавајући руским прекомерним
захтевима никакве симпатије конференција неће
ни према непопустљивој Порти крити расположење Европе, да се овако локализиран рат између Порте и Русије сматра као најмање зло за
европске интересе под садашњим околностима.
Ако је и неоснован глас, да је Вбританска имала надежде и намере изазвати европску коалицију против Русије, опет је она у последње доба,
нарочито приликом мисије маркиза Солисберија, свуда расположење сила сондирала, неби
ли могла силе толико „за одржање обштег мира“
интересирати, да се оне сагласе, заузети у источном питању подједнако гледиште, па с тога и утицати сагласно и доста активно на саме догађаје.
– Одсудна одвратност неких сила (Нем[ачке] и
Итал[ије]) од мешања у туђе размирице, а нарочито непоузданост успеха од такве алијанције и
страх од могућих нових и тежих компликација
учинише, те сондирања енглеска остадоше само
празни покушаји.
Из руског посланства послато ми је приложено ./. писмо2 за г. полковника Андрејева, коме,
молим, да се прилог преда.
Част ми је, уверити Вас, Господине Министре,
и овом приликом о мом особитом поштовању.
KЦукић
Друго писмо под адресом г. пред[седника]
мин[истарског] савета незнам, од кога је.
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29. новембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о набавци муниције за Црну Гору
Бр. 123,
2 Није сачувано у фонду.
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У Бечу 29. Новембра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примио сам Ваш синоћни шифрирани телеграм као одговор на молбу тичућу се муниције
за Црну Гору намењене.3 Лице, коме је тај посао
поверен, јест Генерал Мајор барон Hahn с једним
капетаном.4 Највећа или боље рећи једина тегоба
притом лежи у преносу набавке у Црну Гору, и
зато је потребан тражени повереник.5
Генер[ал] Чернајев још је овде, премда је по
пређашњем говору требао данас већ да буде у
Кишењеву. Он ми је прексиноћ послао један
шифрирани телеграм с молбом, да га Његовој
Светлости експедирам. Почем – уобичајени ред
неовлашћује с Његовом Светлости званично се
дописивати, ја сам на званичном бланкету телеграм под Вашим адресом преписао давши му и
нужни увод да је Књазу намењен, и вратио сам га
тако за одправку сасвим спремљен генералу, да
га, ако форму одобрава, просто на експедицију
пошље. Незнам, шта је он даљу у томе учинио.
Ген[е]р[ал] Зах је сад овде. Полковник Бекер,
који се прексутра за Београд враћа, понеће Вам
ово писмо.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

поседнути Босну и Херцеговину уколико Русија
запоседне Бугарску; о инциденту у Београду са
аустријским паробродом; о министарској конференцији у Цариграду
Бр. 124,

У Бечу 30. Новембра 1876.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
О обштој ситуацији могу по поузданим изворима само толико јавити, да још једнако стојимо
на раскршћу између мира и рата. Па чак и ово
стање сматрају млоги као задовољавајуће; јер
оно ставља дипломацији у изглед могућност, да
спору, узевши га једном у своје помирљиве руке,
да правац, који води к погодбама и угодбама.
Хоће ли се ове наде испунити, показаће се тек
на предстојећим конференцијама, којих чланови
неће труда жалити, да мир одрже. Млоги знаци
сведоче, да је Русија са сваким даном све даље
од расположености за рат. Император у једном
писму херцогињи едимбуршкој, најновијег датума, обећава са своје стране сво напрезање, да
уштеди Русији рат, од кога се он лично ужасава
– из више узрока. Тврди се, да жртве, које је Русија досад само око мибилизирања и последњих
спрема поднела, износе преко 300 мил[иона] рубаља, и да ће њу рат од неколико месеци стати
до хиљаду милијона рубаља, која сума нити се
од побеђеног непријатеља може накнадити, нити
стоји у сразмери с успехом, који се мисли ратом
постићи – ако се све заиста и постигне. Људи,
који су рат желили, нашли су летос за своје одушевљење одушке у Србији, остали руски свет
посматра питање хладнокрвно и утврђује се
у својим назорима и мишљењем оних, који су
пређе рат желили, и од којих се млоги из рата с
противним мислима вратише. Каже се, дакле, да
од свију изјава симпатија за рат врло мали број
треба озбиљно узети, и да су стручни људи одсудно рату противни, почем Русија за исти ни
упола није спремљена. Ма да ми се све ово невероватно чини, оно је црпљено из званичних,
озбиљних извора.
Могло би се с поуздањем очекивати, да је
мир осигуран, кад се горенаведено у обзир узме

КЦукић

Вечерас примих и Ваш данашњи телеграм као одговор на учињено питање и захтевање повереника.
Телеграм саобштих одма коме треба и мислим, да се
он неће добро примити, што извршење посла одуговлачи. Неверујем, да ће руска влада код овд[ашње]
онај предходни корак хтети учинити, знајући да би
био без успеха.
/Оригинал/ АС, МИД, ПО,1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1184

149.

30. новембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о тренутном стању између мира
и рата и да је Русија сваким даном све даље од
расположења за рат; о разговору са бароном
Орцијем и питању да ли ће Аустроугарска за3 Шифровано „муниције...намењене“.
4 Исто, „генерал...капетаном“.
5 Исто, „преносу...Црну Гору“.
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у врло далекој будућности. Та једина околност,
рече, могла би га ускорити, кад би се Србији хтела дати улога, да она те две области окупира; у
том случају би А[устро-]Угарска оружаном силом томе на пут стала. – У овом обзиру стојимо
дакле на старој тачци с том само разликом, што
летос изгледаше, да би А[устро-]Угарска заузеће
оних области од стране Србије спречила у договору с Русијом, а сад је на то решена и за тај
случај, кад би нам Русија дала улогу, да оне провинције поседнемо.
Г. Орциј ми је са необичном код њега жестином говорио о атентату учињеном на аустријски
пароброд под Београдом. Мени је догађај неподпуно и непоуздано само из јавних листова био познат, зато замолих барона за обавештење случаја.
По његовим речима 51 Бугарин бавећи се летос
у Црнојгори, где су на разне послове употребљавани, и дошавши у Дубровник, молили су, да се
превезу у Солун (одкуд су и дошли?), па би они
отуд својим кућама сами отишли. Власт бојећи
се избацити их у какво турско пристаниште, где
би изложени били освети мухамеданској, реши
о свом трошку одвести их до Галца, оставивши
њима самим на вољу, да пређу у Тулзу, одакле су
већином и родом. Кад пароброд под Београдом
стане, уђу разна лица, млога међу њима оружана
и у србској униформи, и почну Бугаре харангирати, да се на србску обалу спасу, почем их аустро-угарска власт намерава предати у Видину
Турцима, који ће их све повешати. Итако неки
тим поплашени изиђу драговољно а неки буду
силом напоље извучени под непрестаним протестом пратећег их аустро-уг[а]р[ских] комисара
и капетана лађе, и под вређајућим изразима и
демонстрацијама против А[устро-]Угарске подмећући јој, да ово чисте човечности дело има за
цељ предају Бугара на турску кланицу. Г. Орциј
рече, да је Кн[ез] Вреде тражио истрагу у овој
ствари, да је Цар врло немило дирнут био овим
поступком србске власти, да би овозем. власт
Бугаре драговољно Србији предала, да су то они
или и србска влада желили и захтевали, да ће
овакво понашање наше имати за последице забрану паробродском друштву, да уз србске обале
са својим лађама пристаје –.Ја одговарах, да сажаљевам лично догађај, о коме немам никаквих

с даљим рачуном о расположењу свију осталих
сила за мир; па опет тако усигурно нестоји. Русија се сувише истакла са својим захтевима, које
је Порта својим противљењем одвећ као неумесне констатирала и као такове разгласила, да је
Русији тешко од њих више одступати или блажије им значење давати. Порта се одсудно против сваке окупације изражава, и почем је Русија
ову само у крајњој мери као неку евентуалност
у изглед ставила, то се силе труде сад, наћи неки
сурогат стране окупације, на који би и Порта
могла пристати, и који би и Русију могао задовољити. То би било, да се извршење реформа, на
које би се предходно Европа и Порта сагласиле,
повери некој комисији састављеној из пуномоћника портиних и велесила, под којом би стајали
органи свакостручне управе, избрани од те комисије а наименовани од султана, у чије би име
и дејствовали. Ови органи би били од разне вере
и народности, поданици султанови или страни,
према потреби места и посла. Снага егзекутивна
лежала би у малом броју редовне, дисциплиниране портине војске, где је то абсолутно нужно,
иначе у локалној жандармерији, састављеној из
месног житељства, разне вере и народности.
Оваква реорганизација би се по времену и на
остале турске области распрострла, и важила
би донда, док поједине области неби сазреле за
самостално устројство. Таквим наређењем би
се турско царство временом препородило у европску државу, без криза и потреса својих и Европе, и источно питање би решено било, само
треба да силе и Порта на такво решење пристану, да га онако, каошто буде на папиру изложено, кроз више деценија извршују, и да им сами
народи у својој нестрпљивости и незадовољству
посао некваре. Хоће ли се све ово моћи постићи,
остаје једнако под великом сумњом.
Питах бар[она] Орција о гласовима, који се
по новинама разносе, да ће А[устро-]Угарска
поседнути војском Босну и Херцеговину, кад Русија тако Бугарску поседне. Барон ми одговори,
да још извесно није, хоће ли Русија Бугарску посести, тим мање може говора бити о поседнућу
оне две друге турске области. Ово нико у А[устро-]Угарској нежели из познатих узрока, и решење о таквом кораку још је, најмање рекавши,
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извештаја из Београда, и који, мислим, да је услед неког неспоразумљења и без саучешћа владе
произведен, и да ћу уосталом овај разговор Вама
до знања доставити.
Криза министарска у Цариграду постала је
врло озбиљна, и мораће се по свој прилици решити пре одпочетка послова на конференцији.
Заузетост Мидхат-Паше6 за реформама чине га
приступнијим но Мехмед-Рушди-Пашу за назоре сила у питањима, која су сад на дневном реду,
и ставља му у изглед њихову подпору, да он буде
В[елики] везир. Султан се неможе лако да лиши
услуге М. Рушдијне, но наћи ће се средства, да
се султан на то склони – међу ова спадају разни
комплоти последњег доба, које Мидхат намешта
и затим вешто одкрива.
Чест ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.

ству пролетос под притиском цара и гр[офа] Андрашија (коме је потребно било као заступник
наново изравнате Аустро-Угарске на берлински
састанак отићи) нека обећања без поуздања, да
ће за та и парламент пристати, коме су се терети и по постојећем још изравнању сувише за
земљу тешки чинили. Угарски министри налазе
се према овостранима у формалном праву јер
ови одустају сад од погодбе, на когу су пролетос
пристали били.
Нуђене оставке оба министарства цар није
примио, јер нити нови кабинети па ни нови парламенти, пошто би се садашњи распустили, недају надежде, да се споразумљење може постићи.
Шта више постоји мишљење, да би нови избори
посланика испали већином само на штету оних,
који су изравнању и с даљим попуштањем наклоњени.
Ово стање земље, које снагу монархије и у
питањима спољне политике слаби, потребује
скоре помоћи, ма то било средствима ванредним и путем у законима непредвиђеним. Очекује се дакле помоћ од саме круне као још једино
надлежне, да земљу спасе. То се може пак тек с
напуштањем неких основица садашњег система
државног устројства и правца у управи постићи.
Федеративци се надају, да ће власт њима морати
бити предата, и да ће они задовољивши концесијама разне народности и политичне партије,
сада незадовољне, моћи земљом и даље добро
управљати као уставна, но не као парламентарна, влада.
Оваква промена у систему мора додирнути
и спољну политику А[устро-]Угарске, којој, неверујем, да ће и даље моћи остати шеф гр[оф]
Андрашиј, као један од најглавнији твораца сада
постојећих установа. С те стране је садашња
криза у овој суседној монархији постојећа и за
нас од велике важности.
Изволите, Господине Министре, и овај пут
уверени бити о мом особитом поштовању.

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1187

150.
30. новембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о унутрашњој политичкој кризи
два дела аустроугарског царства
Бр. 125,

У Бечу 30. Новембра 1876.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Овим писмом намеравам само укратко обратити Вашу пажњу на критично положење, у коме
се налази унутрашња политика А[устро-]Угарске, и које, извесно се може рећи, није горе стајало никад, одкако садашња форма монархије ове
постоји. Изравнање угођено између обе половине царства као да неће прву деценију моћи
преживети. Сво напрезање, да му се живот продужи, остало је досад бесплодно; свака страна
тврди, да је врхунац попуштања прешла, а још
далеко стоје од тачке споразумљења. Овострана
влада, кажу, дала је за иста угарском министар-

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1186

151.

6 Велики везир.
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3. децембар 1876.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Кости Цукићу о инциденту са аустријским паробродом

Г. Вреде десио се тада на одсуству а ја сам, улучивши прву прилику, повео реч о том догађају
са г. Чингријом. Овај ми се господин показао да
том догађају не поклања никакову важност, он
се чудио предамном како се и могло говорити
о томе да је Бугарима забрањивано излазити из
лађе кад тога није било. Сматрајући овако ствар
за свршену, ја сам послао у званичне новине једну белешку намењену да побијем гласове, које су
новине и наше и стране о догађају пронеле. Но г.
Вреде, дошавши са одсуства, обзнани ми да његова влада догађају највећу важност приписује.
Он ми је изјавио, да је потребно задоволење, које
би се састојало у томе да се чиновник збаци; да се
извинења поднесу и т.д. Чујем такође да је у инштрукцијама имао, да уведе у ноту и неку тачку
од вишег политичног значења, али ми је он није
ближе означао.
Треба да напоменем да сам ја заповедио полицији да задржи бугаре докле се управо не сазна какви су то људи. Конзул се показао склон да
их захтева и тражио је упуства, предложивши
својој влади (колико ми је поверљиво доказано)
да ону непознату тугаљиву тачку изостави ако
би смо ми пристали да повратимо бугаре, које
им је наша полиција, као што они кажу „отела“.
Као што знате, ја сам понудио Конзулу да мешовитом комисијом предузмемо заједнички извиђење. Докаже ли се кривица нашег чиновника,
влада је готова казнити га; но мера казни треба
да се одреди законом а не да се нотом предрасуђује. Знате такође, да влада није намерна противити се ни повратку бугара, јер ово не би било
издавање политичних бегунаца, но ако се докаже да је наша полиција интервенирала, онда би
се просто људи повратили на лађу с’ које су (ако
се докаже) „не надлежно“ узети, а што је њима
забрањено изићи са лађе на нашу обалу, то је
питање, које се нас правно мање тиче, пошто то
нису наши поданици.
У обште, чини ми се, да је наш чиновник био
тренутно антрениран тако да се у оном обштем
комешању које се на лађи и око лађе догодило,
није умео наћи. Он ми је сам исповедио, да се
сам догађај извршио за неколико минута тако да
му брзина и изненадност нису дале ни тренутка
времена за размишљање. С’ друге стране, није се

Презид. Но 39.
Београд 3. Декембра 1876 год.
Господине,
Известио сам Вас синоћ телеграфом да имамо нових тегоба са Аустријским Конзулатом. Кад су се
у почетку рата Црногорци који су се у Цариграду
тада десили, у Црну Гору повратили, придружио
им се и неки број Бугара, који су за време рата
у Црној Гори и остали. После првог примирија
крену се ови Бугари у Србију, за коју су имали
уредне црногорске пасоше. О свему томе нико
није знао ништа овде кад пре неколико дана пристаде уз нашу обалу лађа „Радецки“ која је пловила низ Дунав. Из лађе одма искочи један човек
са Црногорском капом и баци у публику глас
да на лађи има Срба, којима се забрањује изићи
на обалу, а вероватно је да је рекао, као што се
чује, да их хоће Турцима да предаду. У овом метежу наш полицај, који на Сави станује, хтео се
разговорити с капетаном пароброда па пошље
момка да му дође на скелу, но капетан одговори
да неће да излази, но нека полицај к’ њему дође,
ако има каква посла. Полицај се дакле ползовао
овим допуштењем а иначе су наше власти ишле
на пароброд и мешали се са паробродским званичницима. Како је ствар даље текла видићете
из копије изјашњења члана полиције г. Марјановића. Капетан је пароброда поднео извештај
Консулату, који у многоме одступа од извештаја
г. Марјановића. Конзул ми је такође подносио
и сведочанство некога г. Марте званичника Дунавско-паробродског друштва, који се случајно
десио на пароброду и служио г. Марјановићу као
тумач. И његова сведочба неслаже се подпуно са
казивањем г. Марјановића. У главноме разлика
је у томе: прво што Марјановић тврди да му је допуштено ући у лађу и прегледати је а то се с’друге
стране одриче; и друго, да је задржавао лађу од
наглог одласка да се не би свет у ономе метежу
подавио, а с’друге стране наводи се да је он у име
закона лађу заустављао, тврдећи да му то право
припада зато што је лађа на српској обали.
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вези са инцидентом са аустријским паробродом;
о току конференције великих сила у Цариграду

ни капетан исправно владао. Он и сам признаје
у своме рапорту, да је изјавио Марјановићу да
никоме не забрањује из лађе изаћи а овамо је заповедио да се лађа напрасно крене. Он при томе
није дао обична сигнала, а мотори почели дизати скеле докле су још људи улазили и излазили
из лађе. То је опет дало повода нашем полицају
да зауставља капетана, да се не би когод удавио.
Шта више Марјановић тврди, и ја имам узрока
да му верујем, да му је капетан рекао: „ето Вам
лађе па видите“ а капетан то одриче, ма да је то
или управо за то што је то једна од предсудних
околности, која показује да је владање капетаново највише принело заплету.
Као што видите, Господине, зла воља не може
се овди нигде опазити а ни намера да се присваја
неко право, на које ми нарочито у садањим тешким околностима нашим, немамо времена ни да
помислимо. Цео је догађај последица неспоразумљења које се изродило брзим сплетом околности, које се нису могле предвидети. Према томе
изволите и ви настати да се ствари не даје важност, које она заиста нема. Од задовољења које
би Аустро-Угарска од нас добила са понижењем
Србије, неће се изгладити расположење у народу, за које нам је Конзул чинио чешће прекоре,
ако заиста то расположење постоји. Ми смо готови да казнимо кривца, а за доказ кривице пристајемо на заједничко извиђење. Ништа се више
праведно од нас може захтевати, ако се неће
према Србији да показе нерасположење, које се
ни према Турцима не показује, јер кад су Турци
Аустрије на сувој међи босанској летос палили и
пљачкали села, ми ни смо чули да су они толику
важност на те догађаје полагали, колико полажу
на сваки и најмањи појав у Србији, који се може
обрнути на штету и понижење наше земље.
Изволите, Господине, примити уверење мог
одличног поштовања.
[Без потписа]

Бр. 126, 		

У Бечу 4. Декембра 1876.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примивши Ваш прекјучерашњи телеграм тичући се немилог догађајас аустријским паробродом ишао сам бар[ону] Орцију, да му саобштим случај онако, како га влада србска схвата,
и какав му исход жели дати на задовољење обе
стране. Резултат разговора бијаше, да је гр[оф]
Андрашиј пристао на извиђење догађаја посредством мешовите комисије, и да ће се задовољити кажњењем криваца, ако ових буде. Време а и
тачнија од Кн[еза] Вредеа поднета обавештења
учинила су, те, се цела ствар сад млого блажије
посматра. Ја нисам пропустио, овом приликом обратити пажњу барона на обште познато
у нашим пределима понашање паробр[одског]
капетана, пуно претенцијозне надувености и
вређајућег изазивања, које је и у датом случају
морало неку улогу играти, као и на склоност публике, да против таквог понашања демонстрира.
Почем, рекох, од ових слабости нису слободни
ни с ове ни с оне стране Саве и Дунава најнижи
органи власти, то нетреба овог рода сукобима
придавати ону важност, коју би они на другом
месту имали. И баш то, што се око ове ствари начинио сукоб, рекох, доказ ми је, да ни на једној
страни није било разумнијег човека.
Г. Орциј рече, да гр[оф] Андрашиј нетражи,
да му се Бугари издаду, но пристаје, ако би ко од
њих желио, сад бити транспортиран до Галца, да
се тима бесплатни превоз од стране његове владе
да.
Ген[е]р[алу] Чернајеву, чујем, дозвољено је
само у Кишењев, а не иначе у Русију, отићи.
Силе претресају на конференцијама у Цариграду све могуће и немогуће комбинације споразумљења, при чему ген[е]р[ал] Игњатијев с
маркизом Солсберијом свако поједино питање
у тесно-пријатељском договору предходно за обшту седницу спрема. Колико генерал са својим
предлозима далеко иде, као н. п. у захтевању
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152.
4. децембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о разговору са бароном Орцијем у
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„исправке“ црногорских граница, толико је опет
притом врло попустљив; то баш изазива сумњу,
да је Русији оваквим маневрирањем највише до
тога међутим стало, да времена добије. Ма да су
генерал и маркиз досад – бар привидно – у свему
сагласни били, неверује се, да ће се они подударити и у мишљењу, како се има разумевати неутралност Румуније. Г. Братијано ће у Цариграду
упети се, да придобије силе и за територијалну
неутралност, и у томе ће наћи подпоре понајпре
и понајјаче код британских пуномоћника; но Русија је одсудно противна таквом схватању неутралности румунске територије, која је саставни
део отоманског царства, и која није пар[иским]
уговором добила атрибуте белгијске неутралности. Ово је за Русију утолико важније, што по
свему изгледа, да она мисли Дунав прећи између
Румуније и Србије, и тако рећи као у продужењу
нашег рата Бугарску из Србије заузети.
Ваш телегр[афски] одговор за Јову С. примих
мало пре. Он ће тим поражен бити. Пошто се с
њим састанем, имаћу част обширније писати.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

говора на ту ноту.
Нота аустро-угарског Агента, као што ћете
видети, дели се на две половине. У првој од њих
Кнез Вреде излаже догађај, према извештају капетана са „Радецког“, а у другој захтева, да му се
од стране Књажевске владе даде задовољење,
које је он изложио, прилажући овоме догађају
важност, коју он доиста не може имати, и пропраћајући свој захтев неком врстом претње.
Као што ћете видети из мог одговора, влада
Књажеска јако сажаљева овај догађај. Налазећи
се у озбиљним приликама, ми ни како не желимо
да положај наш отежавамо новим незгодама и
заплетима са суседном нам моћном монархијом.
Па стога смо и изјавили г. Вредеу да смо вољни
дати сатисфакцију у захтеваној форми и одмах
наредити истрагу, којом би се показао степен
кривице нашег чиновника. Ова истрага чиниће
се у присуству једног изасланика консулатског.
Исто тако ће се сутра у присуству г. Вредеа испитати изишавши Бугари, па ако изјаве да су доиста пошли за Галац и да желе опет тамо ићи, влада Књажевска нема никаквог узрока да их овде
задржава и предаће их одмах аустријској власти.
Односно примедаба, које је Аустро-угарски
заступник нашао за умесно да ми учини на крају
своје ноте, ја сам задржао себи право да на њих
одговорим пошто се сврши истрага по овој ствари и констатује право стање њено.
Нашао сам за сходно да вас о овоме известим,
ради вашег управљања.
Међутим приложена документа немојте нигде на јавност износити. Она имају да служе само
за васе обавештење.
Примите, Г. Заступниче, уверење мог особитог поштовања.

KЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1197

153.
7. децембар 1876.
Јован Ристић – Кости Цукићу о ноти аустроугарског заступника у Београду кнеза Вредеа поводом инцидента са аустријским паробродом у
Београду
Г. Заступнику Србије у Бечу
ПрНо 40.
7 Децембра 1876. у Београду
екс. 8 Дец. 1876.
Г. Заступниче,
Мојим писмом од 3 ов. мес. ПрНо 39 известио
сам вас о догађају са парабродом „Радецким“
онако како га представља извештај члана полиције г. Марјановића.
Данас вам шаљем копију ноте, коју ми је у тој
ствари управио Кнез Вреде, као и копију мог од-

[Без потписа]

/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1203

154.
7. децембар 1876.
Информација Јована Ристића, министра иностраних дела, Кости Цукићу о инциденту са аустроугарским мониторима испред Београда
Београд, 7 Дек. 1876.
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Agent SerbeVienne
Нов несретан догађај. Данас је с града стражар
наш избацио две пушке на један од два монитора аустријска који се граду примакао. Доцније
су два топа с монитора избачена на град, на што
су још 4 пушке избачене с града. Ја сам вечерас
изјавио Конзулу сажаљење Књаза и саопштио да
је командант града збачен, а министарство дало
оставку да би олакшало положај Књазу и земљи.
Саопштите то коме треба и одг[оворите] одма
телеграфом јесу ли тиме задовољни.7

Цукић

/Телеграм/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1211

157.
13; 17. децембар 1876.
Министарство иностраних дела – Кости Цукићу, о расплету ситуације изазване инцидентом са аустроугарским мониторима
Београд, 13, Dek. 1876.
Agent Serbe Vienne
Давши захтевану репарацију због пуцања на Монитор, наши су одношаји са Аустријом остали
неповређени.
[Без потписа]
Београд, 17. Дек. 1876.
Agent Serbe Vienne
Пошто су тегобе са Аустриjом расправљене,
Књаз је задржао садашње Министарство. Кажите Скобли, да сам за његову ствар учинио корак
у Русији.
[Без потписа]
Agent Serbe Vienne
Наши су пуцали из пушака ноћу на један аустријски реморкер мислећи да је турска убојна
лађа. Писао сам аустријском конзулу да ће одговорни старешина бити кажњен, а војеним властима препоручено строго уздржавати се.9
[Без потписа]

[Без потписа]
/Телеграм/ АС, МИД, ПО, Ф II,1876, П/5-II, Пов№ 1204

155.
8. децембар 1876.
О реаговању српског кнеза поводом инцидента са
мониторима
Београд, 8. Dek. 876.
Agent SerbeVienne
Књаз је и преко свога I ађутанта аустријском
конзулу изјавио сажаљење. Оставка Министарства уважена, оно продужава рад до састава нове
владе.
[Без потписа]8

/Телеграм/ АС, МИД, ПО, 1876,Ф II, П/5-II, Пов.№ 1210

156.

/Телеграми/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов. №
1218, 1222, 1276

38/20. децембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, да су информације о рањавању војника контрадикторне и да долази у Београд на
позив српског кнеза Милана Обреновића

158.
28. децембар 1876.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о разговору са грофом Андрашијем
о политичкој ситуацији у Србији; о кретању и
активностима карађорђевићеваца; о пребацивању оружја из Одесе за Босну и Херцеговину
Бр. 128, 		
У Бечу 28. Декембра 1876.

Беч, 8/20 Декембра, 1876
Министру Ристићу Београд.
Андраши говориће најпре с Царем – Одговор даће
ми до сутра. Међутим њихово известије не наводи, да је с лађе пуцано. Шта је у ствари? Књаз ме
позива у Београд; поћи ћу сходно (ваљда: сутра).

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова

7 Телеграм је шифрован.
8 Исто

9 Телеграми су шифровани.
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Господине Министре,
Вративши се 23. тек. у Беч идох одма сутрадан
гр[офу] Андрашију, и предадох му писмо Његове Светлости за цара, пошто ми гроф изјави, да
је цар дан пре на дуже време у Буда-Пешту одпутовао, и да ће му он сутрадан писмо тамо однети. На захтевање грофа дадох му копију писма
на прочитање, и он се показа са садржајем писма
задовољан.
У дужем разговору с грофом о стању Србије, о обштој политичној ситуацији, о мисији
г. Мариновића – наведох говор и на гласове,
односеће се на поседнуће београдског града од
стране Аустро-Угарске. Ма да гроф, каошто из
мог телеграма знате, лудоријама новинарским
(Unsinn) назва овај и подобне гласове, није то
никакво јемство против опасности, да А[устро-]
Угарска поседне Београд, или, што би по мом
мишљењу још горе по нашу будућност било, да
поседне Босну – и Херцеговину, како би јој се
било од Србије или иначе довољан повод за то
дао. У садашњем политичном хаосу, где трактати лако постају макулатуре и опортунитет политиком влада, могу и за обично време незнатни
догађаји и случајеви бити довољан повод јачему за најзамашније мере према слабијему. Ово
мишљење деле људи познајући садашњу политичну ситуацију, који страхују од сваких нових
компликација ма и локалних, што ове обштем
миру опасне постати могу. Г. Мариновић, који ће
Вам ово писмо предати, носи Вам обавештења о
садашњем политичном стању из најсвежијих извора, јер се после мене с млогима од овд[ашњих]
дипломата састао, а и с гр[офом] Андрашијом ће
тек прексутра у Пешти састанак имати. Његова
усмена саобштења биће подпунија и јаснија, да
ме ослобођавају дужности, да Вам и ја писмено о
свему пространије рапортирам.
Карађорђевићевци почињу се опет мицати.
Један агент њихов, који ме је у почетку ове године служио, што се из мојих извештаја може видити, јавља ми за то; а и код г. Новикова чинили
су корак за своју ствар анонимним писмом. По
свему изгледа, да они опет у Беч своје радилиште
преносе, одакле га због строгости полиције пролетос морадоше иселити. Речени агент долази
ових дана у Беч, а и ја сам за прексутра уговорио

састанак с чланом полиције, у кога круг радње
спада и праћење ових мутња. Ако какових знакова о тим мутњама буде нашој власти до знања
дошло, молим, да ме о томе известите.
Предао сам Ј. Скобли 1250 дук. за Деспотовићеву чету на привр[емену] признаницу; пошто
од Деспотовића примим признаницу у замену за
ову привремену, послаћу је, да се преда г. Наришкину, који међутим има моју квиту.
Орден сам предао г. Хиршфелду и примио сам
за то поред топле захвалности уверења о готовости, да нашу ствар и убудуће живо заступа. Он
ће Вам на писмо сам одговорити.
Приложено писмо ./. за полковника Молоствова предато ми је с молбом, да се као врло
важно сигурном приликом адресату достави.
Г. Божидаревић-Веселицки говори ми, да има
3000 острагуша с потребном муницијом у Одеси
на свом расположењу. Он је имао понајпре намеру, ове пушке усташима у Босни и Херцеговини
доставити, па како је извршење те намере скапчано с великим тегобама, то ме је питао, да ли
Србија потребује још пушака. Ја му одговорих,
да ми можемо и још већу количину пушака с користи употребити, а и да је пренос оружја кроз
Румунију лак посао. Зато Вас молим за упутство,
на кога ће се пушке и за куд експедирати, – за Т.
Северин или Кладово? Г. Божидаревићу обећао
сам, да ћемо ми поднети трошкове транспорта
и друге ситније. Овај господин одлази сад на
Цетиње, по кратком тамо бављењу, вратиће се
овамо да иде у Београд а отуд опет у Русију ради
скупљања прилога за – рат или за сиротињу.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.
KЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1876, Ф II, П/5-II, Пов.№ 1237

Приредили:
др Мирослав Перишић
Јелица Рељић
др Светозар Рајак
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О ОДГОВОРНОСТИ ЗА СТРАДАЊЕ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ
6. АПРИЛА 1941.
Циљ овог рада јесте да са временске дистанце од 75 година, на основу анализе обимне архивске
грађе, укаже на тростепену одговорност за потпуно уништење националног фонда до кога је
дошло 6. априла 1941. године. Примарну и несумњиву одговорност сноси државни и војни врх
нацистичке Немачке предвођене Адолфом Хитлером. Делимичну, далеко мању, одговорност
сносе и југословенске централне и просветне власти, као и управник Народне библиотеке Србије због непредузимања благовремених и потребних активности на дислокацији највреднијих
сегмената националног фонда.
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 (Ju-87 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.1
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 запаљивим гранатама у послеподневним сатима 6. априла око 15 сати и 30 минута
погођено је и здање српске националне библиотеке на Косанчићевом венцу у Београду.
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.2 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 бомбар-

1 Чедомир Јанић, Уништење Народне библиотеке Србије у априлу
1941. године, у: Годишњак града Београда, бр. LI, Београд 2004, 69.

2 Извештај о ситуацији на југоистоку Команде ваздухопловства,
Оперативни штаб Ic, 6-17. априла, (видети у: Архив Војноисторијског института, Бр. рег. 14/1, кутија 37).
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довања 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.3 Стога је Београд наредног дана
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 културног наслеђа.
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
1939. године. Овај елитни немачки официр аустријског порекла вишеструко је био повезан са
државом и народом чији је главни град, Београд,
бестијално бомбардовао током више дана.4 Тим
пре је одлука да се уништи Народна 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
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 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.”5
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.
Узроци уништења националног фонда могу
се јасно дефинисати у неколико нивоа. Најпре,
примарну и највећу одговорност носи политички и војни врх нацистичке Немачке, фашистичке Италије и држава њихових савезница које
су, без објаве рата, отпочеле оружана дејства
против Краљевине Југославије вишедневним
бомбардовањем њеног главног града. Такође,
одговорност делом сносе и министри просвете Краљевине Југославије који су током дугог
низа година у континуитету игнорисали више
пута поновљене иницијативе, ургенције и апеле
управникâ Народне библиотеке да се приступи
подизању наменског здања за потребе те установе културе, односно да се обезбеде неопходни
услови за чување националног фонда. Истовремено, делимичну одговорност имају управник
Драгослав Илић и особље Народне библиотеке
због одређених пропуста учињених у данима непосредно пред избијање ратних дејстава, као и
током самог бомбардовања.
Одговорност политичког и војног врха наци-

3 Извештај Техничке дирекције општине града Београда, (видети
у: Историјски архив Београда, УГБ, ТД, бр. 3388).
4 Александер Лер рођен је 1885. године у Турну-Северину у данашњој Румунији. По оцу је био Немац, а по мајци Рус. Одлично је
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.

5 Страдање Народне библиотеке Србије 6. априла 1941, [каталог
изложбе], Београд 1991, 25-26.
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стичке Немачке за уништење националног фонда примарна је и несумњива.
О томе да је изненадни оружани напад на
Краљевину Југославију, изведен почев од 6.
априла 1941. године, за циљ имао не само њен
војни пораз, већ превасходно потребу да се сурово и без милости казни држава и њени грађани који су свега неколико дана пре тога јавно и
недвосмислено на својеврстан начин поништили приступање Југославије „Тројном пакту”
указују бројни историјски извори.
Канцелар нацистичке Немачке Адолф Хитлер
од својих најближих сарадника захтевао је да се
синхронизовани напади са копна и из ваздуха
на Краљевину Југославију и њен главни град
изврше „немилосрдном оштрином у муњевитој
операцији”. Рат против Срба требало је спровести „без милости”.
Непосредно одговоран за вишедневно бестијално бомбардовање Београда је немачки генерал-пуковник авијације Александер Лер који је,
поновимо то и овога пута, још 31. марта 1941.
године својим трупама издао наређење у коме
је, поред осталог, као један од основних циљева
било означено „рушење Београда нападом главних снага”.
Како бисмо дошли до релевантних података и оцена у вези са током, начином и карактером вишедневног априлског бомбардовања
Београда 1941, као и уништења здања и збирки
Народне библиотеке значајно је пратити ток вишемесечне истраге и деветодневног суђења које
су југословенске власти спровеле против генерал-пуковника авијације Александера Лера и
још неколико високих нацистичких немачких
официра у раздобљу од маја 1945. до краја фебруара 1947. године.
Након што је у првим данима маја 1945. године генерал-пуковник авијације Лер био предат југословенским војним властима од стране
Британаца први исказ, како смо већ представили, дао је у месту Купинец у близини Загреба.
Садржај тог исказа од изузетног је значаја за утврђивање непосредног повода и одговорности
за потпуно уништење Народне библиотеке.
Пошто је крајем истог месеца пребачен у Београд и смештен у некадашњи злогласни кон-

центрациони логор на Бањици, Лер је 24. маја
дао први званични исказ пред истражитељима.
О томе сведочи „Записник о саслушању ратног
заробљеника немачког генерала Александера
Лер-а, састављен 24. маја 1945. у канцеларији логора Бањица - Београд”.
Очито у потпуности свестан да више није
могао избећи темељну истрагу и суђење за почињене ратне злочине на територији некадашње
Краљевине Југославије, Александер Лер учинио
је све што је било у његовој моћи да минимизира карактер оружаних дејстава, посебно у случају вишедневног бомбардовања Београда, као
и своје личне улоге и одговорности у тим догађајима.
У уводу свог првог исказа Лер је сведочио о
припремама за напад на Југославију. „Када се 25.
марта Југославија прикључила тројном пакту,
дошао сам 26. марта у Софију са својим штабом,
јер сада је требало да почне рат са Грчком. Када
је следећег дана 27. марта, у Југославији дошло
до преврата, позван сам изненада за Берлин где
сам примио заповест од маршала Рајха Геринга
да припремим ваздухопловни рат против Југославије. У првом разговору са Герингом није
ми још био познат термин (датум) почетка рата
против Југославије, али ускоро потом примио
сам у Бечу писмену заповест, у којој је почетак операција утврђен за 6. април. Морао сам
сада своје ваздухопловне јединице у Бугарској
прегруписати и то уместо према југу, сада према западу. Осим тога морао сам да припремим
организацију на земљи за већ раније поменуте три импровизиране ваздухопловне команде
(Арад-Беч-Грац). Ове јединице су најхитније
пребачене из Африке и са Атлантика. Заповест
за бомбардовање Југославије а нарочито Београда примио сам – уколико се сећам – два дана
пред напад. Односне заповести су дошле лично
од маршала Рајха Геринга. За Београд су објекти
прецизирани и то: уколико се сећам: Краљевски двор (Дедиње), Министарство војске и морнарице, зграда генералштаба, радио-станица,
жељезничка станица, електрична централа. Нисам имао наређење за бомбардовање објеката,
који нису ратни, и цивилног становништва, а
оваква (наређења) нисам ни издао. У то време
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боравио сам у Бечу и издавао сам одатле своје
наредбе. Касније сам сазнао од тадашњег немачког војног аташеа у Београду, приватним путем
о јачини дејстава бомбардовања Београда. До
16. или 17. априла боравио сам у Бечу и онога
дана када је југословенска армија капитулирала
[18. април], одлетео сам за Софију, у циљу даљег
вођења рата против Грчке. На југословенској територији нисам се бавио током целог трајања
рата против Југославије, осим кратког боравка
на аеродрому у Загребу и доцније – на путу за
Софију – на аеродрому у Земуну.
Сматрам важним да поменем, да се у међувремену, између свршетка рата у Пољској и почетка
рата на Балкану, одиграо рат на Западу. У овоме
ја лично нисам учествовао.
А познато ми је, што је уосталом и опште познато да се на Западу у међувремену развио врло
жив рат у ваздуху, у коме су оба ратна противника прешла и на бомбардовање градова и објеката који нису важни за вођење рата, тако да се
у време рата на Балкану ово већ могло сматрати
обичним.
У првом разговору са маршалом Рајха Герингом, пре рата са Југославијом, примио сам у погледу моје ваздухопловне флоте горе већ поменуте наредбе као и заповест да се југословенско
ваздухопловство што је пре могуће искључи из
борбе.
Појединости у спровођењу повереног ми задатка остављене су мени.”6
Садржај већ овог првог званичног исказа
генерал-пуковника авијације Лера умногоме
указује на његову намеру да другачије представи
карактер и обим бомбардовања Београда у односу на оно што се заиста догодило. Наиме, он је
нагласио како се циљ бомбардовања југословенске престонице искључиво односио на неутралисање здања у којима су се налазила седиште
владара, Народна скупштина, Министарство
војске и морнарице, средстава јавног информисања, као и инфраструктурни капацитети.
Нажалост, реалне последице бомбардовања Београда у потпуности су потрле његове тврдње

што је посебно дошло до изражаја у наставку
истраге и током самог суђења које је спроведено
пред Војним судом за град Београд.7 Суђење је
одржано у седишту Извршног народног одбора
Београда у Узун-Мирковој улици у коме се данас
налази Југословенска кинотека.8
Убрзо је генерал Лер, суочен са доказима и
бројним сведочењима очевидаца, у своју тактику одбране укључио и питање да ли је Београд,
осим што је званично био проглашен за „отворени град”, то заиста и био.
Наиме, свега неколико дана уочи избијања
непријатељстава, свесни да више није било могуће избећи сукоб са нацистичком Немачком и
фашистичком Италијом, чланови Министарског савета Краљевине Југославије којим је
председавао армијски генерал Душан Симовић
донели су 3. априла 1941. године одлуку којом су
југословенску престоницу прогласили за „отворен град”. По међународном ратном праву то је
подразумевало да Београд не би био брањен, као
и да није могао бити предмет војног напада. Такође, проглашење неког насељеног места за „отворени град” подразумевало је да се у њему не
налазе војне јединице нити војне установе што
се у случају Београда, нажалост, није догодило. Шта више, на основу Наредбе бр. 1 коју је 1.
априла 1941. године потписао председник Министарског савета Краљевине Југославије армијски генерал Душан Симовић била је забрањена
евакуација Београда што је, касније се показало,
делимично допринело обиму страдања цивила,
материјалних добара, непокретног и покретног
културног наслеђа.
Заснивајући своју одбрану на тврдњи да југословенска престоница суштински није била
„отворени град”, генерал Лер више пута током
суђења истицао је да би уколико би се наредило
да се бомбардује читав град онда то био терори7 Након вишемесечне истраге суђење генерал-пуковнику авијације Александеру Леру и групи високих нацистичких официра
отпочело је 5. фебруара 1947. године пред Војним судом за град
Београд. Судским већем председавао је капетан др Вуко Гучетић.
Чланови Судског већа били су мајор Милан Радовановић и капетан др Фридрих Давид. Суђење је трајало девет дана. Окончано
је 16. фебруара изрицањем пресуда. Генерал-пуковник авијације
Александер Лер осуђен је на смртну казну стрељањем која је извршена 27. фебруара исте године у Београду.
8 Јово Поповић, Вјешала за генерале, Загреб 1987, 7.

6 Архивска грађа у вези са истрагом и суђењем немачком генерал-пуковнику авијације Александеру Леру чува се у Војном архиву у Београду (грађа није архивистички сређена).
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Ток суђења, бројни докази и изјаве сведока,
недвосмислено су, међутим, указивале да је вишедневни ваздушни напад на Београд имао карактер ратног злочина о чему је сведочио и садржај записника са састанка одржаног 27. марта
1941. године током кога је Адолф Хитлер изричито наредио да се Југославија нападне без објаве рата. Саставни део истог документа била је и
злогласна „Наредба бр. 25”, потписана од стране самог канцелара Хитлера, у којој је писало:
„Главни град Београд има се разорити даноноћним нападима ваздухопловства у таласима”.9
Свесно кршећи одредбе међународног ратног права10 и Бријан-Келоговог пакта које су забрањивале напад на насељено место које је прглашено „отвореним градом”, политички и војни
врх нацистичке Немачке донео је и реализовао
одлуку која је за циљ имала потпуно разарање
југословенске престонице.
Бивајући током истраге и суђења често контрадикторан у изјавама, генерал Лер негирао
је и да је видео наређење Оперативне команде
Вермахта да се Београд има уништити, као и да
је лично издао наређење које је подразумевало
разарање Београда. Тврдио је како тај документ
није видео. Друго, говорио је, да би то са стручног становишта био нонсенс. Са средствима које
је имао на располагању, апострофирао је, морало би четири дана да траје бомбардовање Београда, да би се тај циљ постигао. Нажалост, бомбардовање Београда заиста је трајало више дана
и било је веома интензивно. Такође, у једном
тренутку генерал Лер је током исказа пред судом казао како су „терористички напади у случају када се авијатичарима дају запаљиве бомбе
и бомбе које стварају потресе. Моји су пилоти
имали само бомбе за разарање тврдих циљева.”11
Тиме је свесно изговорио неистину будући да га
је демантовао садржај наредбе од 31. марта 1941.
године, коју је лично издао својим потчињеним

стички напад, али са неподесним оружјем.
Одбацујући тврдњу тужиоца да је главни
град Југославије био „отворен град” генерал
Лер је карактер и обим бомбардовања Београда правдао тиме како је он био легитимна војна
мета услед тога што југословенске власти нису
спровеле демилитаризацију своје престонице и
што су је активно браниле током вишедневних
ваздушних и копнених борби.
У прилог своје тврдње да Београд није био
„отворен град” генерал Лер је наглашавао како
то није било могуће пошто је у Другом светском
рату био само један отворен град, а то је био
Рим. Да би неки град могао бити проглашен као
отворен град према међународном праву изискује се да он буде испражњен не само од војске
него и свих војничких установа и канцеларија и
да не буде брањен, а то није био случај са Београдом, пошто се тамо налазило Министарство
војске и морнарице.
Како је током суђења у више наврата прецизно наводио шта су били циљеви бомбардовања
Београда, генерал Лер је одбацивао доказе о
томе да су се најтеже последице бомбардовања
виделе управо у уништавању цивилних циљева, културних добара и страдању житеља престонице. Према подацима који су представљени
током суђења, од последица бомбардовања Београда страдао је 2.271 житељ, док највећи део
тзв. војних циљева није био уопште погођен или
је био само делимично порушен.
У сегменту оптужнице која се односила на
избијање оружаног сукоба и бомбардовање Београда генерал-пуковник авијације Александер
Лер одбацио је и тврдње о томе да је напад извршен изненада. Указао је на то како су већ око
поноћи 5. на 6. април увелико биле вођене борбе
на југословенско-аустријској граници, као и да
је југословенски војни аташе у Берлину пуковник Владимир Ваухник благовремено, још 28.
марта, односно 1. априла, упозорио своје власти
на наступајући напад на Краљевину Југославију.
Тиме је покушао да део одговорности за страдање људи, материјалних и културних добара
свали на југословенске власти и оружану силу
које су, по њему, благовремено биле у поседу информација о нападу.

9 Из завршне речи тужиоца на суђењу генерал-пуковнику авијације Александеру Леру и групи нацистичких официра (Војни архив, Београд; Фонд Војног тужилаштва – Војни суд за град Београд; архивистички необрађена фонд).
10 Тзв. Хашке конвенције; „Конвенција о законима и обичајима
рата на копну”, поред осталог, забрањује бомбардовање небрањених градова.
11 Јово Поповић, Вјешала за генерале, Загреб 1987, 25.
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ваздухопловним трупама, а која се односила на
задатак да се Београд разруши у вишекратним
ваздушним ударима. Нажалост, Судско веће, као
ни тужилац потпуковник Звонимир Острић, током читавог суђења нису били у поседу те информације што је Лер вешто искористио како
би покушао да прикрије истину о карактеру и
последицама вишедневних ваздушних удара на
Београд.
О разарајућем бомбардовању града на
својеврстан начин сведочио је и назив саме војне операције која је подразумевала вишедневни
ваздушни напад на југословенску престоницу Strafgericht (нем. Страшни суд).
Фелдмаршал Евалд фон Клајст потврдио је,
током суђења које је одржано у Београду, ту трагичну чињеницу речима како је ваздушни напад на Београд 1941. године имао првенствено
политичко-терористички карактер и није имао
ништа заједничко са ратом. То бомбардовање
из ваздуха, нагласио је Фон Клајст, било је ствар
Хитлерове сујете, његове личне освете.
Свесно прикривајући чињенице и доказе
који му нису ишли у прилог, вешто користећи
то да Судско веће и тужилац нису били у поседу
свих релевантних писаних доказа и сведочанстава, генерал Лер током деветодневног суђења
за почињене ратне злочине ниједном није поменуо Народну библиотеку у Београду и њено
уништење. Нажалост, то нису учинили ни чланови Судског већа, као ни тужилац. Током читавог суђења питање уништавања покретне и непокретне културне баштине ниједном није било
предмет пажње учесника овог процеса. Тако је
пропуштена јединствена и историјска прилика
да се овај злочин и формално-правно утврди
као ратни злочин и санкционише у складу са
нормама међународног права и националног законодавства.
Услед пропуста југословенских војно-судских власти Александер Лер није био оптужен,
нити осуђен због уништавања Народне библиотеке у Београду. Иако до данас нико није одговарао за овај несумљиви ратни злочин историјски извори омогућавају нам да укажемо на
непосредно одговорне. У том смислу треба се
подсетити чињенице да је објекат Народне би-

блиотеке погођен запаљивим пројектилима, као
и да је сам генерал Лер приликом исказа датог
почетком маја 1945. године у Купинецу код Загреба недвосмислено указао на налогодавца наредбе да се уништи српска национална библиотека, као и на мотиве за извршење тог злочина.
Историја је уписала имена Адолфа Хитлера, као
налогодавца, и Александера Лера, као организатора и извршиоца тог гнусног (зло)чина. И док
је Адолф Хитлер 30. априла 1945. године извршио самоубиство у свом берлинском подземном
скровишту, дотле је немачки генерал-пуковник
авијације Александер Лер због учињених бројних ратних злочина осуђен од стране Војног
суда за град Београд на смртну стрељањем која
је, упркос молби за помиловање, извршена 27.
фебруара 1947. у Београду. 12
Одговорност југословенских власти за
уништење националног фонда налази се, пре
свега, у континуираном игнорисању неопходности да се Народној библиотеци у Београду обезбеди наменски грађен објекат, односно да се
предузму одговарајуће мере за физичку заштиту фонда од опасности изазваних елементарним
непогодама, природним катастрофама или оружаним сукобима.
Посебно треба указати на игнорантски однос министра просвете Божидара Максимовића
који је ту дужност обављао у раздобљу између
1929. и 1932, као и 1939. и 1940. године. Важио
је за дворског радикала и брутално се обрачунавао са противницима монархије и централистичког уређења државе посебно у периоду
између 1924. и 1927. године када је обављао дужност министра унутрашљих послова. Чињеница
да је некадашњи министар полиције, познат по
политици „чврсте руке” због које је добио надимак „Божа Кундак”, био именован за министра
просвете говорило је о свести тадашње југословенске политичке елите о значају образовања,
културе и науке. Стога не треба да чуди његов
однос према Народној библиотеци који се огледао у потпуној невидљивости те установе за ресорно министарство. Иронијом судбине, након
бега из земље 1941. године Максимовић је жи12 Архив Југославије, 15, Ф-41-427.
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вео у Сједињеним Америчким Државама, док је
једно време радио и у Конгресној библиотеци у
Вашингтону.
Након Божидара Максимовића дужност министра просвете у раздобљу краћем од једне
деценије обављали су политичари попут Драгутина Којића, Раденка Станковића, Илије Шуменковића, Стевана Ћирића, Драга Марушића,
Добривоја Стошовића, Димитрија Магарашевића, Богољуба Кујунџића, Антона Корошеца,
Михе Крека и Милоша Трифуновића. Чињеница да је чак дванаест лица обављало одговорну
дужност министра просвете у деценији која је
претходила избијању Другог светског рата на
територији Краљевине Југославије у довољној
мери говори сама за себе о могућностима које су
стајале на располагању националној библиотеци
у смислу решавања основних инфраструктурних, стручних и безбедносних проблема са којима се суочавала. Стога је одговорност за стање у
којем је Народна библиотека дочекала избијање
Другог светског рата на тлу Краљевине Југославије, односно за трагичне последице настале услед вишегодишње небриге државних власти и на
најодговорнијим личностима које су имале моћ
одлучивања у Министарству просвете.
Одговорност управника и особља Народне
библиотеке терцијална је по значају и последицама (не)чињења. Најпре, треба указати да су
овлашћења и могућности за деловање управника Народне библиотеке Драгослава Илића, као
и његових малобројних сарадника биле веома
ограничене у датим околностима.
Пре него што се осврнемо на евентуалну одговорности самих запослених у националној
библиотеци потребно је да укажемо на континуиран напор управника и свега особља на бризи
о националном фонду у складу са расположивим логистичким, инфраструктурним и финансијским могућностима.
Управник Народне библиотеке Драгослав
Илић, као и његови претходници Јован Н. Томић и Милош Л. Зечевић, у више наврата обраћали су се ресорном Министарству просвете
предлажући и апелујући да се приступи изградњи наменског објекта за потребе дугорочног смештаја те установе. Услед изостанка по-

зитивне реакције централних државних власти
они су тражили да се омогући темељна санација
објекта, као и спровођење активности на постизању одговарајућих безбедносних стандарда у
контексту чувања грађе. Нажалост, ниједна од
ове две иницијативе и захтева није наишла на
позитиван одјек у Министарству просвете. Једина, континуирана реакција, представљала је
вишегодишње ћутање државне администрације
које је сасвим јасно и врло гласно говорило о
изостанку објективних и стручних приоритета
у том органу власти.
Након трагичних априлских дана 1941. године покренуто је питање одговорности за страдање Народне библиотеке у Београду и националног фонда. Убрзо се и у јавности почело
постављати то питање те је управник Народне
библиотеке Драгослав Илић 24. јула 1941. године квислиншком Комесаријату Министарства
просвете упутио исцрпан извештај о томе како
је изгорело здање у коме је било седиште те установе, као и целокупан национални фонд.13
Након општег осврта и одељака који су се
односили на здање Народне библиотеке, борбу
за зграду, почетак Другог светског рата и припреме за евакуацију најдрагоценијег дела националног фонда управник Илић је веома детаљно
у свом извештају описао дешавања у раздобљу
од 27. марта до 6. априла 1941. године.
Указујући на активности које је особље националне библиотеке, са њиме на челу, предузимало како би се од потенцијалног оштећења
или потпуног уништења сачувао национални
фонд управник се посебно детаљно осврнуо на
догађаје који су обележили 6. април.
„Тога несретног јутра били смо у Библиотеци
још у 6,30 изјутра г. Ђорђе Радојичић и ја, затим
служитељи. У 8 или 9 сати требало је да дођу војници да товаре. Место њих дошли су авиони.
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.
13 Архив Србије, МПс, XLVI, 263, 1941.
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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.
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.
И после оног најјачег бомбардовања од 15,30
по подне 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 и
изгорела.
Ово је цео ток догађаја. Ја не знам шта је још
могло да се ради под оваквим околностима? Без
средстава, без људи, остављени од Министарства просвете, од војске, од власти у Београду
морали смо пропасти. У току дана 6. априла гледао сам како гори Аграрна банка,14 Позориште15–
никаквих средстава за гашење...”
Драгоцени извештај управника Музеја
Српске цркве др Радослава Грујића пружа важне податке о самом уништењу Народне библиотеке. Музеј се тада налазио у Богојављенској
улици број 8 (садашња Кнеза Симе Марковића).
Као и у случају Народне библиотеке највеће драгоцености овог музеја биле су благовремено запаковане у специјалне кутије и сандуке. Управник Грујић је, за разлику од управника Илића,
поред драгоцености које су му биле поверене на

чување остао дању и ноћу, с једним служитељем,
за цело време бомбардовања, 6. и 7. априла, као
и још десетак дана после тога – све до доласка
немачке војске у Београд.
Један детаљ из Грујићевог извештаја је посебно значајан и у контексту разматрања могућности које су можда могле довести до спасавања
националног фонда.
„За време једног од најжешћих бомбардовања
око четири сата после подне,16 осетио сам у свом
склоништу, у подруму Музејске зграде, необично јак тресак и у исто време потрес целе зграде
нада мном, те сам одмах излетео напоље. Ту сам
с фронталне стране, опазио једну упаљену бомбу, где се распрскава на стази пред самом зградом. Одмах сам прискочио њој и засуо је песком
и шљунком са стазе као и почупаном травом са
сквера поред ње.

Зграда Аграрне банке спаљена 1941. године
Како је одмах по том наишао нов талас бомбардера, морао сам се повући у склониште, а када
сам поново изашао, видео сам да је ватра упаљене бомбе, коју сам засуо песком утуљена, али да
на неколико метара од ње, код саме спољашње
стране баште у којој се налази зграда Црквеног
музеја лежи, куршумима митраљеза изрешетан,
велики бомбни шаржер и око њега избројао сам
20 упаљивих бомби, од којих, на срећу, ниједна
није била упаљена (те су бомбе доцније прегледале немачке војне власти, забележиле њихове
бројеве, и као безопасне оставиле их Музеју).
Врло је вероватно, да је у исто време, као и у

14 Зграда некадашње Аграрне банке на данашњем Тргу Николе
Пашића. У њој се сада налази Историјски музеј Србије и Министарство културе и информисања.
15 Народно позориште.

16 Време када је запаљивим пројектилом погођена и Народна
библиотека која се налазила у суседству.
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башту Музеја пала упаљива бомба и на Народну
библиотеку, која се налазила скоро у непосредном залеђу Црквеног музеја на Косанчићевом
венцу бр. 12. Ово претпостављам стога, што се
ускоро пошто се спустио сутон, опазила прво
зажареност неба од стране Косанчићевог венца, затим је све већи пламен који се целе ноћи
све више разбуктавао и врло високо дизао, сваки час повијан ветром према Музеју и језиво
осветљавао цео крај око мога склоништа. Како
је снага огња, међу варницама, високо дизала
и многе упаљене листове хартије и разбацивала их по башти Музеја, уверен сам био да гори
неко складиште папира или књига. Али сам
целе ноћи још тешио се мишљењем да то није
Народна библиотека него склониште Графичког
одељења Државне штампарије, које лежи на Косанчићевом венцу бр. 19, мало укосо према бившој Народној библиотеци.
Целу ноћ пробдио сам више у бризи шта
гори и од опасности од огромног разбешњелог
огња у непосредној близини мога Музеја, него
од бомбардовања; а ујутро одмах, чим су мало
изгубили се тешки звуци бомбардера и штука,
провукао сам се до Косанчићевог венца да се
осведочим шта гори, морен непрестано тешком слутњом да ипак можда огањ није захватио
Народну библиотеку, која крије ненадокнадиво
благо нашег духовног живота у прошлости.
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 тренуци које сам преживео
током целог бомбардовања Београда!”17
Сведочанство др Радослава Грујића, упућено 30. септембра 1941. године, Комисији квислиншког Министарства просвете за утврђивање узрока пропасти Народне библиотеке, од
прворазредног је значаја за непосредан увид у
трагичне поподневне сате недеље, 6. априла.
Као и у случају Народне библиотеке, Музеј
Српске цркве био је предмет бомбардовања запаљивим пројектилима током најжешћег ваздушног удара који је трајао од 15 сати и 30 минута до око 18 сати тога дана. У дворишту Музеја

Српске цркве, том приликом, одјекнуо је један
снажан тресак за који се потом испоставило да
потиче од удара једне запаљиве бомбе. Правовременом акцијом управника Музеја Српске
земље др Грујића тај пројектил је спречен да
експлодира једноставим набацивањем песка и
земље на њега, баш како је посебно упутство
о дејствовању у случају ваздушних напада запаљивим средствима и препоручивало. Осим
тог пројектила управник Грујић у непосредној
близини самог здања Музеја уочио је и бомбни
шаржер са око двадесет запаљивих пројектила
од којих, на срећу, ниједан није био активиран.
У исто време, свега неколико десетина метара
даље, у Народној библиотеци одвијала се слична ситуација. Око 15 сати и 30 минута здање националне библиотеке било је погођено једном
запаљивом бомбом и то у делу мансарде насупрот зграде на адреси Косанчићев венац број
17. Ипак, очевидац инжењер Сава Величковић
приметио је да се део крова благо пушио, али да
још увек није било пожара те да је дим који се
појавио био је слаб и да пламена тада није било.
Иако су се у здању Народне библиотеке на
прецизно распоређеним местима укључујући
ту и поткровље налазила средства за гашење
пожара, као и песак и креч које су београдске
власти уочи избијања непријатељстава у два камиона допремиле у саму установу, ништа се није
десило будући да је објекат био празан. Наиме,
током тог ваздушног удара у згради Народне библиотеке није се налазио управник, нити било
ко од библиотекара и служитеља. Здање је било
сабласно празно.
Тај несрећи развој догађаја непосредан је узрок уништења националног фонда. Као што је
познато, било је потребно да се пројектил затрпа мањом количином песка или земље како би
био у потпуности неутралисан. Да је, као што
је то био случај са Музејем Српске цркве, у Народној библиотеци био макар један члан особља
запаљиви пројектил који је погодио угаони део
мансарде могао се без већих тешкоћа у потпуности неутралисати. Нажалост, као што је познато, здање на Косанчићевом венцу број 12 било
је празно током више сати. То је резултирало
активирањем пројектила и иницирањем пожара

17 АС, МПс, XLVI, 263, 1941.
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власти већ био именован за вршиоца дужности
управника Народне библиотеке.
„Ја се бавим српском историјом. Знам добро
како је стечено све ово што имамо и због тога
осећам да ми је најсветија дужност да и сам учествујем у одбрани, колико могу и колико сам
способан. [...] После 27. марта управнику сам у
више маховао говорио да треба да одреди ко ће
остати у Библиотеци. Управник је знао да ја нисам војни обвезник, наравно у прво време, пре
ратних ревизија одлука о ослобођењу. Било је
природно да мене одреди за чувара, мене и служитеља Милију Радојевића, ратног инвалида,
који је такође био ослобођен војске. Ја му нисам
могао то предложити. Београд је оглашен за слободан град. Изгледало је да неће бити бомбардован. Библиотека, бар главни и најважнији њен
део, биће у Манастиру Благовештење, у релативној сигурности. Ако ја тражим да будем с Библиотеком, значило би да желим да се склоним од
опасности. Нисам то никако хтео. Управник ми
није одређивао дужност у Библиотеци за време
рата. Знао је за мој договор с братом и одобравао
га је у разговорима са мном. Тако сам ја пошао
с братом. По братовљевој жељи мајор г. Алексић је у своме сопственом аутомобилу 6. априла
после 12 ч. повезао за Ваљево мене и братовљевог таста, г. Милутина Лазаревића, пуковника у
пензији, који је такође желео да тражи одобрење
да ступи на војну дужност. 7 априла смо пошли
за Краљево и истога дана тамо стигли. 8. априла
смо били у Краљеву. 9 априла је било јасно да је
капитулација неизбежна. [...]
Чим се почело да мути у свету, стао сам да наваљујем на управника г. Илића да радимо на обезбеђењу Библиотеке. Библиотечка зграда била
је стара, посустала и веома оптерећена. У скоро
непосредној близини био је Земунски мост. Ја
сам стално мислио на опасност која прети Библиотеци од тога Моста. Кад почне рат, мост ће
бити бачен у ваздух а с њим заједно пропашће
и Библиотека. Требало је нешто предузети. На
зидање нове зграде није се могло ни мислити. У
временима пред рат не зидају се библиотеке. Не
би се стигло ни да се доврши зграда. Пре ратних
олуја предлагао сам да се влади упути молба за
зидање нове зграде и да је потпишу сви науч-

који се постепено ширио током наредних сати.
Ни тада није било прекасно да се он локализује
и угаси, али то није имао ко да учини. Чак и у
случају да су то намериле да учине суседи, у томе
су били спречене чињеницом да је објекат Народне библиотеке био закључан.
У питању је очигледан пропуст управника
Народне библиотеке Драгослава Илића и његових сарадника. Управник се, поред осталог,
огрешио и о одредбе Наредбе министра просвете Милоша Трифуновића од 3. априла 1941.
године којом је било утврђено да су руководиоци националних установа културе у обавези
да остану у институцијама и у случају непријатељског напада, као и да морају именовати лица
која би их замењивала у случају да привремено
морају да их напусте.
Управник Илић је 6. априла 1941. године и
наредних дана у више наврата напуштао своју
дужност и објекат Народне библиотеке без да
је сарадницима издао одговарајуће наредбе. Такође, исти пропуст учинили су и сви припадници особља Народне библиотеке који нису били
на својим радним местима и тако створили услове за неутралисање опасности од запаљивих
пројектила, односно избијања пожара. Из овога треба изузети део војно способног особља,
укључујући ту и домаћина зграде, који су раније
били мобилисани.
Упоређивањем садржаја извештаја Драгослава Илића и др Радослава Грујића, као и сведочанстава очевидаца страдања Народне библиотеке попут инжењера Саве Величковића може се
закључити да део извештаја управника Илића у
коме је он указивао како библиотека није била
погођена до 18 сати 6. априла, када ју је он напустио, не одговара истини. Исти је случај и са
тврдњом служитеља Милије Радојевића који је
дао исказ по коме је здање Народне библиотеке
напустио тога дана око 18 сати и 30 минута.
На овом месту цитираћемо и делове извештаја који је Комисији квислиншког Министарства просвете за утврђивање пропасти Народне
библиотеке 3. октобра 1941. године поднео дугогодишњи библиотекар Народне библиотеке
историчар Ђорђе Сп. Радојичић који је у периоду састављања извештаја од квислиншких
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био упућен на мене. Покреће лист који треба да
доноси чланке из науке, али самном о томе не
говори. На неколико дана пре давања у штампу
првог броја тражи од мене чланак. Дајем га због
Библиотеке. Од новембра прошле године нити
одлазим управнику нити ме он зове. Не знам
шта је он после тога времена предузимао. Ни од
кога ништа нисам сазнао и ни по чему не могу
да закључим да сам и имао шта да сазнам. Долази 27. март. Ратна опасност се не може више да
избегне. Интерес Библиотеке налаже да приђем
управнику и ја то чиним. Све чиновништво
углавном сложно ради на паковању библиотечких драгоцености. За релативно веома кратко време посао је био готов. Питање је само где
ће се с тим сандуцима. Најбоље је да се однесу
у манастир Благовештење, где је одређено склониште за Библиотеку. Нема превозних средстава. Ја одлазим брату и молим га да нам војска да.
Брат обећава и ја то саопштавам управнику. То
сам учинио у понедељак, уторак или среду последње недеље пред рат. Тачно се не могу сетити,
али би могао то да утврдим. Управник казује да
ће да пита Министарство за одобрење. Сутрадан ми саопштава негативан одговор Министарства. Ја сам у такав одговор веровао све док
нисам прочитао управников званичан извештај
о пропасти Библиотеке. По чему се да закључити да министар није био обавештен, да ће војска
да да превозна средства. У четвртак после подне
управник ми саопштава наредбу Министрову
да се Библиотека не сели. Ја те вечери одлазим
брату и питам га да ли његово обећање и даље
важи. Сутрадан саопштавам потврдан одговор
мога брата. Управник добија одобрење Министрово. Акт се пише и шаље Војној делегацији,
али у Библиотеци настаје пометња и акт не долази на време. Тек се у суботу по њему може да
решава. Резултат сазнајем у суботу увече и по
њему предузимам све што је потребно. О томе
сам већ говорио на почетку овог мог излагања.
Задоцнило се. Погрешило се што се није ништа
предузело после првог мог саопштења да се од
војске могу добити превозна средства.”18
Садржај извештаја Ђорђа Сп. Радојичића

ници, књижевници и други угледни људи. Нудио сам се да ја скупљам потписе. Предлог сам
више пута понављао. У један мах сам намеравао
да тај план изведем сам, као приватна личност.
На моје питање, управник ми је одговорио да би
таква акција била у супротности с мојим чиновничким дужностима. Такав одговор је имао значење забране. Библиотека је била у опасности и
у миру. Од стручних комисија зграда је оглашена
више пута као склона паду. Опасност је претила
и са других страна. На мансарди су становали
служитељи, један чак са малом децом. Мансарда
је саграђена од цигле и дрвеног материјала. Ту су
били магацини несређених новина. Морао сам
доказивати да је електричне жице неопходно
изолирати. У томе сам успео. Али нисам успео
да убедим управника, да је опасно да у једној
соби на мансарди буде пећ, чији чункови вијугају кроз многе просторије док дођу до димњака.
Залуд је свако тобожње обезбеђење; чункови,
иако дупли, загревају се и могу лако да запале
греде поред којих пролазе. Управник је изгледа
веровао да кад се не мисли на несрећу тада она и
не долази. Спокојно је излазио на сусрет свима
молбама чиновника и других лица и установа.
Чиновници траже да због израде библиографија износе из зграде најновије бројеве новина
и часописа, и то не по неколико бројева него
све што дође; добијају одобрење и они то чине,
и не дајући реверсе (уосталом, то би било и неизводљиво). У намесништву дођу на идеју да из
новина исецају чланке о пок. краљу Александру.
Даје им се други примерак новина и он наравно
пропада. У таквом раду управника затичу дани
приближавања ратних вихора. Опасности за Библиотеку безброј пута се повећавају. Управник
напише по који акт, управо нареди да се напише
(јер он у последње доба није сам састављао ни
годишње извештаје Академији наука), и на томе
се сврши његово старање за Библиотеку. Све
предлоге дочекује унапред решен да их не усвоји
или бар ништа по њима да не ради. Он је наредбодавац, он је веза са Министарством, без њега
ништа не вреди ни смишљати ни предузимати.
Видим да сам му досадан својим предлозима и
својом ненадлежном забринутошћу. Почиње
да тражи друге сараднике и за ствари за које је

18 АС, МПс, XLVI, 263, 1941.
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треба узети са одређеном резервом будући да га
је он писао након смене Драгослава Илића са места управника Народне библиотеке и свог преузимања положаја вршиоца дужности управника
те установе. Наиме, прва марионетска и квислиншка управа у делу окупиране Србије коју је
предводио ратни злочинац Милан Аћимовић,
на предлог тзв. комесара Министарства просвете Велибора Јонића (припадника клерофашистичког и пронацистичког ЗБОР-а), удаљила је
2. августа 1941. године са дужности управника
Народне библиотеке Драгослава Илића који
је девет дана касније дужност предао свом помоћнику Светозару Матићу. Већ 27. августа за
вршиоца дужности управника Народне библиотеке постављен је Ђорђе Сп. Радојичић. Драгослав Илић је разрешен дужности и пензионисан
2. новембра исте године од стране квислиншке
тзв. Владе коју је предводио генерал Милан Недић.19
Важно је на овом месту осврнути се на смену
управника Драгослава Илића коју је извршила
непризната квислиншка тзв. Влада Милана Недића. Познато је да је Недић и пре Другог светског рата био отворени симпатизер нациста и
организације ЗБОР коју је предводио Димитрије Љотић, као и да је властима отворено сугерисао прикључивање Југославије „Тројном
пакту”. Због тога је смењен са дужности у оружаним снагама Краљевине Југославије у новембру 1940. године. Активиран је уочи Априлског
рата да би му била поверена команда над трупама на југословенско-бугарској граници које
су требало да чувају одступницу Војсци Краљевине Југославије у случају њеног повлачења ка
југу. Након брзог војног дебакла који је доживео
у борбама са непријатељем повукао се у Београд.
Већ 29. августа исте године од стране нацистичких окупационих власти постављен је за председника квислиншке тзв. Владе народног спаса.
Централне власти Краљевине Југославије,
као и државни органи СФР Југославије и Републике Србије никада нису признали легитимност тзв. Владе Милана Недића услед чињенице да ју је формирала окупациона власт којој је

она све време верно служила. Стога је део садржаја извештаја Ђорђа Сп. Радојичића вишеструко проблематичан. Прво, он је 6. априла у
пре подневним сатима без одобрења управника
Илића, напустио Народну библиотеку и у њу
се није вратио у дужем временском периоду.
Друго, вероватно и сам свестан веома деликатне и непријатне ситуације да је на положај тзв.
вршиоца дужности управника националне библиотеке постављен од стране квислиншких
и непризнатих власти Радојичић је вероватно
имао потребу да у том извештају истакне своје
„заслуге”, а истовремено укаже и на „пропусте”
управника Илића.
Саме нацистичке окупационе, као и квислиншке власти под управом Аћимовића и
Недића биле су свесне чињенице да Народна
библиотека није могла да буде легитиман ратни циљ те су стога формирале две комисије са
циљем утврђивања узрока пропасти те установе
и њених збирки. Прву комисију формирала је
тзв. Комесарска управа Милана Аћимовића почетком јула 1941. године. Њу су чинили Кирило
Јанић (председник), Илија Мамузић и Милан
Вујаклија (чланови).20 Након прибављених извештаја од управника Илића и чланова особља
саме установе, као и више очевидаца догађаја
Комисија је донела закључак по коме је до пропасти Народне библиотеке дошло услед сплета
сложених околности и догађаја и тиме ослободила одговорности управника Драгослава Илића.
Како то, по свему судећи, за окупационе и квислиншке власти није представљало очекивани и
жељени исход рада Комисије, тзв. Министарство просвете 17. септембра основало је нову
Комисију коју су чинили проф. др Гргур Јакшић
(председник), проф. др Милан Влајинац, проф
др. Грегор Чремошник и Димитрије Војковић
у својству чланова Комисије. Након прибављених писаних извештаја и додатних изјашњења,
Комисија је усменим путем прибавила додатне
информације од свих релевантних лица која су
могла имати непосредна сазнања у вези са трагичном судбином Народне библиотеке.
20 Љубомир Дурковић-Јакшић, О пропасти Народне библиотеке
у Београду 1941. године и судбини њених реткости, у: Археографски прилози, бр. 6-7, Београд 1984-1985, 15.

19 Мираш Кићовић, Историја Народне библиотеке у Београду,
Београд 1960, 179.
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Комисија је рад окончала 29. октобра 1941.
године када је тзв. Министарству просвете проследила извештај са мишљењем о узроцима пропасти Народне библиотеке и националног фонда. Чланови Комисије закључили су да „кривица
што је Народна библиотека изгорела и што је у
њој пропало све сакупљено књижевно народно благо пада, у првом реду, на одговорне више
државне власти до 6. априла 1941. године, које
се, и поред свега заузимања управа и пријатеља
Народне библиотеке после Уједињења, нису постарале да једна таква важна установа добије
модерну зграду са бетонираним трезорима, у
којима је једино могуће очувати драгоцене рукописе и књиге, у случају ма каквог пожара.
На другом месту, пропасти Библиотеке допринела је и одлука Министарства просвете I
пов. бр. 15, од 3. априла 1941. год., којом је било
наређено да се ни Народна библиотека ни друге
просветно-културне установе не однесу из Београда, због због тога што министар војске није
могао дати додатна превозна средства.
За похвалу је, мећутим, што су, и поред те
одлуке, г. Драгослав Илић управник, и Ђорће
Радојичић, чиновник Библиотеке, из властите
иницијативе предузели мере (преко г. Живојина
Радојичића, тадашњег шеба Саобраћајне службе Главног ђенералштаба) да се добицу два камиона за пренос бар најважнијих списа у раније
одређено место за евакуацију; али је за жаљење
што је изненадно бомбардовање Београда спречило, у последњем тренутку, њихово извршење.
Напослетку, Библиотека је пропала и због
тога што се о њој нико није старао у току самог
бомбардовања. Десило се на више места у Београду да су запаљиве бомбе на крововима, таванима и другим деловима кућа на време погашене и дотичне зграде спасене од пожара, и да су из
станова, дућана и радионица, које је пожар већ
био захватио, ипак изнете многе ствари. Међутим, у Народној библиотеци није се десило ни
једно ни друго, и то стога што је она после првог
бомбардовања Београда, 6. априла о.г. изјутра,
била потпуно напуштена. Из приложених исказа јасно излази да су се, једино за време тог првог бомбардовања, у зграда Библиотеке нашли
и у њене подруме склонили г. Илић и сви слу-

житељи, сем домаћина, који је раније био мобилисан. Али, тога јутра Библиотеку није задесила
никаква непосредна несрећа. Одмах по свршетку тог бомбардовања око 9-10 часова пре подне,
разишло се особље и нико се није вратио ни тога
дана, ни сутрадан. Једино служитељ Милија Радојевић, који као инвалид није био војни обвезник, и који није са осталом тројицом служитеља
отишао да тражи своју команду, тврди да је, без
ичијег наређења, долазио у Библиотеку и обилазио је у току 6. априла после бмбардовања. Али,
и он је сувише рано нашао склониште у Лагуму испод Калимегдана а није сачекао ноћ, нити
преноћио у свом стану у згради Библиотеке или
у њеним подрумима. Г. Илић изјављује да је тога
дана, око 16 часова обилазио зграду Библиотеке
и да на њој није ништа опазио. Али, то његово
тврђење не може се довести потпуно у склад са
исказом г. Величковића, који је приметио дим
на мансарди зграде већ после 16 часова, а разбуктали пламен на крову око 18,30 часова. Напуштање библиотеке од стране њеног особља
дошло је најпре отуд што домаћину зграде, кад је
он неколико дана пре бомбардовања отишао на
војну дужност, није нико одређен за заменика.
Управник г. Илић тврди да је за заменика одредио споменутог служитеља Милију Радојевића,
али овај то пориче, а ни остала три служитеља
не знају ништа о томе. Осим тога, за време док
су се 6. априла четворица служитеља налазила у
згради Библиотеке, где су и становали, никоме
од њих, па ни инвалиду Милији Радојевићу, није
нарећено да чува зграду, на којој су, услед експлозија у близини, већ били полупани прозори.
Најзад, потребно је споменути и то, да управник
г. Илић није ни себи одредио заменика, иако је
за то изричито био овлашћен наредбом г. министра просвете, I пов. бр. 15. од 3. IV 1941. године.
У таквим приликама искључено је било да ма
који службеник Библиотеке могне покушати да
угаси запаљиву бомбу, или да макар што изнесе
из упаљене зграде. А за спасавање најважнијих
списа Библиотеке било је доста времена. Из исказа г. Саве Величковића види се да Библиотека
погођена запаљивом бомбом 6. априла око 15,30
часова. По тврђењу г. др Грујића и Креманца, ни
у понедељак 7. априла пре подне, пожар још није
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био обухватио сутерен предњег дела Библиотеке, где су били смештени сандуци са спакованим
књигама и рукописима. Тврђењу служитеља
Милије Радојевића да је у понедељак рано изјутра горео већ и сутерен, не може се веровати.
Шта више, због отсутности свих службеника
Библиотеке спречени су били и суседи и други
да спасавају Библиотеку. У овом исказу г. Величковић изричито спомиње да је у друштву са г.
Бонџуловићем пошао да гаси пожар, али да ту
намеру нису могли остварити услед тога што је
зграда била закључана и што нико од службеника Библиотеке није био у близини. А по исказу
г. др Грујића, чију бригу за спасавање Библиотеке треба нарочито истаћи, стање пожара, чак и
у понедељак изјутра, било је такво да се нешто
могло спасити, али да ни он није могао ништа
учинити због тога што жандарми, на које је случајно у близини наишао, и који су тада једини
могли корисно да му послуже, нису схватили
значај Библиотеке и нису хтели да му пруже помоћ.
Из свих прибраних података излази: да
особље Народне библиотеке, у тим данима, није
било на висини, пошто ниједан чиновник ни послужитељ није обишао зграду у току пожара 6. и
7. Априла, али да кривица за пропаст Библиотеке ипак не може пасти на ово или оно лице, него
на стицај свих наведених неповољних околности. У прилог тога закључка говоре и ове чињенице: општа паника која је владала прва два
дана бомбардовања, прекид телефонске везе,
нестанак воде, недостатак песка и, најзад, отсутност ватрогасаца и других органа власти који би
могли помоћи да пожар, ма и делимично, буде
савладан.”21
У налазу Комисије о узроцима страдања
Народне библиотеке било је указано и на могућности које су, након првог ваздушног напада, стајале на располагању у смислу заштите
највреднијих сегмената националног фонда.
Чланови Комисије оценили су управников покушај да се сандуци са највреднијом грађом пренесу у здање Патријаршије Српске православне
цркве као неодговарајуће. Исправније би било,
сматрали су чланови Комисије, да су сандуци

били пренети у„ Лагум испод Калемегдана који
се налазио преко пута излаза из Косанчићевог
венца, у ствари нешто два и по пута даље него до
Патријаршије, и где је склониште било најсигурније. Могли су се сандуци пренети и преко пута
улазних врата из Сребрничке улице у Народну
библиотеку, у зграду бр. 4 исте улице, где су се
склањали и многи граћани, јер је била безбеднија од других у суседству.”22
Констатовано је како „после првог бомбардовања Илић није ништа учинио за спасавање
зграде и библиотечких драгоцености. Наредбом
Министарства просвете од 3. априла Илићу је
било изричито наређено да на својој дужности
остане чак и у случају непријатељске окупације,
што значи да му је нарећено да чува Библиотеку и да је ни под каквим условима не напусти.
Осим тога, истом наредбом, дато му је право да
доноси одлуке о остајању на дужности и другог
особља које не буде позвано на војну дужност,
а у случају неизбежне потребе и да себи одреди замену. Према томе, када је завршено прво
бомбардовање Илић је требао исправити ранију
учињену грешку, наименовати за домаћина Милију Радојевића, који није био војни обвезник, и
позвати Катинку Цимбаљевић, јер је била близу
Библиотеке, па им наредити да остану и чувају
са њим Библиотеку, јер је био обавезан да остане
на свом месту и руководи одбраном Библиотеке.
Место свега тога, урадило се оно што се не може
ничим бранити, а још мање одбранити. Негде од
око пола 10 часова, пошто су закључали Библиотеку, сви су је напустили: управник и четири
служитеља, с тим да се више не врате да је чувају.
Помоћник управника, Светозар Матић, није се
појављивао од 4. априла, а Ђорђе Сп. Радојичић,
рукодилац старе књиге и архивског материјала,
није се вратио на дужност већ је отишао, како
је изјавио, наводно, да тражи неку јединицу
која би га примила за добровољца, иако је био
ослобођен војске! И у понедељак 7. априла, у
радни дан, нико од особља Народне библиотеке, колико се зна, није дошао на своју дужност
и да види шта се дешава у његовој установи, сем
Катице Цимбаљевић, али и она није могла ући
у закључану Библиотеку, као што нису ни људи

21 Исто, 29-31.

22 Исто.
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из комшилука који су долазили да спасавају народно културно благо. На тај начин, службеници Библиотеке су поступили крајње несавесно и
извршили су у току рата преступ необављањем
грађанских и војних обавеза, што је проузроковало непроцењиви и ненадокнадиви културни
и национални губитак, а то се могло избећи савесним обављањем својих дужности,” закључили су чланови Комисије у извештају о узроцима
страдања Народне библиотеке.23
Уочљиво је како се у читавом извештају ни на
једном месту не спомиње одговорност непријатеља (тада већ окупатора) за последице изненадног и вишедневног бомбардовања Београда што
је, поред осталог, резултирало и уништењем
здања и збирки српске националне библиотеке.
Упркос томе, извештај Комисије за утврђивање узрока страдања Народне библиотеке у
Београду представља драгоцено сведочанство
о појединим аспектима одговорности управника и особља, али и драгоцен историјски извор
који сведочи о отвореним покушајима да се, ангажовањем квислиншких органа власти, учини
све како би се примарно одговорни ослободили сваке кривице за почињени ратни злочин и
уништавање културног наслеђа.
Након што је Комисија квислиншког Министарства просвете окончала свој рад, тзв. Влада
Милана Недића разрешила је дужности управника Народне библиотеке у Београду Драгослава Илића и донела решење о његовом пензионисању. Као што је раније напоменуто, за вршиоца
дужности управника постављен је историчар и
библиотекар Ђорђе Сп. Радојичић. Будући да се
све одлуке српских квислиншких власти сматрају правно ништавним персонална промена
на челу националне библиотеке може се дефинисати као противправни чин.
Тиме је, током јесени 1941. године, Народна библиотека ушла у један од својих најтрауматичнијих историјских периода – раздобље
рада под окупацијом. Тај временски период, још
увек недовољно историографски обрађен, представља један од посебних научних изазова који
стоје пред савременом генерацијом историчара

и библиотекара. Верујемо да ће и ова научно-историографска студија представљати симболичан подстрек стручњацима да, у светлу нових
научних сазнања, темељно истраже то раздобље
из прошлости националне библиотеке.
Дејан Ристић

23 Исто.
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ТЕРИТОРИЈАЛНЕ КОНЦЕСИЈЕ БУГАРСКОЈ 1915.
Документи
(Део 1.)

Силе Антанте су због свог војног положаја за време 1915. настојале да на своју страну привуку
неутралне балканске државе Бугарску, Грчку и Румунију сматрајући да ће тако убрзати завршетак
рата. Нарочито им је била важна Бугарска због свог стратешког положаја након отварања фронта
код Галипоља, јер би преко бугарске територије чланице Антанте копненим путем имали везу са
овим ратиштем, а такође би прекинули везу Немачке са Турском.
У том циљу Антанта је 1915. године упутила две званичне понуде Бугарској да јој се придружи
нудећи јој територијалне накнаде на рачун других балканских држава Србије, Грчке, Румуније и
Турске. Уз ове понуде Бугарској Антанта је упућивала и ноте Србији, Грчкој и Румунији тражећи
да јој дају овлашћење да Бугарској понуде делове територија ових држава, које би оне уступиле
Бугарској по завршетку рата, а те државе би добиле територијалне компензације на рачун поражених чланица Централних сила Аустроугарске и Турске. На прву понуду Антанте Бугарској у 1915.
години упућену крајем маја српска влада је одбила да даје територијалне уступке у Македонији, док
је на друга понуду Антанте Бугарској у 1915. години учињену почетком августа, српска влада дала
начелан пристанак силама Антанте за давање територијалних концесија Бугарској.
Бугарска је на обе ове понуде Антанте одуговлачила са одговором тражећи још веће територијалне уступке и гаранције за њихово остваривање. У септембру 1915. године Бугарска је прогласила општу мобилизацију, а у октобру 1915. године после отпочињања немачке и аустроугарске
офанзиве против Србије, Бугарска је напала Србију.
учинити неке уступке у Македонији, те да се у
овом важном предузећу око Дарданела привуку
нашој групи сила, наводећи, да ће Србија, ако се
рат по нас срећно сврши, много више добити, но
што вреди оно, што би се уступило Бугарима.
При третирању овог питања у главноме сам
изражавао следеће мисли:
Никакве жртве учињене од стране Србије
неће окренути бугарску политику од досадашњег правца. Извесна сугестија ме држи у
уверењу, да Бугарска у данашњој ситуацији не
жели пораз ни Аустрије ни Турске, јер налази
да је то противу њених интереса, те према томе
не може се очекивати да она садејствује онима,
који то желе.
Можда је ова бугарска политика погрешна, а
можда и није, то они најбоље знају, но то је данас
факт.
Моје је мишљење, да тек, после пораза једне
од горњих држава, разуме се без учешћа Бугар-

1.
1. мај 1915, Ниш
Министарство војно Краљевине Србије доставља Министарству иностраних дела Краљевине Србије извештај српског војног изасланика
у Софији да сви војни изасланици Антанте у Софији сматрају да Србија треба да учини Бугарској територијалне уступке у Македонији
Министарство Војно Опште Војно Одељење
Ђенералштабни Одсек
Пов. Ф. Ђ. О. Бр. 4230
Министарству Иностраних Дела
Наш Војни Изасланик писмом од 16. овог месеца Пов. Бр. 44 доставља следеће:
„Част ми је послати следећи извештај:
Сви овдашњи војни изасланици сила Тројног Споразума налазе, да би Бугарима требало
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то учинио тек на велико наваљивање сер Хенри Бекс. Француски Посланик ми каже, да је сер
Хенри Бекс ставио г-на Радославова au pied du
mur, 1 тражећи му да по сваку цену формулише
своје захтеве. У бугарским круговима, како владиним тако и опозицијоним, верује се и тврди,
да је Енглески Посланик прво учинио конкретне
понуде г-ну Радославову; неки – као на пример,
поред многих других, М. Такев у свом говору у
Пловдиву (в. у приложеном броју „Заря“ извод
тога говора)2 – тврде да су те понуде учињене
писмено. Ово очевидно није истина – Енглески
Посланик свечано пориче такве гласове – но
свакако није без важности и то (сви политички кругови у Бугарској сматрају, да после овог
разговора њихова премијера са представником
Велике Британије они имају ново стечено право на „неспорну зону“ из уговора од 1912. год.
са Серезом, Драмом и Квалом, и линијом Енос
– Мидија. Сад сви сматрају да је задатак Бугарске владе – ма која она била – да ради на томе
да добије још нешто више, на пр. бар један део
такозване спорне зоне (на пр. Скопље), затим
Флорину, Воден, па можда и Солун, и на другој
страни линију Родосто – Мидија. Исто тако бугарски државници мисле да смеју с правом захтевати, да им се дозволи, да они или одмах сами
окупирају оно што им Србија треба уступити,
или да ту окупацију за њих изврши нека енглеско-француска жандармерија.
Достављајући Вам ово, Господине Министре
Председниче, ја не мислим да дам неку особиту важност ономе што се у бугарским круговима верује, што се тамо тврди и чему се нада. Но
све ово доказ је само са колико мало вештине
поступају овдашњи представници сила Тројног Споразума. Неки од њих полазе од предубеђења, да је Бугарска била неправедно оштећена Букурешким Уговором, и да је сад прилика,
да се та погрешка исправи. Други опет сматрају
да би то била њихова лична заслуга да за своје
земље придобију једног савезника, који би тако
корисно могао послужити за операције против
Цариграда. Ја нисам пропустио да им кажем, да
српска влада, узевши у оцену држање Бугарске,

ске, моћићемо очекивати промену данашње бугарске политике, а дотле не треба губити време
око Бугарске, јер је безкорисно; не треба јој показивати никакве знаке, да нам је потребна, јер
јој се на тај начин даје важност и могућност, да
се горди; не треба много прецењивати њену услугу у овом моменту, јер тиме показујемо нашу
слабост, једном речи, не треба је мазити. А треба: или је придобити силом на нашу страну, што
не би било паметно, а можда и немогуће; или дефинитивно престати са покушајима око њеног
придобијања на нашу страну, што би било најцелисходније, јер би је само то можда натерало
на размишљање и решење да пође нашим путем.
Предњи извештај част ми је доставити Министарству ради знања.
18. априла 1915. године,
у Нишу
По заповести Министра Војног,
Врши дуж. Начелника,
Пуковник, Љуб. Н. Барјактаровић
Пов. бр. 4389
Прочитао. Јов.
АС, МИД, ПО, 1915, Ф VIII, 8, дос. IV

2.
19. мај 1915, Софија
Српски посланик у Софији Бошко Чолак-Антић –
председнику владе и министру иностраних дела
Николи Пашићу: о бугарским територијалним
захтевима за улазак у рат на страни Антанте
Посланство Србије у Бугарској			
Софија 6. маја 1915.
Пов. № 383
Господину Николи П. Пашићу, Председнику Министарског Савета, Министру Иностраних
Дела у Нишу
Господине Министре Председниче,
У вези са својим извештајем од 28. прошлог месеца Пов. Бр. 355 част ми је известити Вас да сам
накнадно сазнао неке појединости о разговору
које је овдашњи Енглески посланик имао 26.
прошлог месеца са г. Радославовом. Бугарски
Министар Председник формулисао је први пут
тада бугарске услове за улазак у акцију; но он је

1 До зида. (фр.)
2 Прилог није сачуван у грађи.
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од српске територије велики део од десне стране
Вардара, али без Битоља.

налази да после Валандова Србија не може пристати ни на какве територијалне уступке Бугарској. Но морам признати да је скоро немогуће
убедити их; ако се много на њих наваљује, они
одмах постају мање искрени. За срећу мишљење
ове Господе неће бити од предсудног значаја за
решење питања о компензацијама за Бугарску. У
колико се то питање нас тиче, све ће то зависити
од тога: хоће ли се Грчка и Румунија изјаснити за
акцију са Тројним Споразумом пре него се Бугарска определи.
Изволите примити, Господине Министре
Председниче, уверење о моме најдубљем поштовању.

Балугџић

№ 919
На полеђини:
Пов. бр. 5468
Прочитао 17/V Пашић

АС, МИД, ПО, 1915, Ф VIII, 8, дос. V

4.
1. јун 1915, Атина
Српски посланик у Атини Живојин Балугџић –
председнику владе и министру иностраних дела
Николи Пашићу: о разговору са грчким министром спољних послова о територијалним концесијама Бугарској

Б. И. Чолак-Антић

АС, МИД, ПО, 1915, Ф VIII, 8, дос. V

Шифра 19. маја 1915. године
Бр. 832
Министарству Иностраних Дела, Ниш
Лично. Строго поверљиво.
Примио сам Ваш телеграм бр. 5487 и јуче опширно разговарао о том питању са Мин. Ин.
дела, који ми је изјавио, да је данашња влада грчка привремена и да је долазак Веницелоса после
избора врло вероватан. Ако би Силе покушале
међутим изаћи пред данашњу владу са захтевом
да се Бугарској учине уступци, она ће то најенергичније одбити. Грчка влада не види на који
би начин Силе могле приморати Грчку да учини
ту концесију, тек јој ваљда не мисле оглашавати
рат. Данашња грчка влада не може тачно знати
како ће се Веницелос држати у томе питању, али
је вероватно да ни он не може уступити ни једне
стопе своје територије Бугарској, па ма колико
јој се на другој страни обећавало. Грчка влада
се нада да ће пред овом заједничком опасности,
која Србији и Грчкој прети од Сила, оне се заједнички и одупрети. Помоћник Мин. Ин. Дела
говорио је и мени и мојим колегама из Тројног
Споразума да сва та питања треба одложити до
доласка Веницелоса.
Балугџић
На полеђини:
К. Пов. бр. 5580

3.
29. мај 1915, Софија
Српски посланик у Софији Бошко Чолак-Антић
– Министарству иностраних дела Краљевине
Србије: о покушају бугарске владе да поново покрене разговоре са Антантом о својим територијалним захтевима
Министарство Иностраних Дела
Политичко Одељење
Телеграм
Отправљен из Атине 16. V у 8 сати 30 мин.
Примљен у Нишу 17. V у 4 сата 20 мин.
Према једном врло сигурном извештају влада
бугарска која у Русији па и у Енглеској хладно
примљена, покушава сад преко француске владе
покрет о питању концесија и евентуално о свом
уласку у акцију. Тврди се да влада француска врло
добро расположена помоћи Бугарску у њеним
захтевима који обухватају уговор српско-бугарски од 1912. односно Србије, Сереза и Кавале.
Последњи напад немачких сумарена код Дарданела и опасност која постоји савезничкој флоти
на тој страни, чине да се о бугарским захтевима
почиње опет водити рачуна. Према другом извештају, опет из врло доброг извора, могућно је,
да ће се Бугарској покушати уступити Кавала и

АС, МИД, ПО, 1915, Ф VI, 5, дос. I
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5.

ду и војску овакав поступак наших Савезника и
пријатеља према Србији значио би тежи пораз и
веће понижење него да смо у рату с Аустроугарском изгубили један део своје територије.

2. јун 1915, Петроград
Српски посланик у Петрограду Мирослав Спалајковић предлаже председнику владе и министру иностраних дела Николи Пашићу да се
регент Александар обрати руском цару и главнокомандујућем руских трупа Николају Николајевичу поводом понуде територијалних компензација Бугарској од стране Антанте за њен
улазак у рат

Спалајковић

На полеђини:
Пов. № 5645

АС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/II, дос. III

6.
2. јун 1915, Атина
Српски посланик у Атини Живојин Балугџић
јавља Министарству иностраних дела Краљевине Србије да су представници Антанте у Софији позвали Бугарску да се придружи савезницима

Etrangeres Niche Шифре
20. маја, 1915. Ургент
Лично строго поверљиво
Примио сам Ваш телеграм № 05561. Држим да
би поводом тога корака Тројног Споразума
Престолонаследник требао да се обрати Цару и
Великом Кнезу. Цару од прилике овако: Корак
Тројног Споразума произвео тежи утисак и запрепашћење него ултиматум Аустроугарске од
Јула прошле године јер непријатељска Аустрија
захтевајући право контроле у корист својих чиновника на Српској државној територији наносила мањи уштрб сувереним правима Србије
него што то данас чине пријатељске Силе Тројног Споразума захтевајући за себе право располагања српском државном територијом у корист
вероломне Бугарске; на штету Србије и без њенога знања.Тројни Споразум је већ жртвовао
један део српске националне територије у Аустроугарској а сад тражи од Србије пристанак
да жртвује и један део њене државне територије;
после свих жртава које је Србија у овој тешкој
борби поднела и после својих победа којима је
до сад спасла положај свој и Тројног Споразума
на Балкану од политичких и војних планова Немачке и Аустроугарске за Србију не може бити
страшнијег удара и веће неправде ни за српску
династију и данашњи режим у Србији веће
опасности него кад се од ње тражи и једна таква
жртва каква се ни од једног савезника више не
тражи. Великом Кнезу могло би се телеграфисати: да овај корак Тројног Споразума може бити
од кобних последица у тренутку кад се Српска
војска најживље припрема за нову офанзиву
према противнику јер за нашу Врховну Коман-

Министарство Иностраних Дела
Политичко Oдељење
Телеграм
Отправљен из Атине 20. V у 7 сати
Примљен у Нишу 20. V у 11 сати 50 мин.
Према поверљивом извештају из Софије посланици тројног споразума позвали су јуче Бугарску да се придружи Тројном споразуму и
обећали јој линију Енос Мидија у Тракији и не
контестовану зону из уговора српско-бугарског
од 1912. год. у Македонији. Карактеристично је
да силе које овако слободно располажу нашом
територијом нису прецизирале шта мисле одузети од Грчке и Румуније у корист Бугарске већ
просто изјавиле да ће посредовати приликом
уговора о миру да и Грчка и Румунија учине сразмерне уступке.
№ 844
На полеђини:
Пов. бр. 5620
Примио к знању. 22. V 1915. Пашић
АС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/II, дос. III

7.
2. јун 1915, Атина
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Балугџић

Српски посланик у Атини Живојин Балугџић
извештава Министарство иностраних дела
Краљевине Србије да савезници због свог тешког
положаја код Дарданела траже помоћ Бугарске

20. маја 1915.
Пов. бр. 550
Лично строго поверљиво. Јављам вам знања
ради. Силе тројног споразума уговориле јуче
овде изјаву: „да се обзиром на поднешене велике жртве и оне које се имају поднети желе прекратити данашњи рат. Према досадашњем току
војничких операција споразум тројни полаже
највише да Бугарска уђе у акцију и за то јој треба при закључењу мира обећати нарочите користи. Са обзиром на жртве које су силе тројног
споразума учиниле за Србију оне очекују да ће
она њима оставити да одреде услове под којима
Бугарска треба да учествује у заједничкој операцији.“ Како се овим циља на територијалне концесије које би Србија имала учинити од своје
данашње државне територије то сам одговорио
да сам најболније дирнут овим кораком и да Србији није могућно чинити уступке од наше садашње територије, резервишући се да кроз који
дан дам ближи одговор.

Шифра Бр. 843
Атина, 20. маја 1915.
Министарству Ин. Дела, Ниш
Ја сам у неколико махова обраћао пажњу на то да
ће Силе Тројног Споразума због тешкоће свога
положаја, нарочито у Дарданелима морати тражити помоћ Бугарске и да ће представка, коју
ће учинити бити не врста ултиматума како је
предвиђено раније, већ врста молбе упућене Бугарској. То сам нарочито истакао у депешама Бр.
733, 745 и 777. Јучерашњи корак Сила у Софији
представљају поверљиви извештаји као капитулацију Сила пред Бугарском, као запомагање
као да их она извуче из тешког положаја. Значајно је да је сам цар руски казао грчком посланику
у опроштајној аудијенцији да Француска и Енглеска наваљују да се Бугарска што пре задобије
и да Русија није на то много полагала. То је већ
наглашено и мојом депешом № 819. Према извештајима овде стање код савезника није се ни
мало поправило уласком Италије, на против, у
Италији влада велики страх од немачких трупа и акција је Италије никаква. Како према сигурним извештајима Савезници у Дарданелима
стоје без мало очајно, и са мора и на суву, то сада
Енглеска и Француска полажу сву своју наду на
Бугарску и пристају да их ова уцењује па и да
они Србију уцењују само да што пре сврше са
тим питањем.

№ 5561		

АС, МИД, ПО, 1915, Ф IV, 3/I, дос. III

Пашић

9.
2. јун 1915, Ниш
Министарство иностраних дела Краљевине Србије – председнику владе и министру иностраних
дела Николи Пашићу: о понуди територијалних
накнада Бугарској за прикључивање Антанти
За Председника, Крагујевац
Извештаји из Париза, Рима саопштавају да
војске савезничке полако напредују. Ситуација
на галицијском ратишту побољшава се, и дају
наде да ће бити пунога успеха, огорчене и велике
битке још се воде.
Силе Тројнога Споразума учиниле корак у
Софији заједно с Италијом – у каквоме облику
представници не говоре ништа нашем посланику, који има утисак да су понуде врло повољне.
Влада Радославова и Краљ Фердинанд нису се
изјаснили још и изгледа чине се хладни – бугарски листови обележавају да су понуђени долина
Вардара, Кавала, Серез, Драма, Енос – Мидија.

На полеђини:
К Пов. бр. 5632

АС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/II, дос. III

8.
2. јун 1915, Ниш
Председник владе и министар иностраних дела
Никола Пашић – српским дипломатским представницима: о представци савезника српској
влади за територијалне компензације Бугарској
Министарство из Ниша Овом Посланству
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Лондон 21. мај 1915.
Пов. бр. 559
Лично за Председника Министарства У одговор
на ваш телеграм број 5561.
Греј због слабости очију на одсуству. Синоћ сам видео његовог заступника Лорда Кру
и говорио му о немогућности да Србија чини
уступке од своје садашње државне територије
и о несрећним последицама које би такво тражење имало за одржање мира између Србије и
Бугарске, ако би се овој последњој давала каква обећања одвојено од нас. Молио сам да без
претходног споразума са владом српском не ангажују ствар. Он ми је понављао познате разлоге
о увећању Србије на другој страни и потреби да
се рат скрати. Бранио сам наше гледиште најбоље што сам умео и најенергичније. Казао сам
да нико у Србији не би смео пристати на таква тражења. Он је изгледао по мало зачуђен да
се таква важност придаје тој ствари у Србији.
Можда тамошњи посланик енглески није тачно
обавестио о расположењу у народу и војсци и да
својим извештајима куражи владу. Треба се постарати убедити га да би уступање Македоније
српске Бугарској одвело сигурно у рат са Бугарском. Лорд Кру није хтео да каже отворено али
изгледа да Бугарској још није дано обећање и да
је корак код вас имао послужити да се види хоће
ли се моћи отргнути пристанак владе српске.
Ако осете на најмању лабавост на нашој страни
извесно ће навалити јаче да попустимо. Може
нам помоћи само решеност да и оружјем бранимо нашу територију, јер они никако неће хтети
нове сукобе између Србије и Бугарске. Треба се
нарочито заклонити за расположења у народу и
опасност која отуд може доћи. У Француској амбасади мисле да никаквог практичног резултата
неће довести овај покушај сила у Нишу из разлога што Бугарска у опште неће хтети сад угазити
у рат. Амбасадора нисам видео и нисам га хтео
ни тражити, јер знам да је он много гурао да се
усвоји кратка процедура за уређење балканских
размирица, како се урадило у преговорима са
Италијом и како се сад покушава у македонском
питању. Цвијић данас разговарао са Сер Бунсеном. Изнео му све наше разлоге од етнографских
па даље до унутрашњих опасности ако се дарне у

Нота је, изгледа, у овоме смислу „Бугарска мора
одмах ступити у акцију ако ступи одмах, ако Србија добије на другој страни простране територије, онда ће после рата Бугарска добити користи које могу задовољити њене народне тежње“.
Грчка је наредила својим представницима у
Лондону Паризу и Петрограду да најенергичније протестују што су узимане у обзир и грчке земље, називајући то отимачином. Садањи
Министар Иност. Дела мисли да нико, па ни
Венизелис ако дође, после избора у Скупштини
на владу (што се у Грчкој верује као неминовно)
неће моћи уступити ни стопу од грчке земље –
па макар шта нудили на другој страни Грчкој.
Грчка се нада да ће у томе питању са Србијом
ићи потпуно заједно.
У погледу питања о уласку Румуније у акцију
ствар стоји још увек на истоме. Представници
Тројног Споразума у Букурешту настојавају код
својих влада да учине Румунији уступке у Буковини и Банату, али до сада нити Француска
и Енглеска попуштају у питању о Черновицу,
нити пак Русија у питању о Банату, и ако Румунски представник у Паризу говори да је Румунија
пристала да дадне Србији један део Баната уколико је то потребно за одбрану Београда.
У Паризу се јавила живља акција за придобијање Бугарске за ступање у акцију противу
Турске; како јавља Спалајковић тамо је и порекло садањега корака.
20/V 15.		
Јованов
На полеђини:
Пов. бр. 5608

АС, МИД, ПО, 1915, Ф XXIV, 38, дос. IV

10.
3. јун 1915, Лондон
Српски посланик у Лондону Матија Бошковић –
председнику владе и министру иностраних дела
Николи Пашићу: о разговору са лордом Кроуом
(Eyre Alexander Crowe) у вези са територијалним
компензацијама Бугарској
Légation Royale de Serbie London
Oво Посланство Министарству Ниш

50

страних дела Николу Пашића да Бугарска у односу на понуду Антанте тражи још веће територијалне компензације

вардарску долину. Сер Бунсен обећао саопштити их Кру-у. На изјављену жељу за информације
које би саопштио нашем Министарству о преговорима са Бугарском Сер Бунсен одговорио:
да се преговори воде у Петрограду; до сада није
ништа утврђено и свршено; Силама је главно да
се узме свуда помоћ и лакше доврши рат, па ако
се не успе са Бугарском тражиће друге комбинације. Они неће рискирати осећања свога савезника а нарочито ће избегавати својим решењем
изазвати унутрашње неприлике у Србији, које
Цвијић стављао у изглед ако би силе македонско
питање неправедно решиле.
Бошковић
На полеђини:
К. Пов. бр. 5703

Посланство Србије у Бугарској

Софија 24.
маја 1915.

Пов. № 427
Господину Николи П. Пашићу, Председнику Министарског Савета, Министру иностраних
Дела у Нишу
Господине Министре Председниче,
Софиски посланици сила Тројног Споразума
почињу осећати, да су своје владе изложиле
једном дипломатском неуспеху. У напред им
није било могућно доказати да велика обећања
нису прави пут да се Бугарска покрене на акцију против Турске. У Бугарској постоји једна
грандоманска струја; управо сваки је Бугарин
у појединим моментима незајажљив; њихове су
претензије бескрајне. Но од последњег њихова
рата сваки појединац почиње да осећа, да је њихова завојевачка политика лоше срачуната. Бугарски листови још са великим шумом нападају
своје суседе; у јавности само се ти напади и чују.
У ствари пак Бугари су постали много опрезнији, можда сувише опрезни. Нема сумње да је
план бугарски био да одузме – ма и силом – од
Србије сву Маћедонију, но тек онда кад Аустрија
буде сломила српску моћ. Са Србијом која би
после победе четворне коалиције изишла увећана и оснажена, Бугари се не би радо завађали.
Могу те силе чинити пресије над Србијом, и
одузети јој у корист Бугарске оно што она не
може уступити. Велике силе могу то исто учинити и са Грчком. Но Бугари осећају, да би се убрзо
према Србији и Грчкој нашли у истом положају
у коме су били 1913. год., и да не би били у стању
очувати оне земље које им се сад нуде. Примити
садашњу понуду великих сила значи изложити
се једној серији ратова са Грчком и Србима, а можда и Румунима.
Сазнао сам са сасвим поуздане стране да је г.
Радославов раније уверавао овдашње Русе да ће
Бугарска ступити у акцију чим јој се буду учиниле понуде сличне овима које су јој сад учињене.
Он се надао да Тројни Споразум неће никад на
то пристати. Сад је доведен у неприлику, из које

АС, МИД, ПО, 1915, Ф IV, 3/I, дос. III

11.
4. јун 1915, Ниш
Председник владе и министар иностраних дела
Никола Пашић налаже српском посланику у Паризу Миленку Веснићу да сазна разлоге за инсистирање француског министра спољних послова
на компензацијама Бугарској у Македонији
Мство Пству 22/5. 1915. Бр. 5551
Сматрајте као строго поверљиво. По мојим информацијама Делкасе највише наваљује да се
Бугарској даду концесије на наш рачун. И за дате
концесије Италији он је био најжешћи бранилац. Наше држање и наше мишљење сазнаћете
кроз који дан, а сад би желео знати управо шта
гони Делкасеа да се толико заузима за Бугарску
а на нашу штету. Да ли он има какав нарочити
рачун у томе. Ако сте штогод могли дознати о
томе, јавите ми одмах, али га ни посредно ни непосредно не питајте.
Пашић
АС, МИД, ПО, 1915, Ф XI, 10, дос. VI

12.
6. јун 1915, Софија
Српски посланик у Софији Бошко Чолак-Антић
извештава председника владе и министра ино-
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У одговор на ваш телеграм Бр. 5551 сва политика Делкасеа своди се на третирање питања
победити у року што краћем. Ту је извор свим
његовим наваљивањима, за уступке. Једно од
оруђа за сузбијање ових било би да што скорије
пређемо у офанзиву.

није тешко изаћи човеку, који, као он, мало води
рачуна о ономе што обећа.
И сад имамо у Бугарској ову парадоксалну
ситуацију: Опозиција тражи од споразумних
сила још веће компензације, да би још јаче надражила грандоманију бугарске интелигенције,
и присилила владу да морадне примити такву
понуду. Влада такође изгледа да тражи више, но
у нади да ће јој се то одбити, и да ће моћи и даље
остати неутрална.
Пад Пшемисла у осталом пресеца свако даље
резоновање по овом питању. Граф Тарновски
дошао је да лично саопшти г-ну Радославову
по обојицу радосну вест. Председник бугарске
владе узео је затим аустро-угарског посланика у
салу где су заседавали сви министри са којима је
остао више од пола сахата.
Ипак предвиђа се да ће бугарска влада дати
неодређен одговор. Ђенерал Фичев говори да би
Бугарска могла ратовати тек пошто се приберу
плодови.
Изволите примити, Господине Министре
Председниче, уверење о моме најдубљем поштовању.
Б. И. Чолак-Антић
На полеђини:
Пов. № 580
Да се укратко саопшти нашим посланицима
ради знања њиховог. 26. V 1915. Пашић

№ 8849		
Веснић
На полеђини:
Пов. бр. 5883
Примио к знању. Да се саопшти Врх. Команди.
26. V 1915. Пашић
АС, МИД, ПО, 1915, Ф XI, 10, дос. VI

14.
7. јун 1915, Лондон
Српски посланик у Лондону Матија Бошковић предлаже Министарству иностраних дела
Краљевине Србије да се српска владе при одбијању захтева за давање територијалних компензација Бугарској позове на јавно мњење и расположење у народу и војсци
Ово Посланство – Министарству Ниш
25. мај 1915. Пов. бр. 563
У покренутом питању о уступању државне територије Србије Бугарској највећу импресију
могла би извесно учинити одлучна манифестација јавног мишљења и расположење у народу
српском за које би се влада српска заклонила и
представила немогућност извршења таквог плана и опасност од сигурног отпора грађанских
и војних слојева целога народа. То би дејствовало јаче од изјава званичних кругова за које
се мисли да морају попустити под моралним
притиском сила тројног споразума. С тога би
требало пустити да народно осећање у тој ствари избије јавно и да се покаже да влада не сме
поћи путем на који је гура тројни споразум. То
би имало за овдашњу владу више значаја од самих наших вербалних аргумената, јер ова ствар
изискује наш највећи и напор те да се осујети
њен несрећан исход. Помишљам и на то како
би било ако је могућно да се понуди део наших
трупа само ради довршења операција у Дарданелима заузимање позиције код Аша Бабе да би

АС, МИД, ПО, 1915, Ф VIII, 8, дос. V

13.
7. јун 1915, Париз
Српски посланик у Паризу Миленко Веснић извештава председника владе и министра иностраних дела Николу Пашића да француски
министар спољних послова инсистира на компензацијама Бугарској јер сматра да ће се тако
рат пре завршити победом савезника
Министарство Иностраних Дела
Политичко Oдељење
Телеграм
Отправљен из Париза 25. V у 5 сати 24 мин. пре
подне
Примљен у Нишу 25. V у 11 сати пре подне
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флота савезничка могла продрети у Мраморно
море па по извршењу тог специјалног задатка да
се одмах врате у Србију. То су војничка питања
за које ја нисам компетентан и не знам колико
би нама било могућно у том правцу учинити.
Али знам да би такав корак са наше стране ослабио разлоге тројног споразума за тражење бугарске помоћи по тако скупу цену за нас и с друге стране показао им на какве је жртве Србија
готова ради одбране своје садашње државне територије. При томе можда Грчка не би допустила пролаз наше војске кроз грчку територију те
се наша понуда не би могла остварити, а добар
ефект био би ипак постигнут. Ја ово дајем само
као једну идеју у довијању да се извучемо из ове
опасности растрзања Србије.

16.
8. јун 1915, Ниш
Председник владе и министар иностраних дела
Никола Пашић обавештава регента Александра
Карађорђевића да бугарска влада још није одговорила на понуду сила Антанте да им се придружи
За Престолонаследника
На корак Сила Тројнога Споразума у Софији да
би се Бугарска увукла у рат противу Турске још
није дат никакав одговор бугарске владе. Оно
што је изашло у официјелноме органу бугарске владе као да ће Бугарска остати и даље неутрална а да је све што се тиче територијалних
уступака Бугарској само злонамерно узнемиравање мирнога народа, не треба узети озбиљно,
нити сматрати као негативан одговор на корак
Тројнога Споразума. Влада Бугарске је у истини
врло задовољна предлозима Сила само то крије.
Она је пустила и новине да о томе говоре како
би своју позицију учинила јачом пред Силама,
а партијске листове упутила да буду што незајажљивији. И доиста бугарска штампа тражи
сад и „споразумну“ и Сан-Стефанску Бугарску,
и нека острва у Архипелагу и Солун, и неке милијуне, и т. д. Евакуација Премишла и положај
у Галицији ојачава вредност Бугарске, која сад
кокетира са пријатељством Румуније пред Енглеском, Русијом и Француском. Зато одговор
бугарски биће неодређен, али не верује се да ће
бити негативан; брз, одређен и афирмативан могао би умањити користи које се могу још, поред
оних које им се обећавају данас, добити; неодређен и одлажући морао би довести силе да саме
учине још боље предлоге. Могућно је да на крају
крајева Бугарска прими предлог Сила и мобилише, очекне моменат кад ми предузмемо офансиву и са једним делом трупа уђе у „неспорну зону“
окупира је, и онда пође противу Турске, те на тај
начин форсира руку Силама за гарантије, уверена да ниједна од три Силе неће због тога ратовати против ње, а и да ми и Грци не можемо дати
велики отпор у нашим новим крајевима.
Румунија је одлучила чекати на своју акцију
за неко време. Због садањега положаја Руса на

Бошковић

На полеђини:
К. Пов. бр. 5797

АС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/II, дос. III

15.
7. јун 1915, Лондон
Српски посланик у Лондону Матија Бошковић
јавља Министарству иностраних дела Краљевине Србије да још није познат садржај понуде
Антанте Бугарској
Ово Посланство – Министарству Ниш
25. мај 1915. Пов. бр. 577
Шта све садржи саопштење које је тројни споразум учинио Бугарској још се не зна, јер званична лица неће да кажу. Цвијић синоћ чуо од
Стида да је Бугарској обећано ако уђе у акцију
да ће добити територијално проширење на западу без ближе обележене границе. Уз то би јој
била обећана и Кавала. Уз разна нагађања чује се
и мишљење да Бугарска и поред ове понуде неће
ући у акцију. То би за Србију било по најбоље.
Бошковић
На полеђини:
К. Пов. бр. 5861
АС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/II, дос. III
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Букурешког мира грозила ратом, ако те земље
неоставимо Бугарској, не би могла да схвати за
шта наши савезници и пријатељи траже да те
исте земље уступимо Бугарској кад Србија још
побеђена није, − и настао би у њој прави слом
душе и морала и злим посљедицама не би било
краја кад би се захтев примио.
Истина у месецу октобру прошле године
краљевска Срп. Влада на сличну представку
Сила Тројног Споразума дала је одговор под
којим условима и у којим границама могла би се
сагласити на извесне ограничене концесије (које
су усмено именоване,). − али на жалост ни један
од постављених услова није извршен. Него је
још сврх тога дошао ужасни Валандолски покољ,
који је оживио болне успомене од 17. Јуна претпрошле године и покушано је с бугарске стране
бацити клевету на српску управу као да је ова
изазвала револуцију насељења. Осим тога ни
услов о добијању свију српско-хрватских словеначких земаља не само што није испуњен, него
се без знања српске кр. Владе праве споразуми
са суседним државама, и она оставља у незнању
које су будуће српске границе спрам Италије и
Румуније и т. д.
Из свију тих разлога краљевско Срп. Влада,
и ако јој врло тешко и болно пада принуђена
је изјавити да не може дати овлашћење Силама Тројног Споразума у име Србије да без одобрења Србије могу српску територију ма коме
нудити и обећавати.
Овај отказ у толико нам теже пада у колико
више ценимо помоћ, коју су нам досада указивали наши савезници и у колико смо јаче желили
да својим радом задовољимо пријатеље и оправдамо поверење.
Молимо наше савезнике да праведно оцене
ситуацију у којој се Србија налази и све тешкоће
које су скопчане с тим захтевом, стављајући се
у положај Србије у којој ни сам Краљ без нарочитог вотума парламента не може територију
мењати или уступати.
Концепт одговора Сил. Трој. Спор.

војишту у Галицији. Вероватно је да између Румуније и Бугарске има некога споразума о томе,
јер се обоје слажу о томе да треба чекати боља
времена и боље предлоге и веће добитке с што
мање жртава.
26/V 15.		
П
На полеђини:
Пов. № 5868
АС, МИД, ПО, 1915, Ф XXIV, 38, дос. IV

17.
8. јун 1915, Ниш
Одговор српске владе на прву ноту Антанте у
1915. години о територијалним концесијама Бугарској у Македонији
Част ми је одговорити на предату ноту од 17/30.
маја следеће:
Терет скопчан с продужењем рата не пада ни
једној ратујућој држави толико тешко, колико
пада Србији, која ратује ево већ трећу годину. И
она би после толиких поднешених жртава прва
поздравила мере, које би могле скратити трајање
ратовања.
Али предлог, које су Силе Тројног Споразума учиниле Српској Краљ. Влади и поред њене
најбоље воље да задовољи своје пријатеље и савезнике не може примити ни као уставно парламентарна влада извршити.
Захтев да Србија уступи Бугарској земље у јужној Старој Србији, које су предвиђене у савезном српско-бугарском уговору, који је Бугарска
у споразуму са Аустријом на онакав нечастан
начин мачем раскинула, и који је скопчан с толиким одвратним успоменама и заливен толиком крвљу српских војника; − не може нити ова,
нити икоја Кр. Срп. Влада примити, јер је уверена да би народ српски радије пристао да поменуте земље изгуби часно на бојном пољу, него да
тргује са својом браћом. С политичког гледишта
могу се такви морални погледи осуђивати, али
они су дубоко усађени у души народа српског и
парламентарна влада мора о њима водити рачуна.
Наша војска, која сада представља цео народ,
бије се против Аустрије, која нам је за време

26. V			
Пов. бр. 13274
АС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/III, дос. IV
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НПП.

18.

Бугарској Серез Драму и Кавалу ако опет Грчка
добије компензације у Малој Азији; посредовати код владе румунске за споразум односно повраћаја дела нове Добруче ако Румунија добије
компензације у Трансилванији.

9. јун 1915, Ниш
Председник владе и министар иностраних дела
Никола Пашић обавештава српског посланика у
Риму Михаила Ристића да српска влада не може
пристати на територијалне уступке Бугарској
на захтев Антанте

№ 5884		

АС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/II, дос. III

Пашић

20.

Препис

Телеграм
Ниш 27. V 15. 7h – Рим 28. V 15. 6h
Јављам Вам знања ради. Влада српска после дужег саветовања са свима меродавним факторима у земљи и после свестраног проучавања
питања која су Силе Тројног Споразума онако
безобзирно поставиле, одлучила дати одговор
да не може пристати уступити [било] које делове своје државне територије. Одговор предаћу
данас или сутра представницима Тројног Споразума.

13. јун 1915, Атина
Српски посланик у Атини Живојин Балугџић
јавља Министарству иностраних дела Краљевине Србије да је одбијање српске владе да дâ концесије Бугарској учинило добар утисак у Грчкој
31. маја 1915. године Шифра Бр. 879
Министарству Иностраних Дела, Ниш
Енергични одговор српске владе на представку Сила о концесијама Бугарској учинио је овде
необично добар утисак и учврстио уверење да
ће солидарно држање Србије и Грчке у томе питању приморати Силе да дефинитивно напусте
тај захтев и да траже други начин да Бугарску
крену у акцију.

АС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/II, дос. III

19.
10. јун 1915, Ниш
Председник владе и министар иностраних дела
Никола Пашић – српском посланику у Лондону
Матији Бошковићу: о понуди Антанте Бугарској за њено придруживање савезу

Балугџић
На полеђини:
Пов. бр. 13280

АС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/III, дос. IV

21.

Министарство из Ниша – Овом Посланству
Лондон 28. мај 1915. Пов. бр. 587
Према једном поверљивом саопштењу силе
Тројног споразума учиниле са Италијом у Софији представку у којој је изложено да ће Бугарској ако одмах уђе у акцију против Турске допустити да може одмах окупирати линију Енос
Мидију: да ће јој гарантовати до после закључка
мира добије све земљиште између српско грчке
и српско бугарске границе и линију из уговора
српско бугарског 1912. (под условом да Србија
добије праведно проширење у Босни и Херцеговини са изласком на море и да не покушава
окупирати пре свршетка рата ни један део те
територије) утицати на владу грчку да уступи

21. јун 1915, Петроград
Српски посланик у Петрограду Мирослав Спалајковић јавља Министарству иностраних дела
Краљевине Србије да је циљ бугарског одговора
на понуду Антанте да одуговлачи преговоре
Etrangeres Niche
Шифра 8. јуна 1915.
Бугарски одговор силама Споразума је срачунат
на одуговлачење преговора. Бугарска влада тражи ближа обавештења о томе: какве гарантије
могу дати Бугарској да ће јој припасти територија која јој се у начелу обећава; за тим где би
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се употребила бугарска војска и колики контингент. Утисак је да Бугарска не мисли још озбиљно на акцију и да хоће још неко време да сачека
те да види како ће се војна ситуација развијати.
Бугари су усмено изјавили да нису у стању водити дуг рат а нарочито после не би могла водити још један рат ако се Грчка не би склонила на
уступке.
Спалајковић
На полеђини:
К Пов. бр. 6383

гично обратити пажњу Сила на некоректност
тих преговора, па се надају да ће и Србија остати
при оном првом одговору свом. Тај одговор саопштио је овде грчки посланик из Ниша у целини и он је учинио изврстан утисак. У том смислу
учиниће представку грчки посланик.
Балугџић
На полеђини:
К. Пов. Бр. 6385

22.

28. јун 1915, Петроград
Српски посланик у Петрограду Мирослав Спалајковић јавља председнику владе и министру
иностраних дела Николи Пашићу да Антанта
неће журити са одговором Бугарској у вези са територијалним компензацијама

АС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/II, дос. III

23.

АС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/II, дос. III

21. јун 1915, Атина
Српски посланик у Атини Живојин Балугџић
јавља Министарству иностраних дела Краљевине Србије да и поред неодређеног одговора Бугарске Антанта жели да настави преговоре са
њом

15. јуна 1915. Петроград
Шифра препис
Etrangeres Niche
Лично. Силе споразума показују сад мање расположења за одговор Бугарској и неће се журити. Био је један енглески нацрт одговора, али и у
њему се ништа прецизно не каже. Италијански
амбасадор сматра, да у опште не треба ништа
ни одговарати, јер нити ће се Бугарска решити,
нити њена евентуална помоћ може много значити. Италија у овом питању изгледа привидно на
страни Грчке и Србије, али држим прави разлог
је што њеним балканским рачунима најбоље одговара данашњи однос међу балканским државама.
Спалајковић
На полеђини:
Пов. бр. 6621

Шифра 8. јуна 1915. године Бр. 914
Министарству Иностраних Дела, Ниш
Врло сумњив одговор бугарски није обескуражио Силе које се спремају да новом нотом продуже преговоре у Софији. Факт да Силе раде
на задобијању Бугарске концесијама, и ако су и
Србија и Грчка изјавиле да су им апсолутно противне, овде се јако коментарише. Силе изгледају
решене да пређу преко протеста српских и грчких и да Бугарској формално обећају извесне
територије. Бугарска међутим не само што није
ушла одмах у акцију, као што је то прва нота
Сила тражила, већ продужује своју дволичну
политику. Добро обавештени грчки посланик из
Берлина тврди да је бугарска влада саопштила
бечкој и берлинској влади и ноту Сила и свој одговор. Грчки посланик из Софије доставља једну
изјаву аустро-угарског посланика, према којој
Бугарска апсолутно не мисли напуштати неутралност, најмање сада кад се спрема нов енергичан аустро-немачки напад на Србију. Јасно је
да сви преговори Сила са Бугарском само ојачавају њу у уверењу да она има права на извесне
крајеве српске и грчке и тиме подстичу бугарску
опасност. Зато овде намеравају још једном енер-

АС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/II, дос. III

24.
[Јун 1915] Ниш
Председник владе и министар иностраних дела
Никола Пашић обавештава српске дипломатске
представнике да је српска влада одбила да овласти представнике Антанте да у преговорима са
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Бугарском могу да понуде компензације у Македонији

онда признала може и сад дати у замену за оно
што ће добити на другој страни. Ни овај разлог
не стоји чврсто. Уговорна линија из 1912, године
није етнографска, као што није ни географска,
ни стратегијска, већ линија једне политичке неопходности, споразумно повучена у тренутку
кад је Аустро-Угарска намеравала створити од
Косовског, Ска-дарског, Јањинског и Битољског
вилајета једну аутономну Арбанију, која је требала довести Аустрију у Солун; дакле, онда кад
је Србија водила економску борбу са Аустријом
на живот и смрт и да би могла изићи на море. Та
линија не дели Србе од Бугара, нити би и један
етнограф на свету могао да докаже да она дели
два народа; та линија дели неоспорно једно исто
насељење, које је или српско или бугарско, или
словенско племе, али никако два народа. Трећи:
рат треба скратити и то је у интересу свих савезника, нарочито Србије. Овај разлог је као и
она два друга. Србија признаје да треба скратити дужину трајања овога рата, али пошто то иде
у прилог свих савезника, зашто да само Србија,
као најмања и најслабија, даје такву немогућну
жртву, део своје отаџбине. Кад је Италија требала да се придобија за рат, силе Тројног Споразума уступиле су, без обзира на начело народности, које су истакле као водиљу у овоме рату,
опет српско-хрватске-словеначке земље. Сада
је погажено начело народности и жртвовани су
Срби, Хрвати и Словенци да би се скратио рат;
сад се, за љубав начела народности, усвајајући
бугарско тврђење да су Маћедонци Бугари, тражи да Срби уступе крвљу искупљиване старе
српске земље. Дакле, један исти разлог, како кад
треба, и за и против, а на штету српског народа.
У мом разговору о овоме са претставницима
Тројног Споразума видео сам да им се наш одговор, којим одбијамо дати горе поменуто овлашћење, учинио одсуднији него онај, који сам
прошле године дао у сличној прилици. Зато сам
им скренуо пажњу да је то зато, што ни један од
услова, који смо ставили у први наш одговор
није испуњен. Тако, Бугарска не само да није
према Србији била благонаклона, већ је била
стално непријатељска, шиљала чете, па чак и
преобучене војнике, који су рушили и кварили наше најважније железничке комуникације,

Министарство Иностраних Дела
I Париз, Петроград, Лондон
Силе Тројног споразума, свака за себе, учиниле
су овде 16. и 17. маја пријатељски корак, – који је
требао да остане у највећој тајности код мене, –
а који је био у томе да их влада српска овласти да
могу ступити у преговоре са Бугарском нудећи
јој концесије од наше државне територије како
би Бугарску склониле да ступи одмах у акцију
против Турске.
Одмах при предаји забелешке о томе свакоме
сам од њих понаособ рекао да Србија не може
дати такво овлашћење, јер се неће наћи у Србији
уставно-парламентарне владе која би могла дати
ни обећање а камо ли испунити га и извршити.
Изјавивши им своје чуђење, да се слична овлашћења траже од Србије, напоменуо сам даље,
да се захтева оно што ни једна сила Тројног Споразума не би дала другој држави, да за мале државе или велике најелементарнији услов за њин
резон д етр јесте да брани своју независност и
територијалну целокупност. И, ако је ради успеха ратног потребно да ратујуће стране чине такве концесије својим непријатељима онда би то
требале да чине све државе а не само Србија.
Као разлози зашто Србија треба да учини
Бугарској концесије од своје нове територије,
наставио сам, наводе се ови: Први: Србија ће
добити на другој страни много већу територију
за то што би уступила део своје садање територије. Тај разлог не може се држати ни оправдати се гледишта начела народности. Земље које
данас Србија држи биле су територије српске
државе, коју су Турци од Срба оружјем отели,
а коју су Срби постепено тешким напорима и
својом крвљу ослобађали (1806 – 1815 – 1867 –
1876 – 1877 – 1912 – 1915. г.) па и ослободили
од Турака, те су им те земље милије него оне, за
чије се ослобођење сад боре. На данашњој територији Србије живи онај исти народ, који живи
и на српско-хрватско-словеначкој територији
у Аустро-Угарској. Други: Србија је савезним
српско-бугарским уговором од 1912. године
поделила Маћедонију са Бугарском, оно што је
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најзверскије касапили наше војнике, а рањенике
поливали гасом и спаљивали их живе. (У Валандову су преобучени бугарски војници поклали
по болницама све болеснике и све наше регруте
само да би утрли траг од упада и да би објавили свету да су то радили наши побуњеници на
нашој територији). Даље, ни Грчка ни Румунија
нису се тада сагласиле чинити сличне уступке.
Затим, Србија после успешнога рата неће добити више све српско-хрватске земље, пошто је
знатан део од њих уступљен од Тројног Споразума Италији. Па онда, у прошлој години био је
говор о земљишту, које лежи источно од Брегалнице до утоке Криве-Лакавице, а сад се говори
и тражи линија из уговора од 1912. године. Напослетку, ако бисмо уступили земљиште до ове
линије, онда би нам био затворен пут за Солун, а
како је с друге стране Италија окупацијом Валоне затворила Јадранско море, онда би итало-бугарски споразум могао лишити нас излаза слободнога на море и додира са другим народима.
О другим политичким разлозима, који се

противе давати Бугарској велике територијалне
концесије, казао сам да не желим сада говорити, али обраћам сада пажњу на то, да је истина
С. Стефански уговор дао Бугарској Маћедонију,
али да је то било у доба, кад је важила политика
деоба сфера утицаја на Балкану између Русије
и Аустро-Угарске, дакле опет не доба важности
етнографскога принципа.
Претставници сила Тројнога Споразума поднашајући мени поменути предлог, захтевали
су од нас највећу дискрецију и ми смо је чували. Али на жалост они су једновремено учинили корак у Софији и Бугари су похитали и са
тријумфом објавили свету понуду сила Тројног
Споразума као сатисфакцију за њихову досадашњу политику. И бугарске новине почеле су у
таквоме тону и писати, додајући да је оно што се
нуди мало, да је понуда везана многим условима, да нема јемства за њено остварење, да је сад
и Тројни Споразум признао њихово право, које
ће они чим Србија дође у тежи положај потражити и узети итд. На тај начин корак сила Трој-
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ног Споразума, дакле погоршао је ситуацију на
Балкану, јер је Бугарска сад осиона, тврдећи да
су јој све силе признале њена национална права
и да их може узети и сама, кад нађе за згодно.
Наш народ и наша војска клонули су духом кад
видеше да њихови пријатељи хоће да награђују
њихова непријатеља српским државним територијама после онога, што је тај непријатељ учинио и Србији и Тројном Споразуму. И зато сам
се нашао побуђен изложити Вам ову ствар, с
тим да можете изнети све ово, кад се тамо и ако
се покрене о њој разговор, – не покрећући га Ви
сами, и пожалити се на све методе којим се наше
одушевљење и пожртвовање из основа потреса
и парализира.
II Посланствима: Рим, Букурешт, Софија и
Атина.
Саопштавам Вам знања ради телеграм, који
сам упутио посланствима у Петрограду, Паризу
и Лондону.
АС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/II, дос. III
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Приредио:
Александар Марковић
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