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ДНЕВНИК РАТНОГ
ХИРУРГА АРИЈУСА ВАН
ТИНХОВЕНА

Србија поседује стару уметност, стару књижевност и
у својим народним песмама,
најчешће на меланхоличан
начин, опева своје некадашње
јунаке. Те песме и мелодије
које сневају о ослобођењу, лепе
су и сетне. Певане с вечери, уз
звуке једноструног инструмента, оне продиру дубоко у
душу.
Аријус ван Тинховен
(1886-1965)
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Дневничке белешке лекара Аријуса ван Тинховена, у преводу на српски језик проф.
др Јелице Новаковић-Лопушине, објавило је Издавачко предузеће ,,Утопија’’ из
Београда 2005. године. Архив Србије, у сарадњи са Издавачким предузећем ,,Утопија’’ из Београда, током 2016. године објавио је друго издање дела Аријуса ван
Тинховена под насловом ,,Страхоте рата у Србији: Дневник ратног хирурга’’
Када је далеке 1904. године тада већ угледна
Српска књижевна задруга објавила путописе
Е. де Амичиса под насловом „Холандска” мало
ко је у Србији разумео такав избор уредништва
ове издавачке куће. Међутим, само неупућенима могло је да изгледа да је ова књига неким случајем залутала међу раније публиковане наслове
који су доносили описе и повести великих европских држава.
Иако наизглед исувише културолошки, историјски и религијски различите, Србија и Холандија представљају две значајне старе европске
регије које пажљивијим проматрањем откривају
везе које су зачете још крајем средњовековног
раздобља. У почетку засноване на знатижељи
појединаца, те везе прерастале су у постепено
боље упознавање земље, њених природних одлика, али и у узбудљиво разоткривање богате
прошлости другог народа, његових културолошких особености, језичких карактеристика,
обичаја. И како су погледи истраживача, дипломата, картографа и путописаца са севера бивали све чешће усмеравани према пределима средишњег Балкана тако су се пред њиховим очима
указивале заједничке црте, сличне историјске
матрице, препознатљиве карактеристике свести
о припадности малобројном народу окруженом
моћним и вековним царствима, обема нацијама
својствени пркос, слободољубље, тежња обнови
или успостављању сопствене државе.
Први путници, посланици и путописци потекли из Низоземља који су, попут витеза Јоса
ван Хистелеа (чије је путовање на исток отпочело 1481. а окончало се 1485. године)1 или
Корнелијуса Дуплицијуса де Схепера који је
прошао средишњим Балканом између 1533.
и 1534. године на путу за Истанбул где је требало да буде амбасадор цара Фердинанда Пр-

вог Хабзбуршког говоре о својој потресености
судбином локалног словенског живља које је,
како су запажали, било изложено страдању
под османском управом и које сваког путника
са запада, поред осталог, доживљава и као потенцијалног избавитеља. Иако штури, ови записи представљају драгоцене изворе за уочавање и разумевање историјских процеса који
су се одвијали у раздобљу након слома српске
средњовековне државе. И док су неки путописци знатижељно посматрали пределе средишњег
Балкана којима су се кретали дотле су други попут Охира ван Бусбекеа који је сећања на своје
путовање у Истамбул и боравак на двору султана Сулејмана Величанственог у периоду између
1554. и 1562. године овековечио у писмима која
су под насловом „Itinera Constantinopolitanum
et Amasianum” објављена у Антверпену 1581,
локално становништво, а посебно жене у њиховим живописним ношњама, доживљавали као
отелотворења ликова из античких митова попут
Клитемнестре или Хекубе. Ренесансно образовани хуманиста Бусбеке2 оставио је највреднији
запис о средишњем Балкану писан холандским
језиком настао у XVI веку. Не мању вредност
имају и белешке низоземског посланика на двору у Истанбулу Корнелиса Хаге,3 настале између
1612. и 1615. године, који у њима сведочи о више
значајних догађаја о којима је слушао на двору
османских владара. Јустус Колијер, низоземски
посланик на Порти, забележио је 1688. године
изузетно срдачан дочек и добродошлицу која му
је од стране локалног становништва приређена у Београду кога описује као главни град европског дела Османског царства.
2 Ogier van Boesbeke, Itinera Constantinopolitanum et Amasianum,
Antwerpen 1581.
3 Јелица Новаковић-Лопушина, Срби и југоисточна Европа у низоземским изворима до 1918. године, Београд 1999, 63.

1 Joos van Ghistele, Tvoyage van Mher Joos van Ghistele, Gent 1572.
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Опчињеност богатством предела, необичним језиком, колоритом ношњи и обичајима
присутна је и код низоземских путописаца и
дипломата који путују средишњим Балканом и
током XVIII века. Истовремено, они бележе и
знатижељу локалног становништва које долази
у сусрет са намерницима са европског запада.
Обострана радозналост, отвореност, али и повремено неразумевање и незнање преплићу се
у записима који настају у дужем временском
раздобљу. За путнике потекле из низоземских
регија средишњи Балкан представљао је предворје Оријента, а Београд његове вратнице. Био
је то међупростор који је раздвајао хришћанску Европу од исламске Азије. Место сусрета
двеју религија и цивилизација, као и културолошка и језичка испреплетеност чинили су да
у очима низоземских путописаца ови предели
подједнако зраче и плене богатством природе,
антрополошким карактеристикама и раскошћу
обичаја, ношњи и призора. Истовремено, свест
о некадашњој моћи средњовековних хришћанских балканских држава, пре свих оне српске,
будила је у њима осећај солидарности са потомцима оних који су деценијама пружали отпор
надирућем Османском Царству. Стање у којем
су поједини од њих затицали средишњи Балкан
неретко је изазивало сету, али и неразумевање
новог начина живота, разлога за прихватање
оријенталних обичаја и општег сиромаштва
које је доминирало тим регијама.
Деветнаести век у виђењима средишњег
Балкана и Низоземља доноси видне промене.
Дуготрајна и динамична српска револуција и
успешна ослободилачка борба која је довела до
обнове националне државе утицала је на далеко
веће и озбиљније интересовање јавности и научника који су деловали на подручју Низоземља.
Тако је Николас Готфрид ван Кемпен 1837. године, поред осталог, говорио о Ћеле-кули коју
„сваки пријатељ слободе и напретка човечанства види као почасни стуб подигнут на уласку
у домовину тих племенитих људи”.4 Дивећи се

српским средњовековним јунацима попут Милоша Обилића, Ван Кампен их је поредио са вождом Карађорђем коме је приписивао чудесну
храброст. Интересовање за немирне и слободољубиве балканске просторе показивали су и
Питер Боса, Август фон Дане ван Варик, Роберт
ван Зајлен ван Нејевелт, Питер Рулоф Бос, Кристијан Шулер тот Персем, Хендрик Волфганг
ван дер Меј и други.5 Овај последњи је 1885. године објавио текст „Српски еп” којим је желео
да скрене пажњу низоземске културне и научне
јавности на величину и виталност до тада потпуно непознате словенске културе. Поредећи
Србе као словенски, а Холанђане као народ германског порекла он је истицао мноштво разлика
између два народа, али и наглашавао како је код
Словена на површину избијало заједништво. За
њих је говорио како су били мирољубиви попут
старих Грка, како су волели слободу и како је код
њих доминирао осећај за заједницу. Срби су, по
мишљењу Ван дер Меја, боље од других племена сачували основне карактеристике првобитне словенске расе. Ако би се икада остварила
могућност успостављања једне словенске културе напоредо са германском, сматрао је, онда
је њена клица сигурно у српском елементу. По
Ван дер Мејовом ставу, било је корисно подсетити Западну Европу да унутар њеног видокруга,
поред романске и германске, постоји и словенска цивилизација чије порекло треба тражити у
српском епу, што ће рећи у старосрпском духу
слободе и независности који, ослобођен османског јарма, није трпео ни германску доминацију.6
Први светски рат увео је Србију у сферу до
тада највећег интересовања јавности у Низоземљу. Чињеница да се једна мала и заостала
балканска краљевина, пре свега, нашла у рату
са моћним Аустроугарским Царством поново
је пробудила изразе солидарности и саосећања
са њеним становништвом. У великом броју публикација које су настале у том периоду својим
значајем и аутентичношћу издвајају се дневниче
белешке лекара Аријуса ван Тинховена објављене 1915. године под насловом „Страхоте рата у

4 Дејан Ристић, Србија и Холандија или о историјским сусретањима средишњег Балкана и Низоземља, у: Аријус ван Тинховен,
Страхоте рата у Србији : Дневник ратног хирурга, Београд 2005,
100.

5 Јелица Новаковић-Лопушина, Срби и југоисточна Европа у низоземским изворима до 1918. године, Београд 1999, 117-131.
6 Исто, 141.
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Србији: Дневник ратног хирурга”.7 Овај војни
хирург боравио је у Србији и током Балканских ратова да би се почетком лета 1914. године
поново нашао на овим просторима. Заједно са
својим колегама лекарима он је остао у чувеној
ваљевској ратној болници у којој је радио као
руководилац Одељења за хирургију. Бележећи
дешавања на Балканском фронту овај непосредни сведок великих борби и победа у биткама на
Церу и Колубари први је, знатно пре Арчибалда
Рајса, светској јавности указао на све страхоте
рата у Србији, као и на нехумано поступање
припадника аустроугарских трупа и окрутности које су у том раздобљу почињене у односу
на цивилно становништво. Налазећи се на стра-

Боравак у Србији Аријус ван Тинховен окончао је у фебруару 1915. године када се вратио у
своју домовину Холандију. Током више од пола
године боравка на Балканском фронту он је значајно допринео раду ваљевске ратне болнице,
али је и први упознао ширу европску јавност
са дешавањима на овим просторима, као и са
истинским карактером рата и његовим страхотама. Хуманост која је показана у једном од
најтежих периода нововековне српске историје
сврстава га у светле ликове који су оставили
неизбрисиви траг у свести овдашњег становништва. Лекар-хуманиста Аријус ван Тинховен
представљао је једног од најплеменитијих пријатеља Срба и истрајног бранитеља исправности
њиховог отпора и борбе за очување независности српске државе. Боравак Аријуса ван Тинховена и групе холандских лекара које је он довео
у хуману мисију у Србију током 1914. и 1915. године јесте можда и најупечатљивији и најјаснији
пример како се два географски удаљена народа
могу разумети и како културолошке, историјске
и религијске баријере могу да устукну пред хуманошћу и свешћу о потреби заједничке борбе
за слободу и мир.
Налазећи се на различитим рубовима Старог континента, Срби и Холанђани показали
су током минулих столећа необичну упорност
у међусобном упознавању, разумевању и приближавању, Иако је долазило до периода када су
међусобни односи умели да буду дистанцирани
и испуњени несагласјем, ова два мала европска
народа истрајно настављају да заједнички граде будућност континента коме припадају и чију
судбину деле вековима.
Објављивање превода на српски језик дневничких белешки Аријуса ван Тинховена, управо на 90. годишњицу њиховог првог изласка из
штампе далеке 1915. године, први пут на језику
народа о коме сведоче, представља племенит
подухват са циљем даљег зближавања припадника два народа и учвршћивања трајних пријатељских односа Србије и Холандије.

Стеван Мокрањац са породицом у бежанији,
августа 1914. Снимио код „Славије“
Урош Предић. (АС, ЗФ).
ни нападнутог народа Ван Тинховен је истицао
како то није народ дивљака и злочинаца, каквим
је аустријска штампа покушавала да га прикаже,
већ је то народ земљорадника којима је највећа
жеља да буду остављени на миру. Народ, такође, са идеалима, са илузијом да ће још једном
обновити велико српско царство из XIV века.
Делујући у самом средишту ратних збивања и
страхота Ван Тинховен је ускоро постао и члан
међународне комисије за истраживање ратних
злочина које су аустроугарске трупе починиле
над цивилним становништвом, а коју је основао
командант Дринске дивизије.

Дејан Ристић

7 Arius van Tienhoven, De gruwelen van den oorlog in Servië, Rotterdam 1915.
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СРПСКО-АУСТРОУГАРСКИ ОДНОСИ 1874-1914.
У извештајима српског посланства у Бечу
Документи
(Део 12)

159.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Ових дана немађах Вам шта писати, јер и дипломација као и цео политични свет живљаше само
у очекивању, какав ће крај имати напрезања цариградске конференције. Та неизвесност престаде од јуче. Ја Вам нетелеграфирах о закључењу
великог портиног савета, који предлоге сила
одбија, знајући да то Polit[ische] Correspondenz
чини и предпостављајући да сте о томе и из Цариграда непосредно и пре извештени.
Ма да се овакав исход конференције од неког времена с извесности предвиђао, опет је он
г[оспо]ду дипломате у жестоку раздраженост
против Порте довео, о чему имађах прилике
уверити се на синоћној рецепцији код талијанског амбасадора. Одчасти се за то баца кривица на Енглеску, што је предложивши, да chargés
d'affaires-и заступе одпутовавше амбасадоре,
ублажила или боље рећи обеснажила претње
Европе за случај непријема њених предлога, јер
chargés d'affaires-и1 и при најбољим међународним одношајима заступају одсуствујуће амба-

садоре и министре. Друкчије би значење имао
одлазак амбасадора, да су остали на месту секретари као жерани текућих послова немајући позива, да трактирају и дипломатичне послове. Истина садашњим наређењем дата је могућност, да се
и по одласку амбасадора преговори наставе, – по
свој прилици преговори без резултата у изгледу.
И гр[оф] Андраши, с којим се пре неки дан на
амбасадорском пријему код гр[офа] Столберга о
предмету разговарах, недржи, да ће с одласком
амбасадора из Цариграда дипломација сматрати
свој задатак као окончан, него се напротив нада,
да ће јој посао, који ће она у интересу мира тврдо у својим рукама држати, све више олакшан
бити, што се више буде приближавала опасност
рата, од које сваки избећи жели. Гроф се надаше још, да ни до разлаза амбасадора неће доћи;
али пошто им Порта буде данас своје закључење
на знање дала, неће могућности за њих бити, и
даље на подсмех света на својим местима остати. Дај боже, да се бар онај други део наде гр[офа] Андрашија испуни, јер у томе лежи за нас
сво спасење; било да руско оружје у Бугарској и
најсјајније успехе постигне, последице рата су за
србску ствар, како је ми у будућности желимо,
посве убитачне, јер повлаче за собом непосредно
губитак бар Босне за југославенство.
Познато Вам је да је у ствари преноса оне
муниције, што је Русија Црнојгори поклонила,
овамо дошао г. Пламенац2. Но ово се све држи
као највећа тајна, у којој је само неколико лица
посвећено. При тегобама, да се ова муниција тајно пренесе у Црну Гору било преко Србије, или
преко Котора, или преко Спича Цар руски зах-

1 Отправници послова.

2 Илија Пламенац, војвода.

8. јануар 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о исходу Цариградске конференције и улози Велике Британије на обеснаживању
претњи Европе Порти у случају неприхватања
њених предлога; о руској оружаној помоћи Црној
Гори
Бр. 1,
У Бечу, 8. Јануара 1877.
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Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Како се по новинама разносише гласови, да Србија намерава или да је склона, мимо Русије с
Портом о закључењу мира преговарати, бијах с
више страна о основаности тих вести питан, на
што наравно немогох дати другог одговора, но
да о томе ништа незнам, приметивши да гласовима и неверујем, оставивши друге побуде на
страну, већ и по тому, што пре закључења рада
конференције неби такви преговори мимо конференције управо смисла имали, а од закључења
њених седница одвећ је кратко време протекло,
те да би Порта и Србија могле о том предмету
какве мисли узајмно изменити. Но из речи надлежних лица излази, као да је Енглеска, понајвише тој идеји наклоњена, неке кораке у тој цељи
чинила, но у каквој форми и нарочито у каквој
правој, коначној цељи – незнам. Барон Орциј
мисли, да нам Русија неби такав корак одобрила,
нехтевши ми казати, да ли он то по субјективном
схватању ствари говори или се у томе ослања на
какве позитивне податке. С оваквом оценом намера Русије ја се само подусловно сагласих, ако
т.ј. Русија понајпре зна, да ће на сваки начин у
рат ући, па потом ако хоће и може притом на
знамениту подпору од стране Србије рачунати
а уједно је заиста уверена, да и пре одпочетка
рата може Србију од могуће поплаве турском
војском заштитити. Није дакле помислити, да
само или поглавито због једног моралног ефекта Русија изложи Србију опасности, да од Турака
буде сатрвена, пре него би јој она у помоћ могла притећи. У овом последњем обзиру даде ми г.
Орциј најпозитивнија уверења, да нас Порта ни
пре ни после истека садашњег примирија неизазвана неће нападати. Истина, рече, за ово није
дала Порта званичне обвезе, али да он опет по
основаном уверењу онако говори. Ово се подудара с гласом, да је Алеко-Паша у име своје владе гр[офу] Андрашију пре неки дан у Пешти дао
уверавања: да Порта неће Србију и Црнугору нападати, ако јој ове Кнежевине спремама својим
недаду повода мислити, да имају против ње агресивних намера. Ова изјава Порте, кажу, изазвана је категоричним захтевањем гр[офа] Зичија
у Цариграду учињеним у интересу спокојства и

тевао је од Аустро-Угарске да она провоз дозволи. Гр[оф] Андраши одговорио је г. Новикову да
он може само толико Цару учинити да се свему
невешт чини молећи да цела ствар строго тајна
остане и да се експедиција тако изврши, да он
не буде компромитиран јер иначе не би могао
на свом месту обстати. Пренос ће се извршити
маскиран житом које из Русије за Црну Гору долази, но Књаз Никола жели том приликом и 6 топова, дванајест фунташа с муницијом протурити
и захтева опет посредовање Русије. Но како нема
изгледа, да се то кришно, ма како се кроз прсте
гледало, може преко Котора извршити, то ће помоћу једног Coup de main3 пренос извршен бити
преко Спича с ризиком да неуспе. Дакле пренос
оружија кроз Аустрију није дозвољен, још мање
кроз Угарску и Цар за Србију не верујем да би и
посредовати хтео. Како ми је ово све у највећем
поверењу саобштено, то немам даље потребе,
чинити Вас више на тајност позорљивим.4
Ј. Скобла је нужне огртаче набавио и већином одправио сутра мисли сам за на место поћи.
Међу послатим му новцима нађен је, рече, један
дукат више; кад овај примим, писаћу г. Вл[адимиру] Стојановићу,5 да га тамо коме треба врати.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.6
КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 14

160.
15. јануар 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о разликама у позизицајама европских сила и Русије поводом резултата конференције у Цариграду и о могућности избијања
руско-турског рата
Бр. 2,

У Бечу 15. Јануара 1877.

3 (Фр.) препад.
4 Скоро цела алинеја је шифрована.
5 Владимир Стојановић је био секретар Министарства иностраних дела у Београду. (АС, МИД, Пс Б, Ф 1 р 7/876)
6 На маргини прве странице: „Последње писмо моје од пр. године
је од 28/12 Но 128.“
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неутралности А[устро-]Угарске, која жели, што
је могуће даље од својих граница, борбу уклонити, и избећи од нужде, да се у ову сама интервенирајући умеша.
Ма да се дипломација усиљава, дати échec-у,
који је руска дипломација у Цариграду поднела, вид и значење сатисфакције постигнуте тим,
што је échec7 пренет управо на целу Европу и
понајпре на Енглеску, па да је по тому за Русију
и потреба одпала, одвојено од Порте тражити
задовољење, опет се страхује од могућности,
да цар Александар неће хтети или моћи овакву
оцену исхода конференције као исправну узети,
него да ће échec као свој лични сматрати и тако
у рат ући морати. По несрећи и европска преса
које што радо о руском унижењу говори, које
што публика неуглађене фразе воли, неуморна је
изношењем на видик унижавајућих за Русију и
њеног цара вређајућих политичних посматрања,
што доста може допринети, да се одржање мира
немогућим учини. При свем том цела дипломација још се једнако нада, да ће се рат моћи избећи, изгледајући од Порте, да ће она живим и
строгим завођењем реформа Европу бар формално задовољити и тако садашњој запетости
политичних одношаја постојећу оштрину одузети. Ово истина стоји у противуречивости с оценом, која се обште у новије време изрицаше како
о значењу портиних реформа тако и о целокупном њеном држању према Европи. Али изгубивши и последњи основ за утврђење мира Европа
очекује овај од разума Порте, коју због њеног непопустљивог држања на конференцијама осуђује
као државу, која је право изгубила, на уговоре се
позивати и призрења каквих од Европе очекивати, и према којој се стога в[еле]силе решиле удешавати своју политику свака по изискивањима
својих интереса необзирући се ни на постојеће
Порте тичуће се уговоре ни на призрења, која су
њеним интересима досад одавана.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

161.
14. јануар 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о активностима карађорђевићеваца
Бр. 3,

У Бечу 14. Јануара 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Познати Карађoрђевићев агент, који радо два
господара служи, већ ми је из три немачке вароши предвестио свој долазак овамо с обећањем,
да ће ми усмено важна саобштења учинити. Но
последњим писмом из Липиске јавља ми, да се
опет мора у Лондон вратити. Ово ми даје повода мислити, да Карађорђевић опет сад спрема
какве пасквиле, карикатуре и подобна, помоћу
чега намерава по досад[ашњем] обичају у Србији правити за себе пропаганду. Ни овд[ашња]
тајна полиција незна ништа ближе о томе, при
свем том ваља пазити, да какви памфлети преко
поште или иначе у земљу небуду унети.
Следујући саопштено ми је као највећа тајна
па тако Вам исто и ја достављам. Русија је одкупила од Каница најновију велику (оригиналну)
карту Бугарске и она је сада живо овде на руском
језику печата. Треба ли који егземплар ако се узможе за нас набавити?8
Част ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.
KЦукић
Поштовани президијал Но 1 с прилогом примио сам; овај сам предао у препису Дру Розену
на даљу употребу.
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 26

162.
14–15. јануар 1877.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Кости Цукићу да је кнез Милан Обреновић одговорио великом везиру да је спреман да ступи у непосредне преговоре са Портом

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 24
7 (Фр.) пораз, неуспех.

8 Алинеја је већим делом шифрована.
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Београд, 14. Јануара, 1877.
Agent Serbe Vienne
Вел[ики] везир телеграфом предлаже Књазу непосредне преговоре за закључење мира. Јавићу
вам какво ће бити решење.

Србији, па дакле да је још мање захтевао од А[устро-]Угарске добре услуге за непосредно закључење мира између Порте и Србије, тим се опет
неискључује вероватноћа, да је Порта другом
приликом такво посредовање – мимо конференције – од А[устро-]Угарске тражила, и да јој је то
одбијено било као маневра, да постојећу између
сила сагласност разбије. После осујећених конференција свака је сила задржала себи право, да
према заједничком питању (источном) заузме
положење, које којој њени собствени интереси
буду диктирали, али ниједна немисли притом
према Порти усвојити сепаратно понашање, које
би на себи носило знак, да се једна сила тим од
осталих цепа – то још најмање из неких призрења на саму Порту и њене угодности. Бар засад
ствар ова тако стоји.
С Вашим ноћашњим телеграмом идох одма
јутрос турском амбасадору, коме се овом приликом први пут представих, – почем је он за време
рата на ову посту дошао. Он беше приметно задовољан учињеним му саобштењем, и обећа ми,
да ће ме одма, чим му Порта захтеване базисе
на знање да, о њима известити, радујући се што
ће ова „бесцељна и за обе стране штетна ситуација“ штопре престати. Порта, по расположењу
њеног амбасадора а и иначе судећи, намерава
овим „успехом“ у духу мира (као и успесима у
реформама!?) засенити Европу, и дати јој доказа, да њени послови најбоље иду, кад јој се нико
у њих немеша. Чудо ће на сваки начин бити, да
и Порта једанпут оконча једну тегобу без уобичајеног устезања, којим је свакад досад вредност
учињених на крају концесија побијала – на своју
само штету.
По дужем разговору о факторима, који су овај
рат произвели, и од којих ја г. Богориду неке као
посве за њега нове а неке не на његово задовољство објасних, дође реч и на Русију, коју Кнез као
главну виновницу рата, противно мом одсудном
одрицању, огласи. Ова тема доведе нас у доста
жестоку дискусију, коју ја прекидох с изјавом, да
је најбоље бар засад о њој даље неговoрити, – те
се могосмо с обичним учтивостима растати.
У предпоставци, да Ви немислите без знања
Русије и осталих гарантних сила у ове преговоре
улазити, него да притом рачунате на могућу сад

[Без потписа]
Београд, 15. Јануара, 1877.
Agent Serbe Vienne
Књаз је вечерас одговорио вел[иком] везиру да је
готов ступити у непосредне преговоре с Портом.
Но неимајући заступника у Цариграду, моли в[еликог] везира да преко турског пoсланика у Бечу
саопшти вама основе за преговоре. С тога известите о овом одговору турског посланика, па доставите одмах овамо свако саопштење турско.9
[Без потписа]

/Телеграми/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 27,30

163.
15. јануар 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о посети и разговирима са турским амбасадором у Бечу и ставу европских сила
у случају непосредних преговора Србије и Турске
Бр. 4,

У Бечу, 15. Јануара 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примивши Ваш прексиноћни телеграм саобштих га бар[ону] Орцију и г. Новикову тек форме ради, почем исто јутро у N[eue] Fr[eie] Presse
беше већ публициран и сам текст телеграма, који
је по том предмету Мидхат-Паша10 на Његову
Светлост Књаза управио био. Ова публикација
извршена је намерно од овд[ашњег] турског посланства. Премда ме г. Орциј увераваше, да Алеко-Паша приликом свог последњег бављења у
Пешти није гр[офу] Андрашију спомена чинио о
9 Телеграми су шифровани.
10 Мидхат-паша (1822–1884), турски велики везир.
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подпору с њихове стране и да сте и за случај неуспеха преговора њиховог доброг расположења
сигурни, ја сам и гр[офу] Андрашију и г. Новикову саобштио – у поверењу – Књажев одговор
и намеравам и убудуће их о току овог предмета у
сазнању држати. То исто мислим чинити и према представницима осталих сила, кад се с којим
будем састао и кад ми буде објашњење тражено.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

дајућих јој по праву из исхода рата, и која само
толико захтева, колико ради своје безбедности
захтевати мора. – Ја са захвалности признадох
умереност и мирољубљивост Порте у базису,
на који се она склања примајући status quo ante
bellum; али уједно изразих, да додатком, којим
се захтевају гарантије – у неопредељеној мери
и природи, онај базис губи сваку вредност, а
на сваки начин нема никакве опредељености.
Кнез одговори, да ће се гарантије захтеване ближе определити у Цариграду, и коначно удесити
преговорима између Порте и србског повереника, кога Књаз што пре треба у Цариград да пошље. – Ја изјавих моју личну сумњу, да ће се у
Београду наћи, да је овим одговором заиста одговорено на захтевање базиса за преговоре, почем се тражењем нових гарантија потире базис
status quo a. b., и зато запитах, да ли се овај status
можебити односи искључиво на територијално
питање или на правне одношаје Србије према
Порти, почем, као у оба правца важећи, стоји у
противуречивости с тражењем нових гарантија.
Алеко-Паша рече, да Порта нити тражи, да Србију територијално оштети, нити да повредом
њених привилегија преиначи њене правне одношаје према Порти, али је приморана ради своје
сигурности захтевати јемства, која њему нису на
знање дата, али која, по свему благонаклоном
расположењу Порте према Србији судећи и на
разум и државничку мудрост Мидхат-Паше гледајући, морају такве природе и замашаја бити,
да ће се од стране Србије моћи лако примити. У
оваквом виду трајаше подуже ова дискусија, но
почем г. амбасадор изјави, да њему ништа ближе о гарантијама није познато, и почем ме умоли – као човека мирољубива –, да подејствујем,
како би се влада моја на пријем овог одговора
као задовољавајућег склонила, држах да ми разговор за утолико излишнији, што он опет на јучер[ашњу] тему о интригама руским etc пређе, и
зато се опростих.
Чест ми је, и овом приликом изјавити Вам,
Господине Министре, уверење мог особитог поштовања.

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 33

164.
17. јануар 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о разговору са кнезом Богоридом о
Портиним ставовима по питању преговора са
Србијом
Бр. 5,

У Бечу 17. Јануара 1877.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Кнез Богорид посла ми јутрос г. Фалкона с молбом, да му дођем ради пријема одговора Портиног на захтевање учињено од стране Његове
Светолости Књаза. Одговор је, као што сте из
мог јутрошњег телеграма изволили видити у првој својој половини јасан и задовољавајући, а у
другој се – по обичају – она јасност тако потире,
да сваки базис за даља преговарања нестаје.
По обичном уводу пуном учтивости и добрих расположења Порте према Србији и србском народу Кнез рече, да Порта жели нове доказе за своју помирљиву политику и за она блага
расположења дати пристанком на status quo ante
bellum; но да се налази приморана, узети неке
гарантије у услове измирења, које ће је убудуће
осигурати од повратка подобних неприлика
од стране Србије. Ово подкрепи г. амбасадор
крајњом потребом целог царства и положењем
Порте, која се одриче свију користи припа-

КЦукић

/Oригинал/ АС, МИД, ПO, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 38
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165.

меде казати. Уверен сам, да Кнез Богорид заиста
ништа ближе о тим гаранцијама незна, то ми синоћ потврди опет и он и сви амбасадори, који су
га такође о том предмету интерпелирали. Држи
се, само по нахођењу, да се оне тичу наше народне војске и порушења у новије време подигнутих
утврђења, за које захтеве Порта у хатишерифима наслона неког налази, и од којих би се о првоме још у погађање с нама упустила, а од другога
сасвим одустала. Каошто из природе оба захтева излази, они нису такви, да заиста дају какву
гаранцију, јер се по првоме све стипулације у
практици могу обићи и изиграти, а по другоме
свако је преговарање излишно, јер би сама Србија она утврђења итако после закљученог мира
напустила. Но Европа неће ове захтеве већ због
тога одобрити, што они садрже у себи клицу за
ново трвење између Порте и Србије, и за непрестано узнемиравање Европе овим трвењем привођено. – Порти је то исто тако добро познато,
и тражењем гаранција она жели постићи тим
више неки морални ефект пред својом популацијом него какве материјалне користи.
На полагана ми питања, зашто србска влада
на последњу изјаву Порте ништа неодговара, одзивам се тим, да ми је прави узрок непознат, и
да га само погађати могу, држећи т.ј. да је влади,
каошто би то заиста и свакоме другом било, немогуће смислити какав одговор, који би носио
на себи печат и озбиљност и жеље за миром,
почем је Порта својим захтевом гаранција цело
питање мира у сумњу довела. Сви, осим турског
амбасадора, признају тешкост нашег положења
и талијански посланик својом иницијативом а
већина других у разговору наведени на то саветују или боље рећи изјављују своје мишљење,
да би требало Порти, чинећи се невешти њеној
последњој изјави, да одговоримо: како је Књаз
склон одма по позиву послати повереника у Цариград, но жели знати ближе природу (и portéе)11
гаранција, те да би се одсланику могле инструкције дати. О овоме Вам данас телеграфирах.
Г. Орциј ми каза да ни Црна Гора још није
Порти одговорила; Књаз сигурно чека (рече)
Констант-ефендију на Цетињу, да се пре с њим о

19. јануар 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о односу европских сила и Порте
по питању даљих корака у успостављању мира
између Србије и Турске
Бр. 6,

У Бечу 19. Јануара 1877.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Обште се у дипломацији замера Порти, што
после првог корака учињеног у интересу мира
овај опет у питање доводи захтевима неких гаранција од Србије и то још у познатој неопредељености. Овакав поступак се утолико више
осуђује, што гаранције, ако су привремене, итако само за неко, кратко, време важности имати могу, ма да би заиста реалне по себи биле; а
ако су такве и за навек прорачуњене или само
формалне, имаће у своје време доћи пред суд
Европе, било по захтевању Србије или по иницијативи Европе, па ће се сигурно потрти, како
буду иоле стајале у противуречивости са statusом quo a.b. Гарантирање за наше одношаје према
Порти Европа неузима као своју дужност него
као своје право, и погодбе, које би ми понаособ с
Портом, мењајући досад[ашње] наше одношаје,
углавили. Европа сматра као неважеће, док их
она несанкцијонира, а ово зависи од тога, јесу
ли погодбе сагласне с интересима свију сила.
Зато се уобште сви диве Порти, да захтевањем
гарантија износи један предмет на нову дискусију, који је пред Европом већ претресан и на
штету њених жеља решен, и који Европа ни одсад друкчије неможе оцењивати зато, што је он
непосредним споразумљењем (кад би баш овога
и било) између Србије и Порте решен – друкчије
и онако, како ће можебити и само једној сили
неповољна бити.
И гр[оф] Андрашиј, коме је Алеко-Паша јуче
ток преговора о миру саобштио, изјавио је овоме
своје зачуђење на тражење гарантија од Србије
и то у толико више, што му г. амбасадор ништа
ближе о природи и значењу тих гаранција неу-

11 (Фр.) домашај, природа.
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појединостима разговори.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.
КЦукић

избегавајући свако странско посредовање, непосредно с њоме споразумемо и да тако васпоставимо добре односе између Србије и Порте.
Но вис[ока] Порта, постављајући питање о
гарантијама, спрема Србији понижавајући положај и доводи нас до тога да сумњамо у искреност њених намера. Јер ма како да се живо осећа
код нас потреба мира, ипак највећи део нашег
народа неће примити мир, који би био скопчан
са понижењем Србије, и Његова Светлост Књаз,
може поуздано рачунати на потпору највећег
дела народа, ако се успротиви погодби, која би
била срамна за Србију.
Међутим и само те гарантије, ако би се оне
састојале у разорењу наших подигнутих утврђења или у распуштању наше народне војске,
биле би за Турску сасвим илузорне, јер утврђења, као што су она подигнута у овом рату,
могу се у случају потребе и опет подићи, а наша
народна војска, као што знате, налази се увек
код својих кућа, а не у касарнама, те да се једном распуштена не би могла опет лако скупити. А напротив за Србију ове гарантије образују
стварно понижење.
Према томе, Г. Заступниче, ја сумњам да ће
преговори, који се у овај мах воде између нас и
Порте имати жељеног успеха, ако Порта не одустане од тражења гарантија, у толико пре, што
је већ на конференцији пристала на мир са Србијом на основу status-а quo ante без икаквих
гарантија. –
Ради вашег знања и управљања, могу вам јавити да је и Црна Гора примила предлог Портин
и одпочела с њоме преговоре, ради закључења
мира.

И бар[он] Хофман (као и Алеко-Паша) мисли, да
би требало одма послати пуномоћника у Цариград
држећи, да ће Порта од својих захтева одустати, и
нада се, да Порта учинивши први корак за мир неће
преговоре разбити због неких назови – гаранција –
без сваке практичне вредности.
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 51

166.
Г. Кости Цукићу, Заступнику Србије у Бечу
През. Но 2.
20 Јануара 1877 у Београду
Екс. ист. дана
Г. Заступниче,
Познато вам је како се вел[ики] везир обратио
Њег[овој] Свет[лости] Књазу и позвао га, да ступи у непосредне преговоре с Портом ради повраћаја мира између Србије и Турске. У прилогу
имам част послати вам копије од три депеше,
које су односно тога између Њег[ове] Свет[лости] Књаза и вел[иког] везира измењене, а на
име: депешу вел[иког] везира од 13/25 ов. мес.,
одговор Књажев на ту депешу од 15/27 ов. мес. и
другу депешу вел. везира од 16/28 ист. мес.
Пошто су сви даљи преговори између нас
и Порте преко вас вођени, то немам потребе
упуштати се у излагање даљег тока тих преговора, јер телеграфским споразумевањем између
нас девансирана је свака комуникација поштанским путем.
Међутим има једно питање које се у току
ових преговора појавило, и о коме осећам потребу да вам ближе објасним моје мишљење.
То је питање о гарантијама, које по гласу вашег
телеграма, Порта тражи од Србије противу могућег повратка рата.
Кад је вел[ики] везир позвао Њег[ову] Светлост Књаза да ступи с Портом у непосредне преговоре, ми смо се надали, да ће Порта бити заиста помирљива и понудити нам мир на таквим
основима, који ће нас поставити у стање да се,

Примите и т.д.
[Без потписа]

/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 58

167.
22. јануар 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о резервисаном држању Европе
према односима Србије и Турске и појачаном ангажовању Велике Британије у намери да утиче
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на непосредне преговоре између Србије и Турске
Бр. 7, 			

Но при свој пасивности држања сила њима
би добродошла била угодба мира између нас и
Порте (и Црне Горе). Тим би се терет на Европи
лежећи с једним питањем олакшао, и одложила
би се а могуће и сасвим би се одклонила прилика и повод за рат између Русије и Порте. Ма да
силе имају уверења, да Порта неизазвана неби
по истеку примирија рат с Кнежевинама обновила, опет налазе оне у формално закљученом
миру за то више јемства. Стога се представници
сила при свој предузетој пасивности у држању
радо склањају чинити услуге миру својим саветима, ма то било само и у изјавама сасвим приватних назора.
Чујем, да су покушаји Кн[еза] Богорида у
Пешти, одвојити А[устро-]Угарску од заједничке политике Европе, нашле такав опор одговор
од стране гр[офа] Андрашија, да је амбасадор
тражио од Порте, да одавде буде одазват – понајпре у виду дозвољења за одсуство; но да су
одношаји опет поправљени, по чему амбасадор
и даље остати може, где је, без да је А[устро-]
Угарска своју политику променила. О гарантијама, које би Порта од нас тражила, распитујем
једнако, али нисам још ништа могао дознати. С
турским послаником немам ни повода састајати
се осим по друштвима; ја га нећу за даље обавештење о гарантијама питати, а недржим, да је
моја влада и на шта тим ангажирана, што сам од
њега онда, кад ми је тражење портино саобштено, захтевао објашњење гарантија.
Част ми је, и овом приликом изјавити Вам,
Господине Министре, уверење о мом особитом
поштовању.
KЦукић

У Бечу 22. Јануара 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Допуњујући мој телеграфски одговор на положено ми питање, какве практичне последице можемо очекивати од познате оцене, коју дипломација
изриче о начину поступања Порте у одпочетим
преговорима о миру, морам још јаче акцентуирати своје уверење, да оне последице могу засад
имати за нас само моралне вредности. Изузимајући Енглеску, све су силе (па чак и Француска
–) сагласне у тим оценама; дајући им отворено и
израза, истина више академички но официјално, у разговорима с портиним амбасадорима. Но
како немају начина, решивши се на сасвим резервирано држање, дати својим оценама снажнијег
израза, ни силе неочекују отуд засад више успеха,
но уколико их мудрост Порте буде хтела уважити. Дакле све силе у питању нашег посебног мира
задржавају владање посве пасивно, Енглеска је
по одласку маркиза Салисберија из Цариграда
у тому предузела одсудно активну улогу, дајући
савете и понудивши своје услуге за непосредне
преговоре о миру између Порте и обе Кнежевине. Тешко је пресудити, да ли Енглеска, цепајући
се – без нужде – од осталих сила и тим куражећи
Порту више на штету мира или својим саветима у корист мира ради. Силе су изненађене овим
превратом у енглеској политици, и као да су сигурне, да би се и без енглеског посредовања, и
још лакше до нашег посебног мира дошло, па чак
и с мање тегоба обшти мир одржао. Стога, што
је Енглеска у активност ову ушла, остале в[еле]
силе показују у источном питању утолико већу
уздржљивост, коју толико радо на видик износе,
да, кудећи поступак Енглеске, њихови представници у разговору о догађајима свакад ту резерву
изрекну, да се њихове речи узму као изрази личних назора и као мисли приватних особа. Тако
они овде поступају и према турском амбасадору,
а то сам и на себи искусио, – при свој њиховој
према мени предусретљивости, у последње доба
још увећаној.

23/1 77. Сондирао сам својим начином јуче и данас бар[она] Орција и г[оспо]ду Новикова и Волиеа о томе, да ли би Порта из нашег тражења,
да нам се гарантије објасне, могла извести какве
користи за себе, и наиђох на одсудно мишљење,
да о том неможе у корист Порте ни говора бити.
У осталом из даљег садржаја Вашег телеграма од
½ п. н. морам са задовољством закључити, да је
наша војена снага још у таквом стању, да турској
навали одпора дати можемо.
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 66
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168.

изјавили: да примамо њен предлог, но с тим да
се он доведе, у сагласност са предлогом гарантних сила – што толико значи, да одпадне свако
тражење гарантија и да се за основу мира призна
status quo ante; а ако би се уз то могли добити и
ректификација наше границе на Дрини – односно Мали Зворник и Сакар – били би разуме се у
толико боље.
Примите и т.д.
[Без потписа]

23. јануар 1877.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Кости Цукићу о ставу Београда на Портин предлог
о основама за склапање мира
Г. Кости Цукићу, Заступнику Србије у Бечу
През. Но 3.
23 Јануара 1877 у Београду
екс. ист. дана
Господине Заступниче,
Из ваших писама видео сам да је тамо пало у очи,
што смо се ми неколико дана задржали са нашим
одговором на Портин предлог о основима, на
којима би се имао мир између Србије и Турске
закључити.
Што се тако догодило, узрок је, што смо, пре
него што би наш одговор дали желели да прибавимо обавештења о томе, како гарантне силе
оцењују поступак портин, који је мало у стању да
олакша закључење мира.
Могу вам рећи да се обавештења, која смо
досада о томе ми овде добили, слажу са онима,
које сте ви у Бечу прибавили. Ја сам вам већ јавио, какво је саопштење овд[ашњи] француски
консул добио у том питању од своје владе и лорд
Дерби12 телеграфисао је овд[ашњем] свом заступнику, да би се, по његовом мишљењу, мир
имао закључити на основу status quo ante. Исто
тако и говор, који Кнез Вреде овде држи, слаже
се са оним, који сте ви слушали од Грофа Андрашија. Све силе дакле осуђују ова нова захтевања
Портина, која отежавају закључење мира.
Ја сам вам данас у шифрама саопштио наш
одговор на предложене нам Портом основе за
мир. Но бојећи се да вам телеграм не дође с каквим погрешкама, имам част послати вам у прилогу исти одговор у француском преводу, како
би се могли њиме могуће погрешке телеграма
исправити.
Као што ћете из овог нашег одговора видети, ми примамо мир на оним основима, које је
конференција у тој цељи поставила. Међутим,
да не би увредили осетљивост Портину, ми смо

/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 72

169.
24. јануар 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о разговору са кнезом Богоридом по
питању односа Порте према предлогу гарантних
сила за склапање мира између Србије и Турске
Бр. 8,

У Бечу 24. Јануара 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примивши синоћ доцкан Ваш телеграм, као одговор на изјаву Порте о базисима мира, одма га
дешифрирах и уједно известих Кн[еза] Богорида,
да ћу му данас пре подне доћи ради саобштења
тог одговора. Г. Амбасадор саслуша одговор, који
му ја у француском преводу морадох прочитати
(држећи се у превођењу строго србског текста),
и учини, каошто из мог телеграма изволисте видити, примедбе на две тачке. Позивање на услове
мира од гарантних сила препоручиване небеше
му по вољи, и то неверујем зато, што су предлози
гаранта одчасти одбијени, дакле оно позивање
нејасно, каошто он тврђаше, него стога што се
жели, да се овај мир мимо гаранта угоди. Да се то
и Порти неће допасти, није извесно, јер Кнез оно
своје мишљење изјави као сасвим партикуларно
и чисто предпостављајући могућност, да ће оно
позивање и на Порту због своје нејасности неповољно упечатљење учинити. Другу примедбу
учини г. амбасадор на предлог, да се преговори
овде држе, сигурно познајући већ у том обзиру
расположења Порте, која и у томе неку сатис-

12 Frederick Stanley Derbi (1841–1908).

13

факцију за себе налази, да јој србски одсланик
у Цариград дође. По жељи Кнеза издиктирах му
Ваш одговор ради верног достављења у Цариград, пошто и он мени јави, да је од Порте примио шифриран један циркулар, односећи се на
гарантије, датиран од јуче и да ће ми га саобштити, како буде дешифриран.
Мало затим донесе му секретар поменути
циркулар дешифриран, но на млого места нејасан
и пун погрешака, које су се одчасти нагађањем
могле исправити. Г. амбасадор ми га прочита и
дозволи, да на брзу руку узмем из њега кратак
извод, јер хтеде га још дати на редакцију и могућу
даљу исправку, пре него би га саобштио гр[офу]
Андрашију. У главноме Вам је садржај циркулара

дујуће:
Предупредити
(prévenir)
на
србском
земљишту образовање оружаних чета (bandes),
одређених à porter le trouble dans les provinces
voisines,
Prévenir également l'entrée dans les provinces
voisines des bandes ainsi formées soit par corps
ouvertement soit clandestinement et par petits
groupes,14 prévenirà la formation en Serbie des
sociétés ayant un but révolutionnaire et d'une
manière générale de toute société quelque soit son
objet réel en apparent établir à Belgrade un Agent
Ottoman.
Indépendamment de l'extrême modération de ces
demandes les négociations ne sont pas subordonnées
à l'acceptation des points susmentionnés. Le délégué
serbe une fois arrivé à Constantinople où s'entendra
avec lui sur ces points de la liberté religieuse
armenienne et les Israëlites jouiront en Serbe de
mêmes droits et privilèges que les autres habitants.15
Egalement que le pavillon ottomanflotte sur la
citadelle de B. à côté du pavillon serbe.
Conformément aux anciens firmans le nombre
das forteresses réduit à quatre ne doit pas être
augmenté (без изречног захтевања, да се постојећа друга укрепљена поруше).
Напоследку долази кратко закључење од прилике овако: Ce sont les garanties que nous désirons
voir agréеes par la Serbie et que nous aurons cru
devoir demander pour la tranquilité de nos provinces
limitrophes; – и затим овлашћење да грофу преда
копију циркулара, што ће г. амбасадор по свој
прилици данас већ и учинити.
Посматрајући ова захтевања налази се, да су
она двојаког рода. Прву половину Порта сама
напушта, тек што их је изрекла, друга важнија
половина и несадржи ништа новога и за нас теретнога осим захтевања односно на Јермене (сигурно хтело се рећи р[имо]католике) и Евреје.
И г. амбасадор на моје примедбе, да се по себи
разуме, да једна држава неће трпити оружане
банде, које суседа узнемирују, да тајних друштва
у Србији никад није било других осим споразумљења између разбојника и крадљиваца, која

Посада Аде Циганлије под командом мајора
Светозара Ђукића форсира Саву. 10. септембар
1914. (АС, ПО, 101–130).
познат из мог другог данашњег телеграма, који је
одчасти недотупаван испао, што је речник сиромашан у шифрама за извесне изразе. Да набавке
самог текста изволите се задовољити следујућим
пространијим изводом из циркулара.
Почем су гар[антне] силе биле преокупиране
сазнати природу и карактер гарантија које је В[исока] П[орта] за добро држала тражити од Србије као допуну (complément) status-a quo ante, ја
(ВВезир) Вам их у појединостима овим саобштавам ради достављења гр[офу] Андрашију у цељи
да њега успокојите (rassurer et édifier).13
Верни нашим традицијоналним добрим расположајима ми нећемо од Србије захтевати
(exigérons) материјалне гарантије него само сле-

14 Цукићева примедба на маргини поред другог дела алинеје:
„Овако без свезе је све даље у оригиналу!“.
15 Исто, „Sic!“

13 (Фр.) охрабрите и поучите.
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власт и тако нетрпи, да дакле ови услови немогу бити нарочити предмет уговора, и да су они
у земаљским законима итако већ предвиђени,
– да, даље, установљење турског заступништва
у Србији одговара истина једној потреби обе
стране, али да је то једна нова установа, која није
ни хатишерифима ни уговорима предвиђена, и
коју неби требала Порта да заводи бар искључиво у Србији него и у Румунији – etc. etc. – и
г. амбасадор на све те примедбе, рекох, не нађе
за потребно предлоге своје владе узимати у заштиту, него повтораваше само непрестано своје
мишљење, да би требало што пре послати човека у Цариград, па да ће се по његовом уверењу
непосредним споразумљењем с Портом све лако
угодити моћи.
Како се овом приликом а и оном, кад му саобштих Ваш одговор, ја доста заузимах за трактирање предмета у Бечу, то он можебити из тога
изведе моју жељу, да ја о предмету преговоре водим, – у Цариграду, кад већ неможе овде бити,
– што ја од себе одбих, почем рекох, имамо ми
људи, који Цариград познају и више својства за
посао имају и из којих ће сам Књаз најбољи избор учинити.
У обзиру на Јермене и Евреје због нејасности
става немогох чинити млоге примедбе, но обавестих Кнеза, да у Цариграду сигурно непознају
ни правно положење разних религија у Србији,
ни то, да је оно положење у путу законодатства
регулисано, па да зато овај предмет, који се тиче
једно 100–200 Евреја и ниједног Јерменина, неће
никакве тегобе при преговарању чинити.
Напоследку тичући се нових тврђава, рекох г.
амбасадору више у шали, да смо захвални Порти, што нас необвезује, да и ове шанчеве (као и
она четири града) обдржавамо у добром стању
о нашем трошку, јер у том случају морали би
заиста против таквог захтевања протестирати.
Уосталом, рекох, порушење нових утврђења, подигнуће отоманске флаге поред србске – истиче
из повратка status-а quo ante, да неби требало
управо о томе ни говорити.
Г. Стејић саставши се мало пре с г. Новиковом
дознаде од њега, да је Кнез Богорид саобштио
већ циркулар гр[офу] Андрашију, и да је г. Новикова уверавао, да Порта прима за базис мира

status quo ante pur et simple. Тек ћу се сутра моћи
известити у министарству о томе, да ли и кога
Алеко-Паша мистифицира.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.
KЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 76

170.
25. јануар 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о збацивању Митхад-паше у Цариграду и постављењу Едем-паше
№ 2788.
Беч, 25. Јануара, 1877.
Министру Ристићу Београд
Збачење Митад-паше и постављење Едема тумачи се у интересу мира, јер је тим, и што ће се
напустити устав и турска иницијатива у реформирању, одузета оштрина одношењима Порте
спрам гарантних сила нарочито Русије.
Цукић

/Телеграм/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 82

171.
26. јануар 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о ставу европских сила у вези са
српско-турским преговорима и разговору са турским амбасадором у Бечу о доласку Портиног
представника у Београд
Бр. 9,

У Бечу 26. Јануара 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Заиста је Кн[ез] Богорид и г. Новикову и гр[офу]
Робиљану, на питање докле су преговори о миру
доспели, оног часа, кад је хтео ону циркуларну
ноту бар[ону] Орцију предати, одговорио, да су
наобољи изгледи за мир, почем Порта пристаје
на status quo ante pur et simple. Тако се он није мо-
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гао изразити пред бар[оном] Орцијем предајући
му сам акт, да га гр[офу] Андрашију поднесе, рекавши да се само никакве тешке и материјалне
гарантије од Србије нетраже – каошто је и у ствари. Г[оспо]да амбасадори наравно осуђују жестоко свог колегу, што им је, незнају зашто, једну
чисту неистину казао.
Ја тражих копију текста оног циркулара од
бар[она] Орција, и он ми се извини, да је акт
код грофа. Налазећи у томе што ми се непонуди,
да ће ми ових дана, пошто акт од грофа прими,
препис истога дати, нерасположеност за такво саобштење, нећу више ни наваљивати мојим
захтевањем. Уосталом пошто познајемо садржај
ноте, сам њен текст био би нам потребан само у

од стране србске владе ради достављења Порти
учинио, влади србској одговори, и да и садашњи
В[елики] везир изјави, да је Пертев-ефендија овлашћен преговоре одпочете наставити; што ми се
обећа, да ће се одма и учинити.
У исто време саобшти ми молбу за ослобођење
заробљеног Осман-бега и изјаву садашњег В[еликог] везира, да и под новом владом спољна и
унутарња политика Порте иста остаје. Ја Вам и
једно и друго по телеграфу јавих. Она изјава о
програму политичном Едем-Паше стоји у противуречности с очекивањем, које се у промену В[еликог] везира полагало, и подудара се с карактером сад[ашњег] В[еликог] везира који је бар нама
некима познат из његове мисије у Београду после
бомбардања и свима из његовог држања на последњим конференцијама у Цариграду.
Мало пре примих Ваш поштовани телеграм, којим ме извештавате, да је г. Пертев и од
сад[ашњег] В[еликог] везира овлашћен, да настави тамо одпочете преговоре. О томе ћу Кн[еза]
Богорида известити вечерас на дворском балу.
Ако је оно овлашћење последовало услед посредовања овд[ашњих] амбасадора, телеграфска
служба заслужује сваку похвалу.
Част ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.16

Спровођење заробљених непријатељских војника
преко Саве, септембар 1914. Фотограф Милоје
П. Игрутиновић. (АС, ЗФ).

KЦукић
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877,Ф I, П/5-II, Пов№ 88

случају, ако се и кад се од њега према нама учини
употреба; онда ће нам га сама Порта при преговарању о миру саобштити морати.
Телеграм Ваш о доласку у Београд портиног одсланика Пертев-ефендије саобштих одма јутрос
отоманском амбасадору, који је о томе раније из
Цариграда извештен био. Г. амбасадору је непознато било, да Пертев-ефендија има у задатку и
о миру преговарати. За чудо је заиста, да Порта
свог пуномоћника ради преговарања о миру у
Београд шаље, а једном доцнијом циркуларном
нотом и иначе изражава одсудно жељу као услов sine quo, да ми одсланика за исте преговоре
у Цариграду одредимо. Ја изјавих са своје стране
мишљење и молбу, да би се у интересу ускорења
преговора он, – амбасадор – заузео код Порте, да
она што пре на познато саобштење, које сам му ја

Приредили:
др Мирослав Перишић
Јелица Рељић
др Светозар Рајак

16 На маргини прве стране писма: „Приметих погрешку пера у
мом послед[њем] президијалу. У ставу réel ou (место: eu) appаrant“.
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ОПАНЧАРСКА АФЕРА 1914-1915. ГОДИНЕ
Почетак Великог рата затекао је српску војску са исцрпљеним ресурсима, без довољно
времена да надокнади губитке у наоружању и
спреми. Након почетка мобилизације, војска је
углавном добијала униформе коришћене током
ратова 1912-1913, а Влада је убрзано тражила
кредите ради набавке новог ратног материјала.
Упадљиво је да Београд није у довољној мери
користио искуства стечена током Балканских
ратова. Министарство војно се углавном определило за увоз опреме, запостављајући домаће
произвођаче. Истина је да Србија у то време није
имала довољно развијену индустрију која би у
потпуности могла да задовољи све војне потребе. У Нишу је, 1907. године, отворена Фабрика
обуће Владимира Димитријевића а Нишка трговачка банка је 1910. године саградила и пустила
у рад Фабрику кожа. Осим тога, постојао је и низ
занатлијских радњи, обједињених у Опанчарску
задругу.
Треба признати да у релативно кратком периоду од завршетка Другог балканског рата до
почетка Јулске кризе 1914, није било довољно ни
времена ни услова за развитак организоване домаће производње обуће која би подмирила војне потребе. Тако су, након избијања рата, неразвијени индустријски капацитети довели Србију
у тешку ситуацију. Да ствар буде гора, Економско
одељење Министарства војног је након пријема
Ултиматума наредило евакуацију Управе војне
одеће и свих занатлијских чета из Доњег града
београдске тврђаве и Велике касарне у Ресавској
улици у просторије Војне одећне радионице у
Нишу. За евакуацију је био задужен командант
Дунавске дивизијске области а практично спровођење наредбе извршио је командант Дунавске
дивизије I позива, пуковник Миливоје Анђелковић-Кајафа (1868-1940). У Нишу, слагалишта
су била распоређена у тврђави и реквирираним
градским локалима. Дислокација слагалишта
додатно је отежала снабдевање трупа спремом.

При томе, опрема и наоружање су до рата набављани углавном из Аустро-Угарске, Немачке
и Француске. У новонасталој ситуацији, два велика извора увоза нашла су се у непријатељском
табору а Француска је и сама имала проблеме са
снабдевањем сопствене војске. Тако се Београд
окренуо тренутно неутралним државама – суседној Румунији и Грчкој, те Сједињеним Америчким Државама (набавка цокула М1910).
Скупштина је одмах након пријема аустро-угарског Ултиматума, на VI састанку одржаном
26. јула/8. августа 1914, усвојила Закон о ванредним кредитима који је ступио на снагу три дана
касније. На заседању је одобрен ванреди издатак
од 60 милиона динара за набавку најнеопходнијег материјала за војску.1 Но, Атина је правила
велике сметње не само приликом извоза него и
транзита робе, која се из прекоморских земаља
могла допремити само преко грчких лука. Тако
је 1914. године Румунија представљала најпогоднијег лиферанта обуће. Примера ради, на
основу наведеног кредита, у септембру 1914.
закључена је прва лиферација румунских опанака по јединичној цени од 5,5 леа. Но, домаћи
систем набавки пружао је неограничене могућности за малверзације; када је румунска "Fabrica
de pielarie Theodor Sapatino Societate Anonima
Romana", Täbacari 54, Bucaresti, преко посланика у Букурешту, Михаила Ристића (1864-1925),
понудила Министарству војном директну испоруку 300.000 пари опанака по јединичној цени
од 3,2 леа (румунска војска их је набављала за 3
леа), Министарство није реаговало, наставивши
да исте опанке набавља посредством приватних
лифераната по цени од 5,5 до 5,7 леа, при чему су
посредници узимали провизију од 2 динара по
пару.2 Занемарујући понуду румунске фабрике,
1 Српске новине бр. 166, год. LXXXI, Ниш, 1. августа 1914, 1.
2 Радничке новине бр. 6, год. XV, Ниш, 6. јануар 1915, 1; Радничке
новине бр. 29, год. XV, Ниш, 29. јануар 1915, 2; Српске новине бр. 95.
год. LXXXII, Ниш, 7. априла 1915, 1; Политика бр. 3990, Београд,
5. априла 1915, 2.
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и стоке до демобилизације...4 Значи, поново се
ишло на набавку обуће без анализе узрока лошег квалитета до тада набављеног материјала.
Но, у самој војсци је у јеку Колубарске битке
дошло до препирке између надлежних установа
због трагичне ситуације по питању опремљености оперативних трупа. Министар војни, пуковник Душан П. Стефановић (1870-1951), 9/22. новембра је главом интенданту Врховне команде,
пуковнику Ђоки Л. Богдановићу (1856-?) упутио Допис О.Пов.Е.Бр. 360, којим је за ситуацију
на терену оптужио Интендатуру. Стефановић
је посебно кривио Обмундировни одсек Главне
интендатуре; према Министру, ова институција
је више пута, а посебно у Депеши Пов.Е.Бр.294
од 8/21. новембра, скретала пажњу на оскудицу
спреме код борачких трупа, што је чак доводило
у питање и оперативну способност војске. Но,
Министарство војно је, наводно, до 9/22. септембра доставило чак 670.000 пари обуће, а Главна
интендатура и интендатуре појединих армија,
дивизијских и обласних команди и станица,
путем куповине и реквизиције, набавиле су додатне количине опанака. Пуковник Стефановић
је тврдио да је Главни интендант добијени материјал гомилао у позадинским слагалиштима,
из којих је, због лоших комуникација, био онемогућен правовремени дотур обуће на фронт.
То је доводило до пренатрпавања позадинских
слагалишта; примера ради, у Ваљеву је пропао
сав материјал превезен из Ниша и Шапца.5
Пуковник Ђоко Богдановић је дописом
Пов.Е.Бр.318 од 2/15. децембра 1914, Стефановићу (тада већ у функцији вршиоца дужности
Министра војног) одговорио оштрим тоном,
сваљујући главнину кривице управо на Министарство. Главни интендант је навео да је од 29.
августа/11. септембра до 27. септембра/10. октобра 1914. Министарству војном, као главном
снабдевачком органу, упућивао представке о

надлежни органи су високу набавну цену опанака у односу на ситуацију 1913 године правдали чињеницом да је у време Другог балканског
рата, сва индустријска Европа је конкурисала на
Балкану тако да се пар румунских опанака набављао по цени од 3.5 динара, док су се у условима Светског рата, услед повећане потражње и
ограниченог извора набавки, исти плаћали 5,5
динара.3
Током операција у лето и јесен 1914. године
исказао се очајан квалитет увозне обуће; већ током Церске (2/15. август – 11/24. август), а наро-

Четнички одред при штабу Ужичке војске
у Вишеграду, 1914. (АС, V-1745).
чито у лошим временским условима под којим је
вођена Колубарска битка (4/16. новембар - 3/15.
децембар 1914), опанци су се након само неколико дана распадали тако да су се војници често
борили практично боси. Апели који су стизали
из оперативних трупа нису имали већег ефекта.
Реакција се огледала једино у томе што је још
током Церске битке започето реквирирање опанака од занатлија и трговаца за потребе војске.
Тек на Х заседању Народне скупштине, одржаном у Нишу 5. новембра 1914. године, усвојен је
предлог Закона о ванредним кредитима од 110
милиона динара ради издржавања војске и осталих ванредних државних потреба. На наредном,
XI заседању, 11/24. новембра, Скупштина је решила да се, поред кредита од 90,000.000 динара,
по закону о ванредним кредитима за 1914 годину
од 29. јула тек. године, одобри Министру финансија (др. Лазару Л. Пачуу) још ванредни кредит од 110,000.000 динара за издржавање војске

4 Српске новине бр. 271. год. LXXXI, Ниш, 14. новембра 1914, 1.
5 На дринском војишту Ваљево је било комуникативно средиште,
али су путеви били мало проходни и за лето, а посебно у позну
јесен; Ваљево је пало у непријатељске руке 18. августа 1914, у јеку
Церске битке, те су Аустријанци запленили све ускладиштене
резерве материјала. Богумил Храбак, Ваљево у рату 1914 године,
Гласник историјског архива Ваљево бр. 31, Ваљево, 1997.

3 Политика бр. 3967, Београд, 11. марта 1915, 2.
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набављено око 200.000 пари добре обуће домаће
израде. Но, Министарство војно је забранило
ту набавку, наложивши да се пар опанака не
сме плаћати више од 5 динара. Истовремено,
Министарство је набављало опанке по цени од
5,8 динара (па и више) рђавог квалитета. Ово је
приморало Главног интенданта да често спроводи кривичне истраге по војним станицама. У
то време, у Србији су се могле набавити неограничене количине опанака али је Министарство
војно наставило са увозом обуће очајног квалитета, која је, често, трајала највише два дана.6
Трагични извештаји са бојишта, као и трвења
између Министарства војног и подређених органа, није могла проћи без политичких последица.
Такозвана Опанчарска афера први пут је
покренута на XIII редовном заседању Народне
скупштине Краљевине Србије, 24. новембра/7.
децембра 1914. године, када је члан Самосталне радикалне странке и посланик смедеревског
округа Коста Тимотијевић (1870-1939), поднео
интерпелацију на Министра Војног (пуковника Душана Стефановића) о рђавој обући, коју је
добила Дунавска дивизија првог позива за војнике. Стојан Рибарац (1855-1922) је испред Националне странке (реорганизоване Либералне
странке) изјавио наду да ће Влада пресећи све
лиферантске злоупотребе. Председник Министарског савета и министар иностраних дела
Никола Пашић је одговорио да ће се Влада старати, да се свака злоупотреба (од стране лифераната) сузбије.7 Треба напоменути да су још 26.
јула/8. августа 1914, на VI редовном састанку
Скупштине, у склопу другог читања законског
предлога о ванредним кредитима за 1914. годину, посланици скренули пажњу на неправилно
руковање новцем од појединих војних станица,
но, министар финансија др Пачу је изјавио да ће
се Влада колико је могуће старати, да се све набавке правилније врше.8

тешкој ситуацији по питању опреме, али ти апели нису имали никаквог ефекта. Богдановић је
посебно апострофирао Депешу Е.Бр. 11314 од
26. септембра/9. октобра, у којој је командант
Треће армије, генерал Павле Јуришић-Штурм
(1848-1922), навео да ...је злочин овако зло стање
(по питању опреме) оставити и даље у војци,
као и апел начелника штаба Врховне команде,
војводе Радомира Путника (1847-1917), на Министра војног (О.Бр. 4430 од 27. септембра/10.
октобра 1914) да ако овако стање устраје још
кратко време, постоји опасност, да нам се опе-

Војници I пешадијског пука II позива
са пуковском заставом, 1915. (АС, ПО, 101–237).
ративна војска просто истопи, и постане неспособна за сваку акцију. Богдановић даље наводи да је Министарство војно одмах по избијању
рата занемарило иницијативу домаће, фабричке
и занатске производње. Домаће фабрике су, наиме, у време Анексионе кризе (5. октобра 1908 31. марта 1909), за само 5 месеци испоруиле око
100.000 гарнитура униформи а Министарство
војно је након почетка (Великог) рата, идући за
страним тржиштима, за два месеца обезбедило
само 31.000 шињела. Када је у јулу 1914. требовано 150.000 униформи, Министарство војно је
тек крајем септембра обећало да ће добити око
200.000 гарнитура одеће из Енглеске, Италије
и Грчке. Но, од ових испорука ништа није било
реализовано. Министарство војно се на домаће
изворе, и у погледу финансијском и у погледу квалитета најрационалније, вратило исувише касно. Да би колико-толико поправила ситуацију
за време концентрације, Главна интендатура
као (непосредни) набављач у хитним и изузетним ситуацијама на војишној зони, наредила
је војним станицама куповину опанака. Тако је

6 Александар М. Стојићевић, Историја наших ратова за ослобођење и уједињење од 1912-1918 год. (ток операција и примена
снабдевања), Београд, 1932, 346, 397, 412-419.
7 Пуковник Душан П. Стефановић, 1870-1951, министар војни од
4/17.1.1914. до 22.11/5.12. 1914; Српске новине бр. 286. год. LXXXI,
Ниш, 29. новембра 1914, 1.
8 Српске новине бр. 164, год. LXXXI, Ниш, 30. јули 1914, 1.
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Током овог скупштинског сазива, због изузетно тешке и неизвесне ситуације на фронту (у
току је била Колубарска битка), 22. новембра/5.
децембра 1914. дошло је до образовања нове, коалиционе Владе (Министарског савета) Краљевине Србије: уместо хомогеног радикалског,
именован је Савет састављен од представника
највећих грађанских политичких странака.9
На XVIII редовном заседању Народне
скупштине, 9/22. децембра 1914, изнете су интерпелације чланова Српске социјалдемократске странке Драгутина - Драгише Лапчевића
(1867–1939) и Трифуна - Трише Канцлеровића
(1879-1964) на Министра Војног о набавци опанаказа војску и о лиферовању опанака Фабрике
Нишке Банке (Фабрике кожа а.д. Нишке трговачке банке), те Николе Марковића на Министра Војног о лиферовању рђавих опанака
за војску. При томе, посланици Стојан Д. Рибарац (1855-1922) и Вељковић су испред Националне странке поставили питање зашто
дужност Министра Војног још увек врши разрешени пуковник Стефановић.10 Пуковик Душан П.
Стефановић је, наиме, био разрешен дужности
министра још 22. новембра/5. децембра али је
дужност обављао све до 14/27. децембра 1914, односно, до постављења пуковника Радивоја Бојовића (1864-1948). Већ сутрадан, 10/23. децембра,
на XIX седници, Димитрије Машић је упутио
захтев председнику Скупштине Андри Николићу (1853-1918) да се спроведе анкета о квалитету опанака који се испоручују војсци. Николић
му је одговорио да је у процедури већ неколико
интерпелација по том питању те да треба сачекати да исто питање дође на дневни ред. На то
је Велислав Н. Вуловић напоменуо да је и група
Самосталне радикалне странке поднела интерпелацију по овом питању те је предложио да се
оно стави на дневни ред одмах на наредној седници. Но, премијер Пашић, који, у принципу, у
име Владе није имао ништа против анкете, изнео
је мишљење да са покретањем теме треба мало

сачекати пошто се нови Министар војни (пуковник Радивоје Бојовић) тек уводи у дужност.11
Занимљиво је да је Економско одељење Министарсва војног истог дана (10/23. децембра) за
30. децембар 1914/12. јануар 1915) објавило уговарање набавке 100.000 опанака Колубарско-шабачке (грађени опанци од штављене коже, тзв.
ђоновски опанци) домаће израде путем директне
погодбе (ОЕОБр.15795). Према условима Конкурса, опанци су морали бити ђоновски говеђи,
од добро штављене коже при чему је маса једног
пара требало да износи 400 грама. Предвиђено је
да се погодбе врше и за мање количине, од 3000
до 20.000 пари, са роком испоруке до 15/28. марта 1915 године.12
На ХХ редовном скупштинском заседању,
11/24. децембра 1914, на дневни ред је коначно
дошло питање интерпелација у вези са лиферацијама опанака. Велислав Вуловић је претходно,
испред Самосталне радикалне странке, образложио да су на интерпелацију били приморани
због уочених злоупотреба при лиферацијама те
је подржао предлог за оснивање петочланог Анкетног одбора. Након што је председник Министарског савета Никола Пашић у име Владе поново изјавио да је сагласан са овим предлогом,
Скупштина је тајним гласањем изабрала чланове
одбора: Димитрије Машић (1857-?, напредњак) је
добио 84 гласова, Милоје Јовановић (1875-1953)
- 83, Иван Павичевић (1869-1926, самосталац)
- 81, Ђорђе Брачинац (1853-1924, старији радикал) - 54 и Настас Петровић (1867-1933) - 53 гласова. Но, Настас Петровић је већ 15/28. децембра, на наредном, XXI заседању, поднео оставку
на чланство у одбору а његово место касније је
заузео државни хемичар др. Тодоровић.13
Одбор је свој рад окончао и написао извештај који је народним посланицима подељен почетком фебруара 1915 године. Током контроле,
установљено је да 40% од преконтролисаних
350.000 опанака не испуњава прописане норма11 Српске новине бр. 300. год. LXXXI, Ниш, 13. децембра 1914,
2/1356.
12 Српске новине бр. 303. год. LXXXI, Ниш, 15. децембра 1914,
3/1365.

9 Српске новине бр. 280, год. LXXXI, Београд, 23. новембра 1914,
1; Драгослав Јанковић, О раду српске владе за време Првог светског
рата, у: Записници седница Министарског савета Србије 19151918, Београд, 1976, 18.
10 Српске новине бр. 299. год. LXXXI, Ниш, 12. децембра 1914, 1.

13 Српске новине бр. 305. год. LXXXI, Ниш, 18. децембра 1914,
2-3/1374-1375; Политика бр.33893, Београд, 23. децембра 1914, 2.
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тиве о квалитету док осталих 60% не испуњавају
прописане димензије (у суштини, радило се о
220.810 неупотребљивих опанака). Шта више,
већи део опанака није био израђиван од говеђе
штављене него од рециклиране коже, тако да
се распадао после неколико дана. У извештају
је препоручено да се спроведе судска истрага и
гоњење криваца те да се образује шири Анкетни
одбор који ће извршити контролу свих војних
набавки у претходном периоду. Извештај је требало разматрати на првој скупштинској седници, 26. марта/8. априла 1915.14
Извештај Анкетног одбора дошао је на дневни ред тек на ХХХ редовној седници, 2/15. априла 1915. Председник Андра Николић је предложио да се Извештај не чита пошто је то читава
штампана књига, коју су сви посланици (већ)
добили, што је Скупштина већином гласова и
усвојила.15 Два дана касније (4/17. априла), на
ХХХI седници, започет је начелни претрес по
овом предмету. Министар војни пуковник Радомир Бојовић је изјавио како је већ наредио
спровођење претходне кривичне истраге коју
води командант 2. хаубичког дивизиона Комбиноване дивизије, артиљеријски потпуковник
Војислав М. Константиновић (1873-1927), те да
ће њени резултати показати да ли је потребна и
редовна истрага. Посланици су заузели став да
је судска истрага свакако неопходна, а да кривицу сносе како лиферанти тако и чиновници
задужени за пријем материјала (у суштини, алудирало се на Економско одељење Министарства
војног). Указано је да је начињен пропуст што су
се опанци квалитативно контролисали у иностранству, у Румунији, док је у Прахову вршена
само квантитативна контрола. При томе, чланови комисије за пријем у иностранству имали су
дневнице у висини од 30, а у земљи – од 1 динара. Ово је свакако био један од разлога што се
и међу службеницима за пријем развила коруп-

ција. Министарство војно је оптужено што, након искустава из Балканских ратова, није организовало производњу обуће у земљи, тако да се
само у изнимним ситуацијама опанци набављају
у иностранству.
Дискусија о извештају Одбора трајала је све
до 14/27. априла 1915, када су, на XXVI заседању, донети конкретни закључци. На почетку
седнице, посланик Милоје Ж. Јовановић је директно осудио бившег министра војног, пуковника Душана П. Стефановића, као и Економско
одељење Министарства због небриге и непажње
током поступка лиферација. Драгољуб М. Јоксимовић, судија Првостепеног београдског суда
округа београдског и посланик за Београдски

Батерија тешких топова у дејству, 1914.
(АС, ПО, 101–238).
округ, предложио је да се суђење окривљенима
по овом предмету не води пред Првостепеним
грађанским судом већ пред специјално одабраном поротом. Алекса Жујовић је као очевидац,
описао страдања војника на Мачковом Камену и
на Јагодњи, који су због очајног квалитета опанака, у борбу улазили боси. Министар војни је
замолио да посланици не прејудицирају кривце
док претходна истрага не утврди тачне чињенице и починитеље, које ће, на основу прикупљених доказа, суд лако осудити. Осим тога, иако је
сматрао да формирање ширег Анкетног одбора
за контролу свих војних набавки није погодно у
време док трају ратне операције, није био против
овог предлога. После интерпелација, Скупштина
је одлучила да сачека резултате истраге али и да
формира Одбор од 7 народних посланика који
ће, испитујући све јавне набавке (осим оружја и
муниције) извршене из ратних кредита вотира-

14 Правда бр.307, год. XI, Београд, 19. децембар 1914, 2; Правда,
бр.316, год. XI, Београд, 30. децембар 1914, 2; Правда, бр. 316, год.
XI, Београд, 30. децембар 1914, 2; Радничке новине бр. 6, год. XV,
Ниш, 6. јануар 1915, 1; Радничке новине бр. 9, год. XV, Ниш, 9. јануар 1915, 1; Политика бр. 3931, 3. фебруара 1915, 2; Политика бр.
3170, 14. марта 1915, 2.
15 Српске новине бр. 94. год. LXXXII, Ниш, 6. априла 1915, 1/241;
Политика бр. 3988, Београд, 3. априла 1915, 2.
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них у 1914 години, сав рад војне интендатуре на
војишту као и сав рад и набавке по војним станицама, имати да Народној скупштини укаже
на све мере законодавне или административне,
које се покажу као потребне и саветне, да се систем јавног набавања реформише и усаврши, а
злоупотребе онемогуће. Такође, донета је одлука да се свим окривљеним по питању лиферације опанака, уколико нису доступни органима
гоњења, суди у одсуству.16 У нову Анкетну комисију односно Одбор, изабрани су посланици
Иван Павичевић, Светозар Ђорђевић, Урош Ломовић, Настас Петровић, Чедомир Костић, Димитрије Машић и Павле Булић.17
Потпуковник Константиновић је током истраге преко Занатске Коморе ангажовао као
заклете судске вештаке мајсторе Спиру Митровића, Тодора Стефановића и Тодора Манојловића, опанчаре из Ниша, председника Опанчарске задруге из Београда Милана Станојевића, те
мајсторе Живојина Сретеновића из Крагујевца
и Светозара Ђукића из Младеновца. Вештаци су прегледали све опанке увезене из Румуније и Грчке који су се налазили у нишким магацинима. На основу налаза вештака, већ 1/14.
маја 1915. ухапшени су председник комисије за
пријем опанака - контрактуални шеф књиговодства Управе Државних Дугова Министарства финансија (иначе аустро-угарски поданик)
Трифун Радосављевић, војно-административни
чиновник Милан Вељковић, те опанчар Радивојевић.18 Константиновић је, потом, са вештацима наставио преглед материјала и по другим
местима и на основу налаза, наставио хапшења;
уз већ наведена лица, до 4/17. маја приведени су
трговац Живко Богдановић, административни
чиновник Милан Остојић, полицијски писар
Живота Животић, судски писар Михајло Стојановић, трговци Барух Леви, Периша Стојановић,
Самуило Меламед, Мил. Стојановић и Јован Динуловић, писар Министарства војног резервни
мајор (иначе земљорадник) Димитрије Милова-

новић те бивши порезник Боривоје Мојсиловић.
Истовремено, потпуковник Константиновић
је 12/25. маја телеграфисао бившем начелнику
економског одељења Министарства војног, пуковнику Душану Поповићу, који се, иначе, налазио на одсуству у Италији, да се хитно појави
пред истражним органима ради саслушања.19
До средине маја одлучено је да се окривљеним
лиферантима суди пред војним судом у Нишу
а члановима пријемне комисије – пред крагујевачким војним судом. Лиферанти су оптужени
по § 253 Кривичног законика, док су официри
и чиновници, чланови комисије за пријем материјала, оптужни по § 138 Војног Казненог Законика. Како војни законик није предвиђао суђење
лицима у одсуству, одлучено је да сви оптужени
који се не јаве на време, буду проглашени за дезертере те да им се суди за оба кривична дела.20
Под претњом двоструке оптужбе, пуковник
Душан Поповић се до 23. маја/5. јуна вратио из
Италије и јавио суду у Нишу.21 Но, захтев да се
испоруче окривљени који су се налазили у тада
неутралној Румунији (у суштини, casus foederis),
влада Јонела Браћана (Ion I. C. Brătianu, 18641927) је одбила, третирајући их као војне бегунце
који су затражили азил.22
Већина окривљених је до 3/16. јула 1915.
осуђена на затворске казне.23 Но, непријатељска
офанзива у октобру 1915, као и нестанак већег
дела документације током повлачења преко Албаније, спречила је коначни епилог афере.
На жалост, у најславнијим и најтрагичнијим
данима новије српске историје, ово није био
усамљени скандал; наведимо само аферу око лиферовања брашна помешаног са песком те, свакако најтрагичнију, судбину регрута Резервних
трупа.24
Бранко Богдановић
19 Политика бр. 4019, Београд, 4. мај 1915, 1; Политика бр. 4020,
Београд, 5. мај 1915, 2; Политика бр. 4019, Београд, 4. мај 1915, 1;
Политика бр. 4036, Београд, 22. мај 1915, 2.
20 Политика бр. 4030, Београд, 16. мај 1915, 2.
21 Политика бр. 4037, Београд, 23. мај 1915, 2.
22 Политика бр. 4065, Београд, 11. јули 1915, 2.
23 Радничке новине бр. 179, год. XV, Ниш, 3. јули 1915, 1.
24 Данило Шаренац, Топ, војник и сећање, Београд, 2014, 119-145.

16 Српске новине бр. 105. год. LXXXII, Ниш, 17. април 1915, 1; Политика бр. 4000, Београд, 15. арпил 1915, 1.
17 Политика бр. 4003, Београд, 18. арпил 1915, 2.
18 Политика бр. 4017, Београд, 2. мај 1915, 2; Политика бр. 4023,
Београд, 6. мај 1915, 2.
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ТЕРИТОРИЈАЛНЕ КОНЦЕСИЈЕ БУГАРСКОЈ 1915.
Документи
(Део 2.)

руским министром спољних послова Сазоновим
у вези са офанзивом српске војске и концесијама
Бугарској

25.
5. јул 1915, Софија
Српски посланик у Софији Бошко Чолак-Антић
преноси председнику владе и министру иностраних дела Николи Пашићу поруку британског
посланика у Софији у вези са територијалним
компензацијама Бугарској

Пов. Бр. 982		
23. јуна 1915. Петроград
Etrangeres Niche
Шифре
Према инструкцијама бр. 6701, саопштио сам
Сазонову ваше разлоге о неопортуности наше
офанзиве у овоме тренутку. Он се сложио с тим
и налази да би то било опасно за Србију у толико пре, што је и он чуо да Немачка и Аустрија
можда помишљају да предузму нов напад на Србију. Прочитао је с пажњом белешку, коју сам
му предао, а поводом навода о опадању елана и
морала код наших трупа због понуда Бугарској
рекао ми: да су и њему причали неки руски путници, који су ту пропутовали преко Ниша, да
се опажа разлика у расположењима нашега света према Русима сад и зимус, и да се сад осећа
извесна хладноћа коју Сазонов тумачи као последицу корака тројног споразума у Нишу и Софији. Рекао сам му да је његово тумачење врло
правилно и ма да је вера и преданост српског народа према Русији непоколебива ипак је завладало извесно разочарење код наше интелигенције и официри који читају чланке Миљукова и
бугарске листове који су пожурили да представе
корак тројног споразума као победу бугарске
политике. Критиковао сам Делкасеа као инспиратора тога корака и његов несретан избор у
погледу момента и методе; требало је учинити
корак у Софији онда кад су Руси заузели Премишл, дакле после непријатељског пораза, а не кад
га Немци освајају то јест, после руског неуспеха
и није требало правити понуде Бугарима него
им поставити ултиматум да се реше за акцију у
року од два-три дана, иначе се савезници неће
више њима обраћати. Сазонов се ничим није

Министарство Иностраних Дела Политичко
Одељење
Телеграм
Отправљен из Софије 22. VI у 5 сати 30 мин. после подне
Примљен у Нишу 23. VI у 9 сати пре подне
Енглески посланик моли ме, доставити Вам,
да је по његовом схватању за нас једини правилни излазак из данашње ситуације, да преставимо великим силама, да би територијалне понуде
учињене Бугарској, толико деморалисале нашу
војску, да би наша офансива била могућна тек
пошто би четворни споразум изјавио, да понуде
више не вреде. Он ме уверава да силе цене више
помоћ наше војске него бугарске.
№ 330
На полеђини:
Пов. № 6889
Прочитао. 24. VI Пашић

Чолак-Антић

АС, МИД, ПО, 1915, Ф VIII, 8, дос. VI

26.
6. јул 1915, Петроград
Српски посланик у Петрограду Мирослав Спалајковић – председнику владе и министру иностраних дела Николи Пашићу: о разговору са
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бранио од тих примедаба, и изгледао је час задовољан, што се на француског Министра Иностраних дела сваљује кривица за ту дипломатску
погрешку Тројног Споразума, али је рекао: да је
ова тешкоћа у томе што балкански народи Срби,
Бугари и Грци неће ништа да жртвују од својих
претензија него сваки тражи све за себе. На моју
примедбу да смо већ поднели тешке жртве и
осим тога жртвовани Италији, док Италијани,
Румуни и Бугари ништа још нису учинили, а
траже у напред награду Сазонов ми рекао: да не
сматра да је Србија жртвована Италији, а Румунија пристаје на територијалне жртве у корист
Бугарске. Одговорио сам: Споразум са Италијом
испуњава нас зебњом, јер не знамо шта се крије
у њему, а за Румунију неће бити никаква жртва,
да врати Бугарској што је од ње опљачкала, јер
је то био део бугарске државне територије, док
Србија никад није ни један делић Бугарске присвојила.
Поводом ваше аргументације у одговору Силама Тројног Споразума, коју сам му и ја поновио Сазонов каже, да ми сами морамо осећати
слабост нашег становишта у Маћедонском питању пред фактом да смо мисијом у уговору
1912. сами добровољно признали Бугарима право на јужну Маћедонију, ма да су истина Бугари после својом погрешком, одузели уговорну
вредност томе признању. Побио сам то тврђење
нагласивши, да пристанак није био добровољан,
него изнуђен силом околности и наваљивањем
из Петрограда, одакле се непрестано понављало, да је савез главно а разграничење споредно;
додао сам да смо такође под утицајем из Петрограда учинили и у Букурешту погрешку кад смо
за љубав њену, Сазонову уступили Бугарима
Струмицу, за шта се данас горко кајемо. Држи
да смо погрешили што га тада нисмо сасвим послушали и уступили и Штип и Кочане – та разбојничка гњезда – како их он назива и од којих
би он хтео да нас курталише. Захвалио сам му
на бризи што хоће да нас ослободи тих разбојничких гњезда, али сам му рекао, да смо ми ипак
сигурнији кад су та разбојничка гњезда у Маћедонији као и она у Арбанији под нашом влашћу,
него под Бугарима и Арбанасима.
„Ја бих хтео да вам дадем Хрватску и Фијуму,

јер тамо је ваша будућност, а не у тој Маћедонији, која ми је одвратна“ – рече ми. Поменуо
сам му нашу прошлост, која је била највећа када
је Маћедонија била наша, а под Душаном чак и
Солун. Говорили смо и о Хилендару, за који ме
он упитао „зар је већ постојао под Душаном“ и
изненадио се кад му рекох да је задужбина још
Светога Саве и Немање.
Спалајковић

№ 919
На полеђини:
Пов. бр. 6916

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

27.
13. јул 1915, Петроград
Српски посланик у Петрограду Мирослав Спалајковић извештава председника владе и министра иностраних дела Николу Пашића да се
у руским званичним круговима сматра да због
тешког положаја савезника код Дарданела треба Бугарској дати што веће територијалне компензације да би је привукли на страну Антанте
Пов. Бр. 1002		
30. јуна 1915. Петроград
Etrangeres Niche
Препис. Шифре
Лично строго поверљиво. У садашњим политичким круговима сву пажњу за сад привлаче
операције у Дарданелима, прво због великих губитака Енглеза и Француза и друго због преке
потребе отворити што пре тај пут за снабдевање
Русије муницијом.
Том питању придају овде највећи значај и
сматрају да му треба жртвовати све друге обзире и интересе и дати Бугарској и Румунији све
што траже па чак и Италији обећати нове компензације, ако би и она пристала послати помоћ
против Турске. То сад говоре чак и неки крајњи
србофили, који до скора нису пропуштали ни
у начелу концесије Бугарској на штету Србије.
Надам се да ће повољну реакцију произвести
вест, коју јуче први добио овд. грчки представник, да је између Турске и Бугарске постигнут
споразум односно уступања и окупације територије Енос Мидија осим Једрена. Јутрос је тај
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глас већ прдро у јавно мнење, које у њему глада
дефинитивну потврду издајства Бугарске. Али
званични кругови могу још не губити наде, и
тумачити турско-бугарски споразум односно
Тракије, као средство којим Бугарска хоће да
уцењује Тројни Споразум за Македонију. Помоћ
савезницима у Дарданелима је толико потребна,
да питање о акцији Бугарске остаће и даље отворено. Ја видим излаз само у интервенцији Грчке.
На тај начин би се решило и питање о помоћи
савезницима и пресекло питање о концесијама
Бугарској, као цени за њену евентуалну акцију,
а Грчка би учинила себи највећу услугу како у
моралном тако и материјалном погледу. У том
смислу говорио сам јуче грчкоме представнику
који ми рекао, да Ви лично у том правцу треба
да подејствујете на грчку владу, која води рачуна
о Вашем ауторитету. Међутим, јутрос сам добио
ваш телеграм о новим припремама бугарских
чета и можда би сад било боље не окуражавати
још Грчку на другој страни док се не види како
ће се догађаји развијати на српско бугарској граници. Ваше информације о појавама бугарске
активности саопштићу данас Министарству.

свестрано проучавано између кабинета Тројног
Споразума, јер сви ми нарочито полажемо на
то, да Србији не учинимо неправду, и да српско
питање правилно решимо. При тим дискусијама и изменама мисли, Тројни Споразум је увек
констатовао да ће Србија из овога рата изаћи
три до четири пута увећана, и да према томе, не
може бити ни помена о некој неправди према
њој од стране Тројног Споразума. Али се такође
утврдио принцип, да за успешан свршетак рата
треба придобити још нове савезнике, и за то
учинити све потребне жртве; северне неутралне државе нам не могу бити корисни савезници
него само Италија и балканске државе. За то се
овим последњим морају дати концесије да би се
и оне увукле у рат. Ви примећујете зашто сви
савезници не подносе жртве, на пример Француска него само Србија? Ми се нисмо могли мешати у француско италијанске односе, и убеђивати Италију да је за њу правилније тражити
концесије на рачун Француске, а не југозападних Словена. На вашу примедбу да вам је Сазонов дао категорична уверавања односно Баната,
и да после такве његове изјаве, не можете ни
помислити да ће он у томе питању попустити
Француској и Енглеској, могу вам рећи ово. Оно
што вам је Сазонов говорио раније одговарало
је ондашњој ситуацији али ситуација се мења, и
према њој и комбинација о Банату, јер ако је помоћ Румуније толико потребна, и ако Румунија
пристане да уђе одмах у акцију, онда се очевидно може усвојити и таква комбинација, која би
довела до тога резултата, ако заиста решење румунске владе зависи само од тога; не треба губити из вида, да, ако се која од великих сила боји,
да код ње може наступити унутарња катастрофа
ако се рат сувише отегне, она ће, очевидно, гледати да спасе пре свега себе и жртвоваће у том
тренутку и питање о Банату. У вашим разлозима
преовлађује сентименталност, а не обзири ситуације и њени захтеви. Због Баната ми смо вам
се и обраћали за концесије Бугарској, да бисте
нам олакшали посао баш према Румунији; дајте
нам овлашћење за Бугарску и видићете да ће се
ситуација одмах изменити, и да Румунија неће
више ни речи говорити о Банату. Ви говорите о
вашим будућим односима према Италијанима,

Спалајковић

На полеђини:
Пов. бр. 7242

АС, МИД, ПО, 1915, Ф VIII, 8, дос. VII

28.
17. јул 1915, Петроград
Српски посланик у Петрограду Мирослав Спалајковић – председнику владе и министру иностраних дела Николи Пашићу: о територијалним компензацијама Румунији и Бугарској за
улазак у рат на страни Антанте и стварању
југословенске државе
Пов. Бр. 1017		
4. јула 1915. г. Петроград
Etrangeres Niche
Шифре препис
Лично. – У току последњег разговора Нератов
ми је, на моје примедбе и жалења, дао овакве
изјаве:
„Српско питање је неколико пута темељно и
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Румунима и Бугарима, о неправди која вам се
чини о будућој опасности која се сад ствара за
Србију; о споразумима који се односе на ваше
земље и која не везују вас ни сад ни у будуће. Све
су то осећаји и ми морамо сад рачунати само
са ситуацијом. За нас је у овоме питању једино
главно свршити овај рат што брже и успешније.
Сви остали обзири су споредни и односе се на
будућност. Сад треба и Бугарску искористити, и
у сваком случају спречити нов сукоб између ње
и вас док овај рат траје а доцније можете од ње
отимати шта хоћете. Ви говорите о великој идеји
овога рата, и о идеји за коју се Србија бори. То је
све опет осећај, а не реалност која нам се намеће
и о којој неизбежно морамо водити рачуна. Србија се бори за свој суверенитет, а Русија је проширила програм овога рата. Тако стоји ствар. И
Русија се труди да оствари тај програм колико је
могуће више, а ако је немогућно постићи све не
треба јој то приписивати у грех. Ви питате каква
рачуна Србија има да и даље пролива своју крв,
ако ће, усљед разних споразума резултат овога
рата представљати готово деобу Србије. Ако
заиста верујете у то, онда закључите мир са Аустро-Угарском; али ви сами кажете да то нити
хоћете нити можете и да хоћете остати солидарни са савезницима до краја па ма шта да буде. То
је правилно јер и ако Србија није крива за овај
рат, она је била ипак непосредни формални повод рату, јер је прва нападнута и Русија је, одмах
и на првом месту, због ње у рат загазила, с тога
има право очекивати од Србије да слуша њене
савете; Србија има моралних обавеза према савезницима и дужна је поднети извесне жртве
ради олакшања њиховог положаја. Те жртве не
значе ни из далека деобу Србије, која ће као што
вам рекох три до четири пута бити већа. Србија
има за шта да се бори, јер ће добити све југословенске земље изузимајући само неке окрајке.“
После свих тих изјава Нератова долазим понова до закључка, да би за Србију у сваком случају
било најкорисније увући што пре Грчку у рат. На
тај начин би се одмах помогло савезницима против Турске, и положај Тројног Споразума према
Румунији и Бугарској би се знатно олакшао и
изменио.
Спалајковић

На полеђини:
Пов. бр. 7374

АС, МИД, ПО, 1915, Ф XII, 14, дос. VII

29.
21. јул 1915, Петроград
Српски посланик у Петрограду Мирослав Спалајковић – председнику владе и министру иностраних дела Николи Пашићу: о разговору са
руским министром спољних послова у вези са
покретањем офанзиве српске војске и територијалним уступцима Бугарској
Телеграм
Петроград, 8. VII 1915.
Ниш, 8. VII 1915.
Лично.
Саопштио сам садржај ваших телеграма Бр.
7251 о Банату Сазонову.
У Министарству Иностраних Дела срео сам
француског војног аташеа, који ме је са чуђењем
упитао зашто не прелазимо у офанзиву. Рекао
сам му, да мене то питање чуди, јер он као војник може најбоље разумети опасност за српску
војску на тако развученом фронту, а тако далеко од руског и италијанског и с ограниченом
муницијом, која се тешко може попунити. Он је
одговорио да нема опасности, јер је на српском
фронту противник врло слаб и Србија има данас више муниције него Русија. Упитао сам га
зашто Италија и Француска не пређу у офансиву као велике силе, које могу привући велики део непријатељске снаге, рече ми, да Италија
очекује наступање наше војске, која треба да
се приближи њеном десном крилу, а Француска има пред собом силна утврђења. Рекао сам,
да је природније, да се италијанска војска прва
као велика приближи нашој и да не видим корист од наше офанзиве за савезнике. Он ми је
категорички рекао, да би корист била огромна,
и да је само српска војска може учинити, јер се
италијанска не може са њом ни упоредити, нити
она приближно вреди колико наши.
Прекинуо сам разговор, пошто ме је Сазонов
очекивао. Улазећи рекао сам, да ме је француски војни аташе зачудио својим наваљивањем за
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офансиву. Сазонов ми је рекао, да има потпуно
право и да су сад против Србије. За тим узнемирен и претећим тоном изјави ово: „ем не прелазите у офансиву, јер будирате због познатог
корака у Софији. Ја сам добро обавештен о свему што се догађа у Србији; о борби и интригама
између Пашића [и] Путника. Данас поручник,
који треба да слуша, заповеда и води политику
код Вас, а Пашић је изгубио утицај на послове.
Пошли сте трагом Грчке и проћи ћете као она.
Лига војничка упропастиће Србију. Љутите се
и даље против Русије; у толико горе за вас. Ја
изјављујем, да ћете искусити све последице, ако
продужите тако. Задатак Русије биће тада простији и она ће гледати само свој интерес. Русија је вама добра само кад даје, а не кад тражи.
Дужност ми је опоменути вас, а ви радите, како
хоћете. Сав је терет пао на Русију. Италијани наступају врло споро, Французи не могу, а Срби
не прелазе границу. Али Русија не може никад
бити побеђена. Нека Немци узму и Варшаву, то
не значи ништа. Сва њихова надмоћност је у муницији. Ми ћемо се борити до краја макар сами,
али памтићемо све. Данашња борба се води против хегемоније Немачке у Европи и ту је наша
општа дужност, а не локални балкански интереси. Место да прелазите у офансиву, ви улазите у
Арбанију и желите рат с Бугарском због Македоније, али Бугари неће изазвати рат, ма да би
одмах заузели Кочане и Штип, само кад би им се
дао миг за то. Они су јачи од вас, а ви сте их победили зато, што бугарски војници нису хтели
да се туку, јер су знали, да је тај рат дело неколико неваљалаца као Савов. Ја желим осигурати мир између вас и Бугара због тога и тражим
Македонију. Хоћете ли Хрватску? Бирајте. Не
можете и једно и друго. Вама је будућност на западу, а не у разбојничкој Македонији. Ја хоћу да
створим Велику Србију, обезбеђену од Бугарске,
и зато вам нудим Хрватску. А ви, ако хоћете да
упропастите Србију, задржите Македонију, која
ће вас изести.“
Та изјава, коју је Сазонов учинио у једном
говору без прекида, резултат је критичног положаја Русије, реферата кнеза Трубецког и извештаја руског војног изасланика у Нишу, и интриге
Италије, преко Француске, због Арбаније.

Ја сам реагирао, напомињући Сазонову његову
ранију сагласност са мном и сагласност Великог
Кнеза са нашим Престолонаследником, али је
он остао при своме.
О томе и Банату у идућем телеграму.
№ 1027
Спалајковић
На полеђини:
Стр. Пов. № 7475
Прочитао и узео к знању. Саопштићу лично
Престолонаследнику. 9. VII 1915. Пашић
АС, МИД, ПО, 1915, Ф IV, 3/I, дос. III

30.
1. август 1915, Ниш
Белешка Јована Јовановића Пижона о разговорима представницима Антанте у вези са територијалним концесијама Бугарској у Македонији
Ниш, 19. VII 15. год.
Краљевско Српско Министарство Иностраних
Дела
У два маха имао сам разговор са Кнезом Трубецким, које је он сматрао као потпуно приватне и личне. Управо, он је говорио. Суштина та
два разговора је у овоме:
Ситуација је војничка неповољна за савезнике; Варшава ће бити напуштена; повлачење
ће ићи и даље, јер Русија нема муниције, а данас
готово сама ратује са две царевине. То се може
доцније поправити, можда тек догодине.
Положај савезничких трупа у Дарданелима је
тако исто, врло траљав. Овако како иде неће готово ништа урадити. Ако до септембра месеца не
узму Дарданеле операције ће бити немогућне, јер
су море и ветрови неоцењени савезници Турака.
Да би се помогло овоме потребно је да Бугарска уђе у акцију. Без Бугара је освојење Цариграда немогућно.
А, да би се Бугари нагнали у акцију противу
Турака, треба им обезбедити оно што Силе Тројнога Споразума мисле да треба дати – Маћедонију. Од Српске Маћедоније територију са границом која је обележена у српско-бугарскоме
Уговору од 1912. год. То треба дати одмах и без
резерве Силама Тројнога Споразума на распо-
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лагање. Бугарска то не би одмах окупирала него
би у те области ушле савезне трупе које би до
краја овога рата остале као залога и за Србију
и за Бугарску. Ако уђу у акцију противу Турске
Бугари ће добити Маћедонију, ако не уђу неће.
Силе Тројнога Споразума би условно обећале Бугарима Маћедонију – „ако Србија добије
минимум у територијама тај и тај, онда ће Бугари добити територију на исток од линије из
уговора Српско-бугарскога од 1912.“
Ово Србија треба да даде без обзира шта
ће Грчка и Румунија радити. Искључено је погађање (напр. „само лева обала Вардара“, или
„све без Прилепа и Битоља“).
Србија би добила у замену Босну, Херцеговину, широк излазак на Јадранско Море, део Баната, Бачку и Срем. Што се тиче Хрватске и Славоније ако се народ не успротиви у тим областима
припашће Српским земљама.
Русија тражи ово од Србије као жртву у једноме од најтежих тренутака – жртву која ће Србију
спасти, и од ње створити у будућности велику
Србију која треба да је везана нераскидљивим
везама са Русијом. „То је ампутација која је потребна, да спасе и Србију и Русију“. Русија не
брани Бугарску, нити вели да има право, али то
је нужда која жртву тражи. Не буде ли ову жртву
принела Србија, Савезници ће у септембру о. г.
повући се са Галипоља, и онда ће Бугарска напасти Србију пришавши Централним државама.
Србија ће изгубити Маћедонију и то већи део
него што се од ње сад тражи. Па ће можда и пропасти. Русија неће моћи ништа више учинити за
Србију – којој ће се рећи да ју је постигла таква
судба зато што је сама хтела.
Сви аргументи које сам употребљавао у разговорима а употребљавао сам све оне које имамо у одбрану Маћедоније, нашега јединства са
Хрватима и Словенцима, и потребе да се у будућности створи велика Србија, јака централна
држава на Балкану – нису помогли. Кнез Трубецки је непрестано одговарао: „жртва Србијина је
неопходна да спасе и њену будућност и нас.“

мном Sir Valentin Chirol (члан Г. Дома и некадањи политички директор „Times“-ов, који је
као нарочити изасланик владин дошао ради информација на Балкан и дејствовања да се обнови српско-бугарски и балкански блок) готово у
истоме смислу као и руски посланик да се уступи територија источно од границе из Уговора од
1912. године. Он је у благој форми казао да не
треба заборавити да смо ми били повод за рат
европски. На што сам одговорио да смо ми Срби
били само пружили изговор за овај рат, који се
одавно спремао. Да Енглеска није имала разлога државних и интереса неби сигурно ушла у
овај рат зарад Србије што се види из изјава Сер
Едварда Греја у почетку самога рата. А да је Аустроугарска намеравала да ратује противу Србије и да није било сарајевскога атентата то је
данас несумњиво утврђено изјавама Т. Јонеска
(у којима речено шта му је говорио аустроугарски амбасадор у Цариграду Маркграф Палавичини и аустроугарски посланик у Букушрету
Кнез Фирстенберг), познатим писмом Ђолитијевим и Зеленом Књигом талијанском.
II НЗ.
И бив. француски М. Иностр. Дела Крупи,
адвокат који је, на путу за Русију, остао три дана
у Нишу, покушавао је у разговорима са мном доказивати потребу да попустимо и дамо Бугарима Маћедонију.
Јовановић
На полеђини:
Пов. бр. 13290

Јов. М. Јовановић

21. јула 1915. године Бр. 1087 Шифра
Министарству Иностраних Дела, Ниш
Лично. – Предвиђања из моје депеше број 1060

АС, МИД, ПО, 1915, Ф XII, 14, дос. VIII

31.
3. август 1915, Атина
Српски посланик у Атини Живојин Балугџић
јавља председнику владе и министру иностраних дела Николи Пашићу да је Антанта на бугарски одговор о концесијама обећала Софији
грчку Кавалу и територију у Македонији према
српско-бугарском уговору из 1912.

I НЗ. Пре два дана наваљивао је у разговору са
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остварила су се. Посланици Четворног Споразума предали су данас у Софији одговорну ноту,
обећавајући Бугарској линију од 1912. године
и Кавалу са довољним хинтерландом, и примајући обвезу да та обећања и остваре. Посланици Сила ће свакако данас или сутра и у Нишу
и овде учинити кораке да изнуде та обећања. У
упуствима датим посланицима стоји да представе дотичним владама опасност од неизбежног
балканског сукоба, ако Србија и Грчка не одговоре очекивањима Сила и не пристану на уступке. Одговорна нота упућена Бугарској садржала
је по предлогу енглеске владе и пасаж да је то последњи корак који Силе чине код бугарске владе, али је тај пасаж на захтев Италије пребрисан,
те га посланици неће саопштити Бугарској.

1912. год., али ће Силе осигурати ипак један део
заједничке границе грчко-српске. Силе не мисле тражити одговора на то саопштење и имају у
виду и протест који је Грчка њима упутила противу располагања њеном територијом. Али ове
су принуђене прићи тој мери у циљу остварења
балканског споразума, и у случају да грчка влада не пристане вољно на концесије Силе ће их
издејствовати пресијом. Догађаји ће показати
грчкој влади, колико су Силе расположене према њој. Ако би се грчка влада одупрла намерама
Сила, балкански рат је неизбежан и он ће учинити немогућном реализацију народних тежњи
грчких, те аспирације ће се моћи извести у мери
која прелази сва национална очекивања, ако се
концесијама омогући остварење блока.

Балугџић

На полеђини:
К Пов. бр. 7928

Балугџић

		
На полеђини:
К. Пов. Бр. 7954

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

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

32.

33.

4. август 1915, Атина
Српски посланик у Атини Живојин Балугџић
јавља Министарству иностраних дела Краљевине Србије да су представници Антанте предали грчкој влади ноту о концесијама Бугарској

4. август 1915, Атина
Српски посланик у Атини Живојин Балугџић
извештава Министарство иностраних дела
Краљевине Србије да се грчка влада противи територијалним концесијама Бугарској

Шифра 22. јула 1915. године Бр. 1090
Министарству Иностраних Дела, Ниш
У вези са депешом број [...], посланици Сила
предали су синоћ колективну ноту грчкој влади односно концесија. У ноти се најпре наводи
један пасаж из ноте која је упућена Бугарској, а
који се тиче Кавале. Ту се каже да Силе не могу
одговорити на питање Бугарске, колике ће концесије добити Грчка у Малој Азији и према томе
колики ће бити сразмеран део хинтерланда иза
Кавале који ће се уступити Бугарској. Али ће се
Силе озбиљно старати да тај хинтерланд буде
што знатнији. После тога пасажа под наводницима из ноте упућене бугарској влади, стоји да
Силе саопштавају грчкој влади корак који су
учиниле у Софији, у колико се он тиче Грчке. Од
Србије тражиће се уступање неспорне зоне из

Шифра 22. јула 1915. године Бр. 1091
Министарству Иностраних Дела, Ниш
Приликом пријема ноте из руку посланика Четворног Споразума Председник Министарства је
рекао да је он лично апсолутно противан свакој
концесији од стране Грчке, али ће се ипак световати и са осталим факторима државним. У разговору који се повео енглески посланик је у име
своје владе изјавио да ће Силе примити на себе
да Грчкој после те концесије загарантују Солун
и остали део територије. Председник Министарства који је примио врло хладно целу ову
представку рекао је да он не мисли да од концесија Бугарској могу зависити националне аспирације грчке на другој страни, јер сматра да су то
са свим одвојене ствари.
		
Балугџић
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На полеђини:
К Пов. бр.7955

Бугарска не уђе у акцију, престаће заједничким
споразумом да важе обећања дата Бугарској. То
је нота готово од речи до речи, а у уводу њеном
стоји да је та нота последњи предлог енглески
који су Силе примиле као свој.

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

34.
4. август 1915, Атина
Српски посланик у Атини Живојин Балугџић
извештава Министарство иностраних дела
Краљевине Србије о садржини друге ноте савезника бугарској влади у 1915. години, за њено
придруживање Антанти уз обећавање територијалних концесија

Балугџић

На полеђини:
Пов. бр. 13291

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

35.
5. август 1915, Лондон
Српски посланик у Лондону Матија Бошковић –
председнику владе и министру иностраних дела
Николи Пашићу: о саветима британске владе у
вези са територијалним концесијама Бугарској

Шифра 22. јула 1915. године Бр. 1092
Министарству Иностраних Дела, Ниш
Нота предата јуче Бугарској гласи: Силе Четворног Споразума решене су да дефинитивно
регулишу односе међу балканским народима и
омогуће заједнички рад. У том циљу Силе чине
бугарској влади дефинитивне изјаве, као допуну њине ноте од 19. маја. Силе су вољне уступити после рата Бугарској у Македонији неспорну зону онакву каква је предвиђена додатком
српско-бугарског уговора од 1912. године. Силе
дају Бугарској гарантију да неће признати Србији никаква територијална проширења на другој страни, ако и Србија не уступи Бугарској
означену територију. Силе не могу одговорити
на питање Бугарске, колике ће бити концесије
Грчкој у Малој Азији и према томе колики ће
бити сразмерни део оног хинтерланда који ће се
иза Кавале уступити Бугарској. Али ће се Силе
озбиљно трудити да тај хинтерланд буде што
знатнији. Силе су већ раније изјавиле да су вољне одобрити да се Бугарска одмах прошири на
исток заузимањем линије Енос − Мидија. Силе
сматрају да Бугарска како обећаним концесијама, тако и датом гарантијом може бити потпуно задовољна. Обећање да Силе неће признати
никаква проширења Србији и Грчкој, ако не
изврше уступке које Силе Бугарској стављају у
изглед, одговара потпуно смислу гарантије која
се од Сила може тражити. Ако Бугарска сматра
овај одговор Сила као довољан, онда ће се заједнички одредити рок њеног уласка у акцију и контингенат трупа. Ако после тога утврђеног рока

Ово Посланство Министарству Ниш
23. јули 1915. Пов. бр. 772
Лично за председника Министарства
Николсон каже ми да је јуче послано посланику енглеском ново саопштење које има да вам
учини односно питања о концесијама Бугарској. Саветује се да Србија пристане уступити
Бугарској „неспорну зону“ сигурно линију из
уговора. Разлози исти као и раније. Изразио сам
чуђење да се после толиких наших објашњења
о немогућности примити такву базу за споразум опет то исто предлаже. Николсон није ни
мало инсистирао. Казано ми је да ће Греј звати
мене на разговор о овој ствари. Ако бисте желели да му што нарочито кажем молим јавите
ми одмах. Као што сам вам јавио раније у Форењ Офису постојала је идеја да се изради нов
предлог за концесију, која би обухватила Битољ
али била знатно мања од линије из уговора. Што
је та идеја за сад напуштена мислим да је узрок
утицај са друге стране јер Енглеска у овој ствари не може да се истиче према осталима и да
изгледа да слаби сагласност. За нас ипак ово је
добра индикација негативан одговор неће изазвати велику срџбу на опасност какве озбиљније
пресије, нарочито ако би се са наше стране могло показати добре воље и готовости за жртве
у извесним границама које би Србија као један
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максимум, могла учинити и то једино силама
а не директно Бугарској која их не заслужује и
нема на њих никаква права. Такво наше држање
чини ми се да би нас извело из овог непријатног
положаја према пријатељским силама па можда
и целу нашу територију, пошто Бугарска по свој
прилици неће ући на нашу страну. Жеља да се
Бугарској даду велике концесије на страни долази у многоме од жеље да јој се концесије на
источној страни сузе. Рачун за ту комбинацију
требало би да плати Србија која је међутим како
сви знаци говоре у могућности да то избегне.
Ово ће вероватно бити последњи покушај да се
од Србије добије жељени пристанак. Нелогично
је и велика неправда саветовати узајамну попустљивост а тражити у исто време задовољење
максималних претензија Бугарске као што то
раде силе споразума тројног.

за улазак у акцију овде мисле да ће Бугарска одуговлачити своје дефинитивно решење и покушати изазвати још какав одговор и конкретнију
гарантију, чекајући да се изгледи за дефинитивну победу боље обележе. Реч entrée immediate
Бугарске у акцију у овој ноти значи исто тако
мало као и у оној пре два месеца. Овде мисле
да ће Бугарска старати се сачувати своју војну
снагу што дуже, до пред свршетак рата, пошто
знају да ће и иначе морати издржавати борбу са
суседима. Ова понуда Тројног Споразума само
ће поправити положај Бугарске према Немачкој
и Аустро-Угарској, од које она у ствари очекује
победе и успех.
Балугџић

На полеђини:
К. Пов. Бр. 8096

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

Бошковић

37.

На полеђини:
Пов. бр. 12679

6. август 1915, Атина
Српски посланик у Атини Живојин Балугџић
извештава Министарство иностраних дела
Краљевине Србије да у Грчкој ишчекују став Србије о концесијама Бугарској и да је грчка влада
против сваког уступања територија

АС, МИД, ПО, 1915, Ф X, дос. II

36.
5. август 1915, Атина
Српски посланик у Атини Живојин Балугџић
извештава Министарство иностраних дела
Краљевине Србије да у Грчкој не очекују да ће Бугарска прихватити понуду Антанте

Шифра 24. јула 1915. године Бр. 1098
Министарству Иностраних Дела, Ниш
Председник Министарства каже ми да очекује
извештај из Ниша како ће се показати Србија,
па је рад да већ сутра упути Силама енергичну
протестну ноту. Сви су кругови меродавни, каже
он, за то да се Грчка одупре свом снагом сваком
уступању територије. Он не верује да ће Бугарска поћи уз Тројни Споразум, јер она гарантија
која јој се ставља у изглед није у ствари никаква
гарантија. Србија ће својом војском у току рата
сама заузети територије које ће требати да јој
припадну и Бугарска није наивна мислити да
ће Тројни Споразум оглашавати рат Србији и
натеравати је да или те територије напусти или
Бугарској уступи Македонију. Још мање је сигурна Бугарска са стране Грчке, јер је уступање
Кавале и хинтерланда условљено заузимањем

Шифра 23. јула 1915. године Бр. 1096
Министарству Иностраних Дела, Ниш
Овде не верују да ће Бугарска прихватити ове
понуде Тројног Споразума, јер се у њима не даје
стварно никаква озбиљна гарантија да ће се
обећање Сила испунити. У ноти упућеној Грчкој
стоји да ће се на Грчку извршити пресија због
Кавале, али у ноти упућеној Бугарској та се пресија објашњава као непризнање увећања Србије
и Грчке, ако не пристану на концесије Бугарској.
То „непризнање“ је сувише растегљиво обећање
да би могло ангажовати Бугарску у један рат уз
Тројни Споразум у тренутку кад су изгледи за
његов успех тако слаби. Како у ноти упућеној
Бугарској нема утврђеног рока ни за одговор, ни
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Мале Азије. Бугари међутим нису наивни да верују да ће се после заузимања Дарданела и кад
се исцеде већ све снаге Тројног Споразума овај
моћи мислити на неке операције у Малој Азији,
да би тако посредно осигурао Бугарској Кавалу.
Председник Министарства је уверен да је Тројни Споразум претрпео овим кораком пораз, јер
је корак учињен у моменту кад у Бугарској нико
не верује у успех Тројног Споразума. Он истиче
наду да ће Србија истрајати у оном енергичном
држању које је до сада показала у том питању.

ако јој се не обезбеде знатне компензације, не
само не узме учешће у кооперацији, него да чак
предузме какву акцију, која би довела општу ситуацију у озбиљну опасност и положај саме Србије учинила опасним. Ценећи високо храброст,
искреност, лојалност, Србије, савезници су принуђени да траже од Србије пристанак да уступи,
при закључку мира, неспорну зону од Маћедоније Бугарској, ако ова пружи одмах ефективну
оружану кооперацију. Савезници су готови да
се обавежу да Србија, при закључку мира, добије у Јадранском мору, у Босни и Херцеговини
и на другим странама простране компензације,
које су јој биле резервисане и са којима ће се задовољити у пуној мери њене најважније политичке и економске аспирације. Али Србија мора
тако исто обећати (?) да ће чим буде обезбеђена
бугарска кооперација под погодбама са којима
савезници мисле да упознају Бугарску, да ће Бугарска добити (бити у посесији) спорну зону и
компензације у Тракији и на другим странама
при закључку рата. Савезници могу остварити
своју намеру да Србија добије широке простране концесије и задовољи националне жеље само
под условом, да Србија не чини никакве тешкоће у питању речених компензација. У сваком
случају биће одржана заједничка граница између Грчке и Србије“.
Молим пошаљите ми што пре ваше мишљење
о овоме кораку како би ми било од помоћи при
решавању овога питања.

Балугџић

		
На полеђини:
К Пов. бр. 8075

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

38.
6. август 1915, Ниш
Председник владе и министар иностраних дела
Никола Пашић обавештава српске дипломатске представнике да су представници Антанте
предали српској влади ноту о концесијама Бугарској и тражи да изнесу своје мишљење
Препис
Шифрован телеграм из Мин. Ин. дела предат у
Нишу 24. VII 915. у 5 ч. по подне а примљен 25ог изјутра
Гласи:
Јављам вам знања ради текст ноте коју су нам
предали представници Четворног Споразума:
„Рат је дошао у такву критичну фазу да је неодложна дужност свакога од савезника да напрегне сву своју снагу и да учини све потребне
жртве, како би рат био завршен успешно. Србија
без сумње зна, да су савезници, водећи овај рат,
учинили огромне жртве да одрже Србију као независну државу. Она мора разумети да треба са
своје стране да учини жртве да би олакшала овај
џиновски задатак, који се још има пред њом и
њеним савезницима, који се заједнички боре за
исту ствар. И за постигнуће истог циља кооперација Бугарске је, Србија ће то разумети, врло
важна чињеница у садашњој великој борби, и
постоји стварна опасност да Бугарска, – осим

Пашић

№ 8061
АС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/III, дос. IV

39.
8. август 1915, Петрогад
Српски посланик у Петрограду Мирослав Спалајковић износи председнику владе и министру
иностраних дела Николи Пашићу свој став да
Србија из обзира према савезницима прихвати
територијалне концесије Бугарској
Пов. бр. 1075						
26. јула 1915. год. Петроград
Etrangeres Niche
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Препис Шифре
Лично. Примио сам Ваш телеграм № 8061, у
хитњи наводим само ове најглавније разлоге у
корист свога мишлења.
1.) Ситуација је критична и резултат рата
може бити сасвим компромитован ако се што
пре не отвори пут кроз Дарданеле за снабдевање
руске војске неопходним ратним материјалом.
2.) Ако сад, кад је у питању судбина Русије, не
дамо доказа да смо готови поднети извесне жртве за њу, никад више, у будућности, не бисмо
могли рачунати на руску помоћ, у толико пре,
што данас и влада и Дума и цело јавно мнење
сматрају да је Русија, без оклевања, прискочила
у тренутку опасности Србији у помоћ, и сад сви
без разлике с нервозним нестрпљењем очекују
како ће се сад Србија према Русији одазвати;
због досадашњих страшних жртава као и риска
коме је Русија изложила свој државни опстанак,
многима се сад намеће питање, да ли је за Русију
била пробитачна улога заштитнице Словенства
у толикој мери; многи се, очевидно, већ и кају
због такве политике, нарочито после срамног
држања Бугарске према Русији у овоме рату, а
разочарење би било потпуно и на свагда, ако би
сад и Србија одбила жртву коју Русија тражи; у
пожртвовању Србије руски народ би видео, поред доказа неограничене и вечите српско-руске
солидарности, још и највећу моралну победу
српскога народа над свима осталим, а највиши
историјски гест који један народ може учинити
за спас другога, у толико пре, што руска народна
маса осуђује политику Сазонова, који од мале
Србије тражи овако тешку жртву у место да је
још раније понудио Румунији Бесарабију, на
коју руски народ не полаже много, јер у њој само
цигани живе; у овако судбоносном тренутку за
Русију ни за једног Србина, који има ума и срца
не може бити колебања јер без Русије, не бисмо
се ни родили нити бисмо икада постали ово што
смо, и не треба никад заборавити да нам је Русија увек била једина гарантија на овоме свету.
Према томе жртве које Србија чини за Русију
подноси их и за саму себе и своју будућност, и
због тога те жртве не треба обичном мером мерити.
3.) На одлуку из Ниша очекује се као на до-

гађај судбоносан не само за Русију него и Јевропу; у овом најкритичнијем моменту јевропске
историје од Србије се тражи једна жртва чијим
се последицама приписује огроман, управо одсудан значај; ако Србија одрекне ту жртву и
недај Боже, наступи катастрофа за савезнике,
онда би сва одговорност фатално пала на Србију прво што је она била формалан повод рату
и друго, што није хтела поднети једну незнатну
територијалну жртву за своје савезнике, који су
због ње ставили све на коцку.
4.) Поред те моралне и политичке одговорности Србија би, у случају слома својих савезника, била изложена опасности да изгуби не само
Маћедонију у корист Бугарске, него и Стару
Србију у корист Арбаније, а остало у корист Аустро-Угарске, и можда и Румуније.
Из свих тих разлога, као и других спореднијих, налазим да би требало дати савезницима
овакав строго поверљив одговор:
„У тренутку, кад се судбина Јевропе и њене
цивилизације решава најстрашнијим ратом који
човечанство памти, извесне државе показују на
жалост, потпуно одсуство осећања опште јевропске дужности, и у данашњој борби гледају
само згодну прилику за своје трговање и уцењивање према онима који се боре против милитаристичких и реакционарних тежња Немачке и
њених савезника. Између схватања тих држава
и схватања Немачке у погледу морала, права и
међународне солидарности нема никакве разлике. Будућност ће оценити њихово држање онако
како заслужују. Ми смо уверени да су наши савезници већ сад оценили држање Бугарске, која
се, не само од свога постанка до данас још ничим
није одужила ни својој ослободитељки Русији,
ни својим добротворима Француској и Енглеској, него, у најтежем времену њихове историје
преко њих изнуђава компензације од Србије. Једино из обзира према својим савезницима, који
се од првог часа јевропскога рата, са нечувеним
пожртвовањем достојним само великих племенитих народа боре како за општу јевропску
ствар тако и за своје властите као и српске интересе, а такође и у знак своје неизмерне захвалности и своје потпуне солидарности према њима
Србија даје свој пристанак на њихов предлог од-
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носно компензација Бугарској и то под условима: 1.) ако се закључивању мира становништво
уступљене територије сагласи да подпадне под
Бугарску, пошто би се Србија огрешила о савест
својих поданика ако би их другојаче уступила,
нарочито после њиховог лојалног и јуначког
учешћа у садашњем рату против Аустро-Угарске; 2.) ако Србија при закључивању мира добије северну Арбанију, који је од Турске освојила и српско-хрватско-словеначке земље, које
су за сад још под Аустро-Угарском; 3.) ако Бугарска стави своју војну снагу на расположење
савезницима у размерама војне конвенције од
1912. Бугарској се сад указује прилика да исправи преступ, који је пре две године извршила не
само према словенској него и савезничкој солидарности, и да покаје многе грехове, које је у
току садашњег рата учинила.“
Спалајковић

служило је Тројном Споразуму за цењкање и с
Италијом и са Бугарском и са Румунијом. Ћорсокак у који је данас, због тога, упао Четворни
Споразум, и због чега нам данас и прети, поставио је, изгледа пред нас питање страховито по
својој трагичности: шта нам је прече, народ или
држава, или да обоје једновремено бранимо.
Већ раније чињеним корацима у Нишу, Софији и Атини, Тројни Споразум дао је Бугарској
титуле на својину тако зване бугарске Маћедоније. Досадашњим својим одговорима њих ми
признали нисмо. Ако се сад одазовемо представци, ми ћемо њих не само признати и дати
разлога бугарским претензијама на некадашњу
неспорну зону, ако би се десило да је овом приликом не добију, па да је траже доцније, него
ћемо признати бугарско право и на друге области и повлађивати њихову политику на „четири
мора“. Уз то испашћемо и да смо склони трговати с прошлошћу, с рођеним својим народом и
На полеђини:
још незаравњеним гробовима најбољих синова
Пов. бр. 8175
и снаге народне. Ове врсте не пише сентименАС, МИД, ПО, 1915, Ф XIII, 17/III, дос. IV
талност него осећање дужности.
Изгледа да на Балкану за дуго још не може
40.
бити мира, јер су наши данашњи савезници бацили и сувише обилату сетву на нове сукобе. И
8. август 1915, Рим
Српски посланик у Риму Михаило Ристић пред- кад га не може бити, онда држим у овој прилици,
лаже председнику владе и министру иностраних најбоље непослушати њихове савете и захтеве.
дела Николи Пашићу да се одбије нота Антанте Од тога до данас нисмо видели никаква добра.
Њих слушајући и дали смо 1908. познату изјаву
о територијалним концесијама Бугарској
о Босни и Херцеговини; доцније, напустили смо
Препис
Драч и Скадар; јесенас предузесмо ону крваву
Министру Иностраних Дела у Нишу
офансиву према Босни и Срему. Бугарска је увек
Пов. бр. 524						радила у наточ. Она се данас понаша, поготову,
26. јула 1915. г. у Риму
као савезник наших непријатеља, нападајући
Лично. Примио сам Ваш телеграм бр. 8061. Мени четама нас и предусретљивошћу према Турској,
је лакше казати него ли Вама радити; и кад тра- снабдевајући ову. Према њој је предусретљивија
жите моје мишљење оно гласи: Одбити уступке. него Италија према нама. Чак се и грубо одноДржањем својим према Бугарској, а и према сила према Силама приликом њихове пропале
Румунији, још од почетка рата, Тројни Споразум, представке, и изгледа, до данас је прошла боље
радећи увек пометено, и успевши, можда и доц- од нас.
кан, купити Италију, дочекао је сада да постане
Послушамо ли Силе и у овој прилици, моје
и нестрпљив јатак уцењивачком и разбојничком је веровање, да ћемо изићи с великом моралном
држању прве. Русија је доживела издају Бугарске штетом а без икакве стварне користи за Силе,
и према Словенству и према Православљу, а све јер осећам да Бугарска неће и не жели улазити
четири Велике Силе унеле су у Бугаре веровање у акцију.
да су они њихови спасиоци. Наше пак племе поНије то урадила после Лавова и Пшемисла, а
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Никола Пашић
очекују то од ње после Варшаве и Ивангорода.
Неће у рат, па зато и поставља услове који се не
могу примити.
Четворном Споразуму, на мисао његову да се
Бугари могу бацити на нас, предочио бих да би
смо ми у том случају могли дегарнирати северни
фронт да се бранимо од Бугара. После толиких
поднесених жртава, које се већ почињу заборављати, и прекора који ће нам сигурно почети
отвореније чинити да је овај рат наступио због
нас, може се десити да наш народ почне тражити нове оријентације, које ће изазвати и нов
ред у Европи, с неком можда новом Аустријом с
чијим постојањем изгледа да се почињу мирити
и Силе Четворног Споразума, и јер ће народ поставити питање, зашто је ратовао 1912. и 1913.
Ово је моје скромно и тражено мишљење, дато
на брзу руку јер ми је тако и тражено и које би

можда могло, у неколико, изменити мени непознато држање Грчке у овој прилици, а о коме ми
не можемо не водити озбиљан рачун.
Поводом саме ноте, о чијој би се садржини
имало што рећи, да поставим свега ово питање:
где нам Силе мисле дати добру и повољну границу с Грчком кад од нас траже границе Уговора
из 1912, уговора који су сами Бугари први погазили. И каква би то граница била која би нам
спречила сигуран и непосредан саобраћај са Солуном?
		

Посланик [...]

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

Приредио:
Александар Марковић
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СРПСКИ КОЗАЧКИ ПУК 1810-1812. ГОДИНЕ
У почетној фази Првог српског устанка коњица је организационо и тактички прилагођена
турском начину ратовања. Према одлукама од
7/19. априла 1807. године извршена је војно-територијална подела земље а оружану силу чинила су три основна рода народне војске из свих
нахија. На скупштини Правитељствујушчег
совјета од 22. до 29. новембра (4. до 11. децембра)
1808. године, усвојен је предлог Стефана Живковића о војној организацији земље. Војну силу
требало је да чини народна војска (милиција),
организована на територијалном принципу (са
обавезним пописом односно регрутацијом и повременом обуком) и регуларне јединице стајаће
војске. Карађорђе је 22. децембра 1808/3. јануара
1809. године, спроводећи скупштинске одлуке,
нахијским старешинама упутио наредбу о формирању пешадијских чета (рота, компанија)1.
Вожд је узимајући у обзир тактику противника
али и тешкоће скопчане са обуком коњице, одлучио да овај род остане у саставу народне војске.
Заповедник земунске војне команде пуковник Фердинанд Перш обавештавајући о попису
војника по селима и паланкама, 12/24. јануара
1809. године наводи пример Жаркова, које је од
30 кућа давало 3 коњаника.2 Наредних недеља
командант Земуна обавештава команданта Славонско-сремске војне границе, барона Антона
Симбшена, да је Београд подељен на три кварта, из којих је у народну војску регрутовано 200
коњаника.3 Карађорђе је истовремено у Тополи
припремао коњицу, форсирајући вежбе у турској тактици бацања xилита (Lanzen Werfen).4
Општа војна обука обновљена је од средине
1811. године (прекид је наступио због ратних
операција) а појачана у време амбициозних пла-

нова о Јадранској експедицији (јуни-јули 1812)
и током припрема за одбрану 1813. године. Јуна
1811. године у Београду су формиране три нове
чете од којих су део чинили коњаници. Истог
месеца из Шабачке нахије у народну војску је
регрутовано 680 коњаника. Планирано је да се
у овај род одређени број војника регрутује и из
осталих нахија (пропорционално њиховој величини), а сваки коњаник био је дужан да сам
обезбеди коња и опрему.5 И нахијски војници
пописати у коњике од маја до августа 1813. године сами себи (су) како седло, тако и све друге
потребне ствари набављали.6
Совјет и Карађорђе све до слома Устанка
1813. нису одступили од закључака донетих
1808. године, односно, нису формирали ни једну
регуларну коњичку формацију. Овај став у много чему се поклапао са схватањима генерал-фелдмаршала Михаила Голенишчева-Кутузова. Он
је 15/27. августа 1808. године (тада командант
главног корпуса Молдавске армије) написао инструкцију о тактичкој употреби коњице против
Турака, која се подударала са устаничким начином борбе. Након преузимања команде над
читавом Молдавском (Дунавском) армијом (28.
фебруар/12. март 1811), Кутузов није пропустио
прилику да искаже своју опчињеност Србима
као врло добрим коњаницима.7
Од 1807. до 1812. године на српском војишту
оперисало је више руских регуларних и нерегуларних коњичких јединица. Због често нејасних
надлежности и субординације као и због разнородног састава људства, питање припадности
ових јединица збуњивало је неке савременике.
На основу ових нејасних извештаја у новијој
историографији пише се о Српском козачком
пуку као првој регуларној коњичкој јединици
обновљене Србије.

1 Р. Перовић, Први српски устанак. Акти и писма на српском језику, књига I, 1804-1808, Београд 1977, 405, 412-415.
2 А. Ивић, Списи бечких архива о Првом српском устанку, књига
VI, 1809, (даље СБА), Београд 1965,43.
3 Исто, 53, 73, 79.
4 Исто, 78.

5 СБА, књ. IX, 1811, Београд 1971, 275, 283.
6 Деловодни протокол Карађорђа Петровића 1812-1813, Крагујевац-Топола 1988, Но. 1361, 1363, 1540.
7 М. И. Кутузов, Письма и записки, Москва 1989, 207, 260.
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сио титулу влашког кнеза.8
Русима је након званичне турске објаве рата
(24. децембар 1806) запоседнута територија
(Влашка и Молдавија) пружала стратегијску
предност. Молдавска армија је рачунала и на садејство са српским устаницима. Међутим, генерал Иван Иванович Михељсон (командант армије од почетка рата до августа 1807) није имао
довољно оперативних снага које би држале иначе развучени фронт и водиле координиране акције са Карађорђевим трупама. Везу са устаницима требало је да успостави Ипсиланти који,
након поновног преузимања власти, није располагао никаквом оружаном силом. Ради тога,
влада у Петрограду је одлучила да материјално
и организационо подржи стварање тзв. Кнежевско-влашког корпуса (са пешадијом, коњицом и
речном флотилом). Под номиналну Ипсилантијеву команду у пролеће 1906. прекомандовано је у Мунтенију (Велика Влашка) 60 млађих
руских официра под командом ротмистра
Никића, а трговцу Николасу Пангалосу (Понгало, Пангало) одобрено је да за рачун влашког
кнеза формира Греческо-елински корпус (пук) јачине 3.000 људи.9 Ове трупе требало је да оперишу у Малој Влашкој, околини Оршаве и рејону
Неготинске Крајине и одржавају комуникацију
на Дунаву. Пангалос је крајем 1806. године у Одеси започео врбовање добровољаца и до априла
следеће, 1807. године, сакупио је 1.500 бораца
различитог етничког састава. Међутим, Михељсон је 22. јуна/4. јула са нескривеном скепсом говорио о Пангалосовој мисији. Генерал је тврдио
да од наведених 2.500 добровољаца не постоји
ни половина, а и ти људи углавном су пљачкали

Михаил Голенишчев-Кутузов
I
Турска је 24. августа 1806. године (супротно
уговору са Русима из 1791. и Хатишерифу од
септембра 1802), уместо Константина Александровича Ипсилантија и Димитрија Александра
Мурузија на положај кнезова Влашке и Молдавије поставила Александра Суца и Калимахија. Руски посланик у Цариграду кнез Андреј
Италински је због овог поступка 29. септембра
Порти предао ултимативни протест. Он је 23.
октобра обавестио министра иностраних послова, барона Александра Будберга, да су Турци
у начелу пристали да Ипсилантију и Мурузију
врате раније титуле. Међутим, у подунавским
кнежевинама избили су немири па су почетком
новембра 1806. митрополит и бојари влашког
Дивана инсистирали на уласку руске војске у
Букурешт, "ради спаса земље…". Молдавска
армија је 11. новембра, без објаве рата, прешла
Дњестар и избила на Дунав. Под руским покровитељством Ипсиланти је током јануара и од
маја до августа месеца 1807. године поново но-

8 Военный энциклопедический словаръ, Москва 1983, 296. Константин Ипсиланти (1760-1816), син Александра, члана аристократске (фанариотске) грчке породице и господара Влашке и Молдавије. Од 1799. до 1802. налазио се на челу Молдавије, а од 1802.
је влашки кнез. Након примирја у Слобозији повлачи се у Русију
и настањује у Кијеву. Његов син Александар (1792-1828), генерал
руске војске, од. 1820. је на челу Филике Хетерије (основана 1814. у
Одеси). Током 1821. године у Јашију формира сопствену чету хијеролохита (први пут организовани у Одеси 1814; године 1816. са
њима сарађује и Карађорђе) са којом учествује у Грчком устанку.
9 Первое сербское восстание 1804-1813 гг. и Россия, (даље ПСВ),
књига 1, 1804-1807, Москва 1980, 336-337. Пангалос, грчки емигрант, почетком 19. века у Херсонској губернији, близу Одесе, поседовао је солане и две куће, процењене на 42. 000 рубаља.
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по околним селима.10 Пангалос је тешком муком
сакупио само један елински батаљон, одељење
Арнаута на коњима и 325 пандура кнеза Ипсилантија.11 Са знатно више успеха капетан Никић је формирао Влашки козачки пук (750 људи),
пуковник Милорадович - Црно-српски хусарски
пук (око 300 људи), а организовано је и 458 војника Српске пандурске команде.12 Иако de jure
под Ипсилантијевом надлежношћу, ове формације de facto су представљале руске помоћне
трупе. Мањи део овог људства у саставу кора генерал-мајора Донске војске И. И. Исајева је ноћу
17/18. (29/30) јуна пребачен на десну обалу Дунава али, према Михељсоновим предвиђањима,
њихов допринос на српском војишту био је безначајан. Након потписивања примирја у Слобозији (24. август 1807) кор Исајева започео је
повлачење на леву обалу Дунава а Пангалосу је
наређено да у остацима Елинског корпуса одржи
дисциплину и спречи пљачке које су срозавале
углед руске армије. Коњички генерал гроф К.
И. Мејнсдорф (вршилац дужности команданта
Молдавске армије након Михељсонове смрти)
у својим инструкцијама од 11/23. августа и 22.
августа/4. септембра грчким добровољцима је
наредио или да се евакуишу на леву обалу Дунава или да се прикључе српској војсци. Овим
је званично распуштен не само Елински него и
Кнежевско-влашки корпус, Влашки козачки и
Црно-српски хусарски пук. Пангалос је оптужен
као главни кривац за неуспех ових јединица и
забрањено му је даље врбовање добровољаца.13
Бивши припадници Ипсилантијевог кора
лутали су Влашком и Србијом у потрази за новим послодавцима. Молдавска армија је као по-

моћну трупу, стационирану у Урзиченију, задржала само Команду сербов и хорватов,14 а већина
осталих добровољаца покушала је да се уклопи
у устаничку војску. Ревносни пуковник Перш је
у периоду од јуна до септембра 1808. године бележио бивше морнаре несуђене Ипсилантијеве
флотиле као и неколико група коњичких и пешадијских влашких пандура или Арнаута, који
су из Београда упућивани на фронтове на Дрини и код Ниша15. Неким бившим Пангалосовим
борцима у то време је издаван атестат односно
признање да су као припадници Елинско-грчког корпуса у саставу руске војске учествовали у
операцијама 1807. године и да су имали одређене ратне заслуге.16
Срби су током 1809. године у више наврата
тражили помоћ руских трупа које би са устаничком војском садејствовале на десној обали
Дунава. Јанићије Ђурић Димитријевић је 31.
маја/12. јуна Прозоровском пренео Карађорђев
захтев да се бар омогући врбовање добровољаца у Јашију, Фокшану, Букурешту и Крајови.
Сличну молбу су 22. децембра 1809/10. јануара
1810. године Михељсоновом наследнику, кнезу
Пјотру Ивановичу Багратиону (на челу армије
од августа 1809. до фебруара 1810), поднели
депутати Хаxи-Милентије, Петар Добрњац и
Милан Обреновић. Багратион је 6/18. фебруара
Исајеву коначно дао инструкције о експедицији
у Србију, а дан раније његовом кору прикључио
је и помињану команду сербов и хорват. Међутим, овај одред је већ половином фебруара из
Србије упућен у рејон Дудуа, што је изазвало
негодовање устаничког вођства.17 Нови командант Молдавске армије, Николај Михаилович
Каменски (фебруар 1810-март 1811), обећао је
да ће ускоро на десну обалу Дунава упутити значајније снаге.
Каменски је могао да издвоји највише 6.000

10 Исто, 336, 381.
11 А. Петровъ, Война Россiи съ Турцiей 1806-1812. гг, том I, 1806
и 1807. г, С. Петербургy 1885, 391. Руси су за време Првог турског
рата (1768-1774) од добровољаца из Влашке, Молдавије и Бугарске основали Добровољачку арнаутску команду. Након мира у Кучук-Карнаџији, ови добровољци су насељени на граници дуж реке
Буг и пописани у тзв. Бугску војску. Добровољци који су се Русима
придружили у рату 1787-1791. такође су уклопљени у Бугску војску. Руси су под појмом арнаутов, али и сербов и хорват, подразумевали све добровољце из оперативне зоне Молдавске армије
- Србе, Влахе, Бугаре, Грке и Цинцаре.
12 Radu Rosetti, Arhiva Senatorilor din Chisinau si ocupatia ruseasca
de la 1806-1812, Bucuresti, 1909, fascicula 1, p. 133.

14 Види напомену 11.
15 СБА, књ. V, 1808, Суботица 1939, 788-789, 793, 822, 841, 939,
856: Die Officiers sind meistens in lich-blauen kurzen Röcken mit rothen
Kragen und gestreiften leinwandenen Uberbeinkleidern beklaidet.
16 Историјски архив Пожаревац, Фонд поклона и откупа, док. 8,
9, 10, Атестати поручника Константина Попова од 15/27. фебруара
и 18/30. марта 1808

13 ПСВ, 411, 415,337.

17 ПСВ, 2, 1808-1813, Москва 1983, 91, 141, 146, 149-150, 153.
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људи.18 Највећи проблем представљао је недостатак коњице која је, сем активног учешћа у
операцијама, морала и да осматра линију дуж
тока Дунава од Београда па све до његовог ушћа
(узимајући у обзир и српско војиште).
Команди Молдавске армије недостајала је
коњичка јединица која би, ослобођена свих
осталих задатака, оперисала искључиво на
десној обали Дунава, садејствујући са Србима
и уклапајући се у њихову специфичну тактику. Тако је одлучено да се од слободног људства бившег Ипсилантијевог корпуса оформи
нови, условно речено регуларни коњички пук.
Ова одлука била је и у духу са петом тачком
српско-руске конвенције, писане у логору код
Неготина 28. јуна/10. јула 1807. године. На основу руских искустава са помоћним трупама,
закључено је да то треба да буде лака јединица,
прилагођена локалним (српским) могућностима и условима.

углавном међу ветеранима бившег Никићевог
Влашког козачког пука, које су чинили Срби,
Власи, Молдавци, Грци, Мађари и Пољаци.21
Никић је до 11/23. маја из влашког арсенала
обезбедио оружје само за два, а коњску опрему за један и по ескадрон. Ова опрема била је
у таквом стању да је за њену оправку издвојено 300 дуката. Добровољци су углавном били
голи и боси па је Никић тражио униформе које
би приличиле њиховом новом статусу. Ништа
мањи проблем није представљала ни набавка
коња. Капетан је тада располагао са 142 грла од
којих је 8 било болешљиво, 3 заражено шапом а
два млађа од 6 месеци. Неколико квалитетнијих
коња очекивао је и из државног крда које се напасало у близини Кишињева.22
Првих 25 козака под командом заставника (прапоршчика) Савича упућени су у Србију
22. јуна/4. јула као Карађорђева лична оружана
пратња; у рејон Делиграда стигли су 30. јуна/12.
јула, таман на време да учествују у текућим борбама код Бање. Према команданту одреда Молдавске армије, генерал-мајору грофу Е. Г. Цукату, Српски козачки пук је до 7/19. јула углавном
био униформисан и наоружан, изузимајући
пиштоље који се у Крајови нису могли набавити ни по којој цени. Пук је очекиван у биваку
код Касијака, одакле је Цукато намеравао да у
Србију одмах упути још 50 козака са капетаном
Никићем лично.23
Када се на левој обали Дунава прикупио комплетан експедициони кор, Српски козачки пук
је бројао 1.270 људи, што је (са 75 козака већ послатих у Србију) одговарало пуној ратној формацији. Након форсирања Дунава (9/21. јула
1810), јединица се свела на свега 725 коњаника.24
Цукато је 400 козака распоредио на простору
између Прахова и Неготина, а обалом Дунава,
у правцу Прахова, упутио је још 250 коњаника. Осипања пука било је присутно и касније;
с обзиром на морал људства, исказан још 1807.

II
Генерал гроф Јегор Гаврилович Цукато је још
у фебруару 1810. године предложио новом заповеднику Дунавске армије, грофу Николају Михајловичу Каменском, да српске коњичке одреде организује по узору на козаке. Тако је штаб
у Букурешту почетком маја 1810. године издао
налог капетану II класе гардијског уланског
пука Петру Никићу да оформи Српски козачки
пук јачине 10 сотнија.19 Планирани састав пука
указује да се он базирао на регуларним коњичким јединицама (10 ескадрона), односно, на 11.
(16) чугујевском уланском (бившем регуларном
козачком) пуку (1.467 људи; нерегуларни козачки пукови били су двоструко слабији - 5 сотнија
или, највише, 578 коњаника).20 Врбовање припадника нове јединице вршено је у Букурешту,
18 Први руски контигент, јачине 3.566 људи, Цукато преводи у
Крајину у ноћи између 16. и 17. јуна; септембра месеца, под командом Орурка, Србима у помоћ долази још око 3.000 Руса. Ове снаге
углавном су чинили 16. Ладошки мушкетирски пук, 6. Волински
улански пук, Донски козачки пук Исајева 4-ог и око 300 пандура.
19 ПСВ, 2, 164. Сотнија је тактичка јединица козачке војске у рангу
ескадрона, која је бројала од 100 до 120 коњаника.
20 В. А. Сухомлиновъ, Примечанiя Брикса къ исторiи конницы Денисона, Томъ II, С. Петербургъ 1897, 197-199.

21 Б. Богдановић, Хладно оружје Србије, Црне Горе и Југославије
(19-20. век), Београд 1997, 10.
22 ПСВ, нав. дело, 164.
23 Исто, 170, 173.
24 Р. Перовић, Грађа за историју Првог српског устанка, Београд,
1954, 101.
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Климентом, како Вук назива Српски козачки
пук. Баталака цитира писмо Јакова Ненадовића
генерал-лајтнанту Андреју Павловичу Засу,
писано у логору под Лозницом 11/23 октобра
1810. У њему се наводи да је Господин Полковник Петар Николајевић Никић са полком кога
је упутио гроф Каменски, на ову страну… приспео.. на време да узме учешћа у бојевима код
Лознице. У бојевима код Лознице, 7/19. и 8/20.
октобра, 400 Никићевих козака било је у претходници, а у одлучујућим тренуцима Никић је
командовао десним крилом савезничких снага.
Никић је 8/20. октобра рањен и сутрадан је са
бојишта пребачен у Шабац. Како због тежине
повреде није био способан за колски транспорт, на хоспитализацију у београдску тврђаву
превезен је бродом.28 За Никићем, у Београд је
ускоро стигао и део пука (400 људи), којим је
привремено командовао војвода Чолак-Анта.
Припремајући се за зимски размештај у Србији, пук је почетком новембра обновио своју
опрему материјалом набављеним преко Земуна.
Одељења разичите јачине распоређена су у Београду, Ваљеву, Лозници и Шапцу, а 30 козака
је као стална Карађорђева оружана пратња стационирано у Тополи. Делимично опорављен,
Никић је од 7/19. новембра до друге половине
децембра обилазио наведене биваке, бринући
о смештају својих војника. У Београд се вратио
тек око 13/25. децембра 1810, где је остао до коначног напуштања Србије. Из Београда је у главни стан Молдавске армије кренуо 17/29. јануара
1811. године, препуштајући команду своме нареднику-воднику (вахмистр, Wachtmeister).29
Од битке код Лознице козаци су углавном
обављали гарнизонску службу у Београду, Тополи, Ваљевској, Соколској и Ужичкој нахији.
Након преузимања команде над Молдавском
армијом, Кутузов у борбеном распореду армије
од 7. априла 1811. године Српски козачки пук
уопште не помиње; значи, јединица је већ у то

године, дезертерство није представљало изненађујућу појаву.
Српски козачки пук је према извештају команданта армијског одреда, генерал-мајора
грофа Орурка, ватрено крштење доживео 26.
августа/7. септембра код Јасике. У сукобу су,
уз српску коњицу Михаила Ђурковића, учествовали Донски козачки пук Исаијева 4-ог, 6.
Волински улански пук и само један ескадрон
Српског козачког пука. Пошто се Никић још
није придружио главнини снага, ескадроном
је командовао капетан Волинског уланског
пука, Јеринг (Еринг). У овом окршају рањени
су Вељко Петровић и капетан српске милицијске коњице Михаило Ђурковић (у рапорту
погрешно стоји Василий Петроивич и Михайло
Туркович).25 Извесну конфузију у догађај унео је
Нићифор Нинковић. Према њему, код Јасике. . .
рани се Ајдук Вељко (и) капетан Ђурковић; Полковник (је) рањен,. . . предао је козаке капетану
Ђурковићу под команду, а он (је) отишао у Београд да се лечи. Из овог цитата др Павле Васић
је извео закључак да је помињани Полковник капетан Никић.26 Међутим, Никић се у то време није налазио код Јасике а рањени Ђурковић,
упућен на лечење у Београд, никако није могао
преузети команду над јединицом.
Две недеље касније, српско-руске снаге су се
код Варварина сукобиле са Ахмед Рушид-пашом. Српском народном коњицом је уместо отсутног Ђурковића командовао Станоје Главаш,
а Српским козачким пуком (иако се то у иначе
детаљним извештајима изричито не наводи) капетан Никић. Наиме, за храброст исказану у
бојевима од 6/18. до 10/22. септембра, генерал
А. П. Зас је предложио да се капетан Никић одликује.27
У међувремену, све више се компликовала
ситуација на Дринском фронту па је Карађорђе
20. септембра/2. октобра од руске команде захтевао хитно појачање. Део помоћи упућен на западни фронт чинило је нешто новијех или готово неправилних козака са полковником Никићем

28 ПСВ, нав. дело, 191-192; Л. Арсенијевић-Баталака, Историја
српског устанка, Београд 1898, 812; Вyк Стефановић Караџић,
Први и други српски устанак, Београд 1947,180-182; СБА, књ. VIIVIII/2, 1810, Београд 1966, 473.

25 ПСВ, нав. дело, 181-183.
26 П. Васић, Каријера Карађорђевог официра Михаила Ђурковића,
Зборник Историјског музеја Србије бр. 8-9, 1972, 26.

29 СБА, књ. VII-VIII/2 1810, 616, 626, 648, 672, 680, 685; Исто, књ.
IX, 37.

27 ПСВ, нав. дело, 189-191.
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време била без икакве борбене вредности. Козаци су током 1812. године били под командом
уланског поручника Лисовског, а надокнаду за
храну (5. гроша дневно) примали су из устаничке касе.30 По наређењу адмирала П. В. Чичагова
(командант Молдавске армије од маја до септембра 1812) од 4/16. јула 1812. године, пук се са
осталим руским јединицама повукао из Србије,
а убрзо је званично расформиран.31
Историјат пука након битке код Лознице
указује на значај његовог команданта; после
Никићевог рањавања није се појавила личност
довољно способна да ову, у сваком погледу хетерогену јединицу, дисциплинује и поврати јој
борбену готовост коју је имала до 20. октобра
1810. године. С друге стране, иако сјајан професионални војник, Никић се показао незрео
политичар; уплео се у политичке борбе које су
потресале устаничко вођство, што је допринело
да релативно брзо изгуби поверење.

Петар Николе Никић рођен је 1772. године у Никинцима, у римокатоличкој породици
Климента. Као житељ Славонско-сремске војне
границе, ступио је у Славонски хусарски граничарски пук. Ово је сасвим разумљиво ако се
узме у обзир историја и положај Клименти у тадашњој организацији Војне границе.
у коме је напредовао до чина натпоручника
(Oberlieuttnant). Током операција на Рајни, проневерио је пуковску касу и пребегао Французима. У армији Конвента ангажован је као курир (Galopier); користећи се стеченом слободом
кретања, успоставио је контакт са Аустријанцима и ревносно их обавештавао о покретима
француских трупа. Када је његова шпијунска
активност откривена, поново је пребегао у аустријску војску. Вероватно због конфидентских

услуга, млађи брат аустријског цара Франца
II (I),надвојвода Карло, помиловао га је и, као
обичног војника, распоредио у 2. улански пук
кнеза Шварценберга.32 Под Шварценбергом
је служио скоро осам година али, због мрље у
досијеу, није напредовао даље од чина наредника-водника (Wachtmeister).
Крајем 1803. године у Беч је стигао испектор
руске коњице, царевић Константин Павлович
Романов. Он је још 1801. године започео корените реформе руске коњице и у Аустрију је дошао
да обогати искуства о овом роду. Амбициозни
Никић је у овоме видео прилику да створи бољу
каријеру; опет уз препоруке надвојводе Карла,
26. новембра 1803. године је издејствовао дозволу за прелазак у руску службу. Остаје загонетка
како је обичан наредник успео да се наметне једном и издејствује сагласност другог надвојводе. У сваком случају, Константин Павлович је
Никића, као Естандарт-јункера (Cadetenstelle,
приправник за официрски чин), распоредио у 1.
улански (до 1803-Одески хусарски) пук, а након
окончања стажирања, унапређује га у поручника (поручик, Lieutenantstelle). У пролеће 1906.
године Никић је прекомандован у Молдавску
армију и на челу 60 млађих официра упућен у
Мунтенију (Велика Влашка) да за рачун кнеза Ипсилантија формира Влашки козачки пук.
Никић је организовао јединицу јачине 750
људи (5 ескадроба са по 150 козака), обучених
у плаве униформе са белим испускама и белим
пером на калпаку.33 У шесточасовној бици код
Обилештија, 30. маја 1807, Никићеви козаци су
знатно допринели победи над снагама Али-паше, а сам Никић је унапређен је у коњичког капетана II класе (штабс-ротмистр) и одликован
орденом Св. Владимира. Но, убрзо је команду
над пуком преузео пуковник Курт, потомак старе молдавске племићке породице, основане у 18
веку у Русији.

30 Деловодни протокол Карађорђа Петровића 1812-1813, Но. 605,
628, 814, 819, 884; М. И. Кутузов, нав. дело, 229. Кутузов наводи пук
гарнизониран у Београду (дивизион фисилира и дивизион гренадира 86. Нејшлотског мушкетирског пука Александра Феодоровича Бале, који је у Београд приспео 30. јануара/10. фебруара 1811),
делове 16. Ладошког пука (укупно 6 пешадијаских батаљона оба
пука), 6. Волински улански пук и Донски козачки пук.
31 ПСВ, 2, 265; П. Васић, нав. дело, 27.

32 СБА, књ. IX, 386-387, 419; В. А. Сухомлинов, нав. дело, 193. Аустријанци су 1790. године у Галицији формирали добровољачки
улански пук (Ulanenfreikorps Degelman, 1793 Schwarzenberg, 1794
Keglevich, 1796 Vogl, 1797 Motschlitz, 1798 добио редни број2 а од
1800 - име Schwarzenberg), под командом Шварценберга, преведен
у регуларну, линијску коњицу.
33 Radu Rosetti, Arhiva Senatorilor din Chisinau si ocupatia ruseasca de
la 1806-1812, Bucuresti, 1909, fascicula 1, p. 133.
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сподина Никића уногу.38 Изгледа да Никић није
рањен у борби него приликом рекогносцирања
терена након битке, а спорно је и оружје из кога
је испаљен хитац.
Хоспитализацијом у Београду започиње компромитација Никића. О томе говори и мајор
Маретић у извештају од 4/16. јануара 1811. године.39
Никић је две недеље пре борби код Лознице
учинио корак који ће додатно компликовати
његов положај у Србији; 23. септембра/5. октобра 1810. године, на састанку са аустријским
оберлајтнантом Ланцом, изразио је лојалност
Господару своје Отаџбине (цару Францу I) и саопштио податке о српској и руској војсци. Лично кнез Метерних се 7/19. октобра (значи, у јеку
битке на Дрини) сагласио да се Никић ангажује
као аустријски конфидент.40
Карађорђе је због општих интереса покушао да превазиђе све очитије непријатељство;
13/25. јануара 1811. издао је Никићу свидјетељство за заслуге стечене у Србији, а посебно за
храброст показану у бојевима на Дрини 6/18.
и 8/20. октобра 1810. године.41 Срби су, према
аустријским изворима, 22. јануара/3. фебруара
1811. године грофу Каменском упутили писмо
у коме се говори о будућем односу руских војника (86. Нејшлотског пука) и домаћег становништва, како не би дошло до проблема сличних
оним који су настајали због Никићевих испада.42
Никић је због наведених испада, по наређењу
Каменског, 17/29. јануара 1811, кренуо у Главни
штаб ради усменог рапорта. Капетан је прошао
без кажњавања; шта више, на лично залагање
цара Александра I, од новог заповедника Молдавске армије, Михаила Иларионовича Кутузова, добио је тронедељно одсуство ради неопходног лечења у Бадену крај Беча. Занимљиво
је да је Никић поседовао службени руски, али

Како је 1807. године 1. улански пук формално придодат гардијској коњици (без уклапања
у њен састав), Никић је у време организације
Српског козачког пука био коњички капетан
II класе уланског гардијског пука (штабс-ротмистр Лейб-гвардииУланского полка).34
Чињеница је да је капетан био вичан командовању и несумњиво лично храбар. Само је
официр са искуством стеченим у три европске
армије могао успешно водити људе најразличитијег порекла, карактера и способности. Никић
је непосредно након битке код Лознице међу
Србима уживао велики углед и популарност.
Примера ради, 27. новембра/9. децембра 1810.
године у Шапцу је дочекан са 6 топовских салви;
до тада је слична почаст углавном указивана
Карађорђу.35 Иначе амбициозном Никићу популарност је пријала и непромишљено га је увукла
у унутрашње српске сукобе. Овоме је допринео
и Јаков Ненадовић; у писму генерал-лајтнанту
барону А. П. Засу од 11/23. октобра 1810, потпуно занемарујући Карађорђеву улогу, све заслуге за победу на Дрини приписао је Никићу.36
Када је у питању овај најблиставији тренутак
Никићеве каријере у Србији, карактеристично
је да је његово рањавање остало неразјашњено.
У руским извештајима о борбама код Лознице
оно се уопште не помиње. Јаков у компромитујућем писму од 23. октобра само напомиње
да је. . . у последњој баталији сам Господин Полковник (Петар Николајевич Никић) рану добио.
Аустријски капетан Јовановић обавестио је обавештајног официра мајора Маретића да је Никић 8/20. октобра пиштољским хицем рањен у
десно бедро.37 Коначно, Карађорђе је Миленку
Стојковићу, Петру Добрњцу и Милану Обреновићу о истом догађају написао: ... тога дана пођемо свуда испред наши шанцова везетирати... у
том Турци препуцаћ 3 пушке и несрећом ране Го-

38 В. Стефановић-Караџић, нав. дело, 182.
39 СБА, књ. IX, 16: Der Kosaken Oberste Nikich, welcher einige Serbier
blessirt hat, ist eben alldort nicht sicher und wird sich vermutlich herüber
flüchten. Auf dieser Art sind die Russen, wie man bereits unter 24. Sept.
1810. erwehnte, selbst die grösste Ursache, dass die Serbier mit ihnen
unzufrieden sind. .
40 СБА, књ. VII-VIII/2, 424, 434, 459.
41 ПСВ, књ. 2, 205.
42 СБА, књ. IX, 58.

34 СБА, исто; М. И. Кутузов, нав. дело, 572. Почевши од најнижег
официрског цина, штабс-ротмистр је био четврти по рангу. Полковник, како су Срби и аустријски конфиденти углавном титулисали Никића, спадао је у више официре, односно, био је чак осми
чин на хијерархијској лествици.
35 СБА, књ. VII-VIII/2, 672.
36 Л. Арсенијевић-Баталака, нав. дело, 812.
37 СБА, нав. књ. , 474.
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и цивилни аустријски пасош, издат од стране
бечког посланства у Букурешту. На пут је кренуо 15/27. октобра исте, 1811. године, рутом
Сибињ (Sibiu, Hermannstadt) - Ердељски Београд
(Alba Iulia, Karlsburg) - Велики Варадин (Oradea,
Großwardein) – Будимпешта – Беч.43 У Бадену је
био под сталном присмотром аустријских власти, које су брижљиво пратиле све његове контакте са домаћим лицима и странцима. Током
1813. године Никић се са супругом иселио у
Цариград, где се, изгледа, трајно настанио.44
Легенда о козачком полковнику одржавана је
у Београду још дуго након његовог одласка. Све
до слома Устанка причало се како Никић формира нову јединицу са којом ће притећи Србима
у помоћ.

зирао да су козачки корпус организовали Срби,
да су сви борци имали козачке униформе (беле,
широке панталоне и веома утегнуте зелене блузе) и да су били наоружани копљима.45 Међутим,
српска војска је у то време располагала само народном коњицом која је носила копља, али није
имала једнообразне униформе. Могуће је да су
појединци, пре, током или након евакуације
руске војске, напустили Српски козачки пук и
да су у козачким униформама (као плаћеници
или добровољци) пришли устаничкој војсци,
збуњујући француске агенте.
Бранко Богдановић

IV
Српски козачки пук de jure је био руска помоћна јединица са командом Молдавске армије као оснивачем (пропријетером). Очито је
да Руси од самог почетка нису много рачунали
на борбену вредност пука; његово оснивање
и слање у Србију првенствено је имало психолошки карактер. Основни циљ био је да се удовољи сталним захтевима устаничког вођства за
војном помоћи и да се стекне поверење становништва сталним присуством војника који су се
бар условно могли сматрати руским. Команда
армије пуку није поклањала даљу пажњу; јединица више није попуњавана, а на Никићево
место није распоређен нови командант. Српски
козачки пук је без обзира на то успешно одиграо предвиђену улогу. Од не малог значаја је
и чињеница да је сазнање о његовом постојању
збуњивало и Французе у време најезде на Русију. Извештаји француског конзула Давида из
Травника из друге половине 1812. и 1813. године, у раскораку су са чињеницом да је Српски
козачки пук већ био евакуисан из Србије. Он је
тврдио да су Руси у Србији оставили пук коњице под именом козака. Предпостављало се да је
ова јединица само носила руске униформе, а да
су војници били Срби. Касније, конзул је преци43 Исто, 37, 417.
44 СБА, књ. XI, 1813, Београд 1977, 66, 78.

45 Михаило Гавриловић, Исписи из париских архива, Грађа за
историју Првог српског устанка, I, Београд 1904, 659, 727.
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