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ДОЈАВА О ПРЕТЊИ
ПО БЕЗБЕДНОСТ
ФРАНЦА ФЕРДИНАНДА
У САРАЈЕВУ 1914.

Дојава од 17. јуна 1914,
прва страница дволистка

Унутрашње странице дојаве,
друга и трећа страница дволистка

Дојава да постоји претња по безбедност Франца Фердинанда приликом његовог
боравка у Сарајеву 1914. године, објављена је у књизи др Мирослава Перишића
Сарајевски атентат. Повратак документима. Документ пружа до сада најпоузданију изворну основу за закључак да су аустроугарске власти имале сазнања о припреми атентата на Франца Фердинанда у Сарајеву 28. јуна 1914. године. Поводом
годишњице атентата у Сарајеву у овом броју ''Историјских свезака'' објављујемо
текст Дојава од 17. јуна 1914. о претњи по безбедност Франца Фердинанда из књиге
Мирослава Перишића Сарајевски атентат. Повратак документима, објављене у
издању Андрићевог института 2014. године.
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ДОЈАВА ОД 17. ЈУНА 1914. О ПРЕТЊИ
ПО БЕЗБЕДНОСТ ФРАНЦА ФЕРДИНАНДА
Несумњиво је да су у дугом низу година, с
времена на време, до аустроугарских званичника са разних страна и из различитих извора
стизале информације о припремама атентата
на неку од високих личности. За велики број
претњи и дојава се испоставило да су биле
лажне, али приче, помисли и атмосфера страха
и неверица у то да је нешто тако могуће, нису
престајали. О неком могућем будућем атентату
говорило се у најужим круговима, каткад је био
предмет гласина које су се тихо и у поверењу
шириле монархијом и ван ње, тема кафанских
разговора вођених шифрама и погледима, разлог страхова и очекивања. Помисао на атентат
задавала је бриге и узбуњивала људе задужене за безбедност чланова владарске породице. Кроз руке запослених у аустроугарској администрацији прошло је ко зна колико најава
атентата који се никада нису догодили. Један се
ипак догодио. После њега остала су питања која
пун век заокупљају пажњу историчара. Да ли је
аустроугарска администрација тога пута била
немарна или су неодговорне биле личности на
високим положајима или је, пак, омогућено да
се све догоди? Свакако се није на одговарајући
начин реаговало на дојаве које су по тврђењима, али без доказа, појединих аутора запљускивале кабинете уочи дуго најављиване и унапред
детаљно обелодањене путање и прецизне сатнице кретања Франца Фердинанда у Сарајеву 28. јуна 1914. Питање додатно оптерећују и
индиције у литератури да је реч о завери која
је своје корене имала у неком од утицајнијих
центара: Бечу, Будимпешти, Београду, Берлину
или међу масонима. У делу литературе могуће
је наћи и гледишта да се за припрему атентата знало али да се није реаговало, не због неодговорности или неспособности Поћорека1,

Гердеа2 и Колоса3, већ једноставно због тога
што је трагична судбина престолонаследника
била у интересу политичког центра за који су
они извршили задатак тако што су пустили да
се атентат догоди. За таква мишљења нису постојали поуздани докази који би могли да буду
прихваћени у науци.
Један недавно истражен, раније непознат
документ, међутим, завређује посебну пажњу.
Уз неоспорну чињеницу да припада оној врсти
извора који се, уз подразумевајућу критичку
анализу у историографији стручно вреднују великом изворном тежином и који могу да буду
основ за отварање новог правца истраживања,
реч је о документу којем мора да се приђе и са
извесном обазривошћу. Делимично сачуван садржај документа упућује на закључак који може
да буде основ да се документ третира као дојава
о претњи по безбедност Фрање Фердинанда током боравка у Сарајеву јуна 1914. године. Дволистак и текст на његове три стране који је претрпео знатна физичка оштећења различитим
методама са очевидним циљем да се не уништи
цео документ, али да се део његовог садржаја
прикрије, односно заувек уклони, осим анализе
садржаја изискује и спољну анализу. Сачувани
део текста садржи довољно података на основу
којих се уочава да је реч о дојави да је више особа отишло из Београда у Сарајево, са извесним
тајним намерама које би власти у Босни требало да спрече. Да би се поузданије утврдило да се
дојава односила на Гаврила Принципа и младобосанце, што се чини врло вероватним док се чита
сачувани преостали неуклоњен и неприкривени
део текста, била би потребна реконструкција целог текста и његов недостајући отцепљени део.
Документ ипак нуди значајан број података.
2 Едмунд Герде, шеф полиције у Сарајеву.
3 Карло Колас, шеф Политичког одељења Земаљске владе за
Босну и Херцеговину.

1 Оскар Поћорек, гувернер Босне и Херцеговине.
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Какав документ је у питању, шта је његов садржај
и каква су, колика и ког типа његова оштећења?
Дојава је написана у Земуну 17. јуна 1914. године, а примљена и заведена у Загребу и 20. јуна,
уз пропратну белешку под ознаком „Povjerljivo“
прослеђена „Predstojništvu redarstva“, уз још једну забелешку на трећој страни истог документа,
да је примљена 21. јуна и заведена под бројем 18,
али се из забелешке не види где. Све ће бити јасније ако се документ подвргне анализи која решава питање аутентичности и суштине његовог
садржаја. Документ је физички знатно оштећен
што отежава његово коришћење, због чега је и
била неопходна додатна детаљна анализа, односно испитивање хартије на којој је писан, реконструкција прецртаних делова текста и покушај
реконструкције делова текста који су радирани.
Димензије документа су 287mm x 228mm. На
документу су уочљиви различити рукописи на
три стране, писани црним мастилом и латиничним писмом, ијекавицом. Папир је произведен у
ријечкој фабрици папира „Smith&Meyner“, што
се види из воденог жига у условима продорног
светла. Водени жиг се
састоји из речи „Fiume“,
испод ње шестокраке
звезде, унутар ње великог латиничног слова F и
испод ње иницијала писаним великим словима
SM, што је скраћеница од
„Smith&Meyner“, дугогодишњих познатих произвођача папира и власВодени жиг
ника фабрике папира у снимљен у условима
Ријеци4. На документу су
продорног светла

видљиви трагови намерног оштећивања папира,
са циљем да се избришу делови текста на првом
листу, односно двема странама и то на различите начине: а) радирањем; б) прецртавањем, па
на истим прецртаним местима радирањем, па
поново на истим местима прецртавањем текста
средством за писање црвенe боје; в) цепањем
дела листа у његовом средишњем делу, чиме је
отцепљени део трајно одвојен од целине и вероватно заувек нестао. Искрзане ивице папира
нису део радњи предузетих ради уклањања дела
текста.
На првој страници је текст дојаве који је потписан надимком или, вероватније, обавештајном шифром „Vaš Gliša“ и датиран са „Zemun
17. 6. 1914“. Приметно је да број 1 испред броја 7
није написан на исти начин као 1 испред броја 9
и испред броја 4, а да је број 1 испред бројева 9
и 4 написан на исти начин. Текст није адресиран
ни на једну институцију нити личност. Сачувани и у разним фазама испитивања аутентичности и анализе садржаја реконструисани текст на
првој страници дволистка гласи:
„Juče sam sa pouzdane strane doznao od
poznatog Živka Dačića (najopasniji propagator)
da [su] ovih dana bili odaslati u Sarajevo (…)
Prestolonasljednika Ferdinanda (…)[.] Evo
njihovih imena: (…)[.] (…) štampar. Ja ga osobeno
nepoznajem. Stoga ne (…)[.] Sad će mo viditi, sa
kakvom vještinom radi aparat Bosanski. Zemun
17/6 1914. Vaš Gliša“.5
На полеђини првог листа, односно на другој
страници у горњем левом углу налази се делимично читљива уобичајена ознака за завођење
аката са које се уочава реч „Broj“ и линија испод које је видљива ознака „1914“, а изнад ње на
месту где се уписује број под којим је акт заведен видљиво је оштећење настало радирањем,
чиме је уклоњен заводни број. У горњем десном
углу се лако чита скраћеница за место и датум:
„Zgb. [Загреб] 20. VI. 1914.“, с тим што је приметно да је код броја 2 претходно био написан број
1 па је у истом потезу или накнадно претворен
у број 2, што би могло да буде из разлога да је

4 Фабрику папира у Ријеци основао је 1821. године Андрија Људевит Адамић. Неколико година касније продао је свој млин
за производњу папира енглеском трговцу Валтеру Крафтону
Смиту (Walter Crafton Smith). После смрти Андрије Адамића,
1828. године, Смит се удружио са Чарлсом Мајнером Charles
Meynier), трговцем из Баварске, и основао ново предузеће под
називом „Smith&Meynier“ које је убрзо започело индустријску
производњу папира. Детаљније: Smith& Meynier – tvornica papira
D. D. na Sušaku u prvom stoljeću svoga opstanka 1827–1927, izdanje
zaklade Tiskare narodnih novina, Zagreb 2007, 44; D. Klen, Tvornica
papira Rijeka, izdanje povodom 150 godina od osnivanja (1821–
1971), Rijeka 1927, 124; M. Grgurić, Tvornica papira Rijeka, katalog
izložbe, Muzej grada Rijeke, Rijeka 2007, 35.

5 АС, МИД, ПО, 1914, Ф 1, А I/3. Са три тачке у загради означени
су радирани делови текста и отцепљен део документа.
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накнадно како би унела забуну у евентуалном
даљем коришћењу документа. Радирање заводног броја у левом горњем углу на другој страници би, такође, могло да буде у вези са овим претпостављеним интервенцијама. Текст за који се
може рећи да је пропратна белешка насловљен је
са: „Predstojništvu redarstva“ испод чега је написана реч „Povjerljivo“, а на десној страници је радирана подвучена реч која означава назив места
али која упркос бледим назнакама тешко може
да се прочита, мада поједини фрагменти слова
упућују на реч „Zagreb“ или „Sarajevo“ у зависности од величине слова и размака. Даљи текст на
истој страници гласи:
„Iz pouzdane strane javljeno je predstojništvu
ovog kr.[aljevskog] redar.[stvenog] povjereništva
da će doći za vrijeme boravka njegove kraljevske
visosti prestolonasljednika Franje Ferdinanda
doć(...) i dalje u Bosni da će se (...) vojnički (...)
[.] prep:[oručeno] 20/6 R“. У доњем десном делу
странице налази се потпис „D(…)“. На трећој
страници документа записана је следећа заводна ознака: „Primljeno 21. VI 1914. broj 18 s.d.d.s“.
Извршеним испитивањем може да се констатује да је на појединим местима део текста
прецртан средством за писање црвене боје, а
на појединим местима је вршено радирање у
циљу уклањања првобитно уписаних података,
а затим, на истим местима, такође, средством
за писање црвене боје вршено прецртавање са
циљем прикривања. На првој страници текст је
радиран или радиран па прецртаван средством
за писање црвене боје у четвртом, петом, шестом, седмом, осмом и деветом реду, с тим да су
у четвртом, шестом, осмом и деветом реду радирани сви подаци у целом реду, а у петом и седмом радирани су делови текста у реду. Део листа
који је отцепљен и недостаје налазио се између
десетог реда и следећег текста: „Sad će mo viditi,
sa kakvom vještinom radi aparat Bosanski“, после
чега су у следећем реду при дну странице записани место, датум и потпис.
На основу анализе сачуваног дела текста у
којем су садржани извесни појмови и имена, затим подаци о датумима као и радња, и на основу међусобног повезивања података, може да се
закључи да је писац дојаве упутио информације

Горња половина прве странице дојаве. На слици су
видљиве интервенције ради прикривања дела текста
прималац односно пошиљалац на даљу адресу
кренуо да уписује датум пре 20. јуна, грешком
или по инерцији или чак због тога што је оклевао са прослеђивањем дојаве и своје пропратне
белешке, а затим уписао датум 20. јун. Постоји
вероватноћа и да је датум са прве стране измењен дописивањем, а датум са друге стране
преправљен. Наиме, могуће је да је дојава датирана са 7. јуном а да је прималац дописао број 1
па је добијен датум 17. јуни, а да је датум са друге
стране који означава дан када је прималац датирао пропратну белешку и проследио даље првобитно гласио 10. јун па је преправљањем преиначен у 20. јун. У првој варијанти, дојава је писана
7. јуна а из Загреба прослеђена 10. јуна. Због чега
би датуми били преправљани ако је у питању та
врста манипулације? Једно од објашњења би
могло да буде да је дојава примљена 10. јуна и да
је тада написана пропратна белешка али да тада
није прослеђена на даљу употребу по службеној
дужности, већ да се особа која је дојаву примила двоумила да ли да је прослеђује и да су у
тој дилеми пролазили дани па када је напокон
одлучила да је пошаље извршила и преправку у
датуму писања дојаве, односно слања из Земуна, тако што је дописала број 1 испред броја 7
и тако читаву ствар померила за онолико дана
колико је протекло и лажно представила датум
пријема. До наведених дописивања и преправки
могло је да дође и приликом интервенисања на
самом тексту у фази радирања и прецртавања,
односно, могуће је да је друга особа то учинила
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о овде већ констатованој претњи по безбедност
Фрање Фердинанда. Писац дојаве саопштава да
је са поуздане стране сазнао да су из Београда
„odaslata“ лица са циљем да нешто учине у Сарајеву приликом боравка Фрање Фердинанда.
То што треба да учине недвосмислено је у вези
са његовим очекивањима израженим на крају
дојаве где је написао: „Sad će mo viditi sa kakvom
vještinom radi aparat Bosanski“. Претпоставка је
да је „aparat Bosanski“ у ствари полиција у Босни која треба лица која су из Београда отишла
у Сарајево да спречи да изврше то нешто због
чега су отишла. У првој реченици се појављује
име и презиме „Živko Dačić“ кога писац дојаве
сматра „najopasnijim propagatorom“, како га у загради текста означава. „Živko Dačić“ је у ствари
Живојин Дачић, управник Државне штампарије
у Београду у то време, истакнути активни припадник Народне одбране, национални радник,
члан Одбора Српске књижевне задруге и аутор
већег броја књига и текстова у часописима и
листовима6. Живојин Дачић је био познат аустроугарским властима. Његово име се помиње
у појединим аустроугарским документима из
фонда аустроугарског Земаљског министарства финансија који се налази у Архиву Босне
и Херцеговине у Сарајеву. Писац дојаве наводи
да „štampara“, вероватно мислећи на Живојина
Дачића као управника Државне штампарије,
„osobeno ne poznaje“, што би могло да значи да
информацију није добио директно од њега „sa“

његове „strane“, односно да је информацију добио од неке особе из круга Живојина Дачића
која се позвала на Дачићева сазнања. Постоји
вероватноћа и да под „штампаром“ није мислио
на Живојина Дачића већ на неког штампарског
радника у штампарији чији је директор био
Живојин Дачић. Даље, из сачуваног текста се
лако чита да су у дојави наведена имена, претпоставка је, лица која су отишла из Београда у
Сарајево. Јасно се чита: „Evo njihovih imena“, после чега стоје две тачке које најављују навођење
имена, али је део где су имена наведена радиран.
С обзиром да су на том месту радирана два реда
један за другим, може да се закључи да су била
наведена имена више од два лица, што се такође
поклапа са бројем лица која су прешла границу,
пребацила се у Босну и извршила атентат. Дојава је потписана са „Vaš Gliša“. Обе речи из потписа су занимљиве. „Vaš“ означава лојалност и
припадност, односно указује на адресу за коју се
обављају одређени послови и задаци, што може
да упути да је реч о аустријском агенту којих је
у јужнословенским земљама било у већем броју.
„Gliša“ је највероватније обавештајна шифра за
лице које је обављало задатке те врсте. Додатна
истраживања обављена на трагу овог документа
помогла су да дођемо до података да је „Глиша“
био „црногорац“, повереник аустријске офанзивне и дефанзивне „догласне службе“, који је
из Земуна слао извештаје загребачкој и сарајевској полицији о кретању емиграције. Те податке
запазили смо на једном папиру чији је формат
најближи формату мањих бележница, a налази се у „Хартијама Душана Тврдореке“ које су
заједно са огромном количином српске архивске грађе однете у Беч за време Другог светског
рата, приликом пљачке српских архива, а потом
више година после рата једним делом враћене
радом Комисије за реституцију.7 Душан Тврдорека је био новинар који је више година после
Првог светског рата вредно сакупљао податке о
1914. години и повремено објављивао текстове
на ту тему, да би касније отишао у емиграцију.
Врло је вероватно да је Тврдорека забележио
податак који је послужио за идентификацију

6 Живојин О. Дачић је рођен у Баточини 1874. године. Дипломирао је на Историјско-филолошком факултету Велике школе у
Београду. Службовао је у Врању и Јагодини, а затим био писар у
Министарству просвете (1898–1900) и Државној архиви (1900–
1901). Од 1901. до 1910. године обављао је дужност секретара
Универзитета, а 1911. постављен је за управника Државне штампарије и на тој дужности је остао до 1919. године са прекидом
за време Првог светског рата када је живео у Женеви у избеглиштву. Сарађивао је у бројним листовима и часописима (Дело,
Босанска вила, Просветни гласник, Вечерње новине, Српске новине, Застава, La Serbie (1917). Био је уредник годишњака Напредак, листа Смели народ, Календара народних новина и едиције
Мале народне књиге. Издавач је и уредник Збирке, као и власник
и уредник Народних новина и Нове искре. Био је оснивач и члан
управе Народне одбране (1908) и Културне лиге (1909) и члан
управе Српске књижевне задруге, Друштва за народно просвећивање и Српског књижевног друштва. – М. Ранков, Живојин
Дачић, у: Српски биографски речник, III, Нови Сад 2007, 124–125.
Архив Србије поседује лични фонд Живојина Дачића 1874–1920
(ЖД). Фонд се састоји од 103 предмета. Непознато је на који начин је архивска грађа овог фонда доспела у Архив Србије.

7 АС, Хартије Душана Тврдореке, ф 1, folio 350/58.
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потписника дојаве.8 У послове које је аустријски повереник „Глиша“ обављао у Земуну био
је упућен Виктор Вуковић, који га је затекао по
доласку на дужност шефа пограничне и државне
полиције у Земуну.9
На другој страници дојаве радиран је заводни
број у Загребу, затим реч која је означавала место
у које се из Загреба упућује на даљу употребу и

ставило да је већ изнета сумња у преправљање
и дописивање бројева са циљем антидатирања
основана, то у суштини не би ништа изменило
у констатацији да је дојава стигла на време, односно да је било довољно времена да се спречи
оно што се у Сарајеву догодило 28. јуна; могло би
једино да наведе на закључак да је прошло више
времена док је примљена или узета на обраду у
Загребу или да је опет из неког разлога отезано са
њеним даљим прослеђивањем. Остаје непознато
како је дојава стигла у Загреб, да ли је послата поштом или, вероватније, достављена неким уходаним обавештајним каналом. Непознато је и да
ли је упућена директно или је предата полицији
у Земуну, мада би у том случају, претпоставка је,
била пропраћена белешком земунске полиције.
Ни та верзија не мења суштину.
Оштећивање текста је рађено стручним методама. Делови текста на првој страници дволистка су најпре прецртавани како би се на тај
начин прецртали и отисци првобитног текста
који увек, у извесној мери, у траговима остају
на површини хартије на другој и трећој страни
дволистка, чиме је постигнуто да нови трагови
(отисци) прецртавања прекрију старе трагове
(отиске) првобитног текста и тиме онемогуће
реконструкцију текста са прве помоћу трагова
(отисака) на другој и трећој страници. На тај
начин је најпре уклоњена та могућност. Затим
се приступило радњама које су имале за циљ
да онемогуће реконструкцију првобитног текста на првој страници где је и писан. Извршено
је радирање којим су по дубини захваћени сви
слојеви хартије у које је продрло мастило, али са
таквом прецизношћу да не дође до бушења и цепања хартије, а поприлично је велика површина
захваћена радирањем. После тако стручно извршеног радирања уследило је прецртавање истих
радираних места средством за писање црвене
боје, чиме се постигао ефекат пробијања црвене боје кроз структуру хартије на следећу страницу, што је имало за циљ да отежа неку будућу
реконструкцију текста на другој страници који
није радиран на истим местима где је радирање
извршено на првој страници, због истањености
хартије. Црвена боја се наношењем на једној
страници листа појавила и на другој.

Доњи део прве странице дојаве
два последња реда текста, а недостаје отцепљени део. Из сачуваног текста на другој страници
дојаве види се да је она примљена у Загребу у
Повјереништву редарства, да је тамо заведена
и да је одатле, уз пропратну белешку, у којој се
углавном понавља информација са прве стране,
упућена „Predstojništvu redarstva“. Отцепљени
део листа је фактички неповратно одвојен од
дволистка и тиме је уклоњен део текста и са прве
и са друге странице. На трећој страници се не
виде трагови оштећења.
С обзиром да је дојава упућена из Земуна, датирана је по новом календару, што се односи и на
све остале датуме у документу. Ако би се испо-

Детаљ горњег десног дела прве странице.
Црвена боја није видљива услед филтрације
8 Име и презиме се налази у наведеном документу у „Хартијама
Душана Тврдореке“.
9 АС, Хартије Душана Тврдореке, ф 1, folio 350/58.
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садржај овог документа може да се доведе у везу
са неким другим изворима и да се смести у контекст одређених сазнања која су резултат низа
појединачних података који се срећу у литератури, објављеним изворима или необјављеним документима. Један, такође трагом овог документа, недавно истражен податак може да се доведе
у везу са дојавом од 17. јуна. Наиме, у „Izvješću
od 3. travnja 1917.“ изасланика Земаљске владе
Краљевине Хрватске, Славоније и Далмације
упућеном хрватском бану, о архивској грађи коју
је из Србије Аустроугарска однела у Беч у току
Првог светског рата, на страни 54 у попису предмета под редним бројем 275, налази се следећи
податак „Управа града Београда, допис од 17.VI
1914. у погледу атентата у Сарајеву“.10 Шта садржи поменути допис није нам познато, јер је тек
потребно да се уђе у траг даљој судбини тог тада
заведеног акта. Поклапање датума и предмета
дописа са датумом и делимично реконструисаним садржајем дојаве, не мора да значи да је реч
о документима који се односе на исти предмет,
али свакако рађа сумњу да допис заведен у Управи града Београда може да се односи на дојаву од
17. јуна.
Осим податка из „Izvjеšća“, постоје и други
подаци који могу да упуте на закључак да је загребачка полиција била информисана да се припрема атентат. Тако је, на пример, мађарски лист
Мађарорсаг објавио 29. јуна 1914. информацију
да је загребачка полиција располагала сазнањима да ће се догодити атентат на Фрању Фердинанда.11 Мађарорсаг је известио да се у Угарској
„и пре имало сазнање о атентату“ и као потврду за наведену тврдњу навео заседање хрватског
Одбора за буџет на којем су чланови опозиције
предочили властима у Загребу да је путовање
престолонаследника у Босну опасно по његов
живот. У истом чланку наведено је и да је четири
дана пре атентата шеф загребачке тајне полиције
предочио „надлежним властима“ опсежан извештај о сазнањима да се у Босни припрема атен-

Када је, где и чијом стручном руком извршено оштећивање делова текста, тешко је одгонетнути. Од времена настанка овог историјског
извора дели нас сто година. Документ није био
део званичних преписки, тако да његови путеви тешко могу да се реконструишу. Од 17. јуна
1914. године када је документ настао, преживео
је полицијско време у јуну 1914, затим време Првог светског рата када је саставни део рата била
и преметачина и пљачка архивске грађе, па период жучних расправа о узроцима и кривици
за избијање Првог светског рата, а у склопу тога
и расправе о атентату у Сарајеву – да ли се знало да ће се догодити и ако се знало ко је био у
поседу таквих информација. Уследио је и снажан ревизионистички удар који је мобилисао
историчаре, архивисте и политичаре на разним
странама света, посебно у Хитлеровој Немачкој.
Дошао је потом Други светски рат током кога
је извршена планска пљачка српских и југословенских архива од стране нацистичких кругова Берлина и Беча и одношење архивске грађе
у Беч; после Другог светског рата започели су
дуготрајни преговори и делимичан повратак
архивске грађе југословенским архивима када
је са аустријске стране предат и известан број
докумената који нису били српске или југословенске провинијенције. Историјски догађаји су
били такви да усложњавају и питања нестајања,
уништавања, оштећења, пребацивања архивске
грађе из једне у другу државу. Та бурна догађања
преживео је документ који може да подстакне на
даља истраживања на тему атентата у Сарајеву,
али његови поједини делови нису. Документ који
није значајан, свакако не може да изазове толики интерес да се на њему изврше знатна, циљана
оштећења стручном руком.
Ако у сачуваном делу текста већ постоји толико података који упућују на опипљиво сазнање
да су поједини аустроугарски кругови ипак били
обавештени да ће се нешто лоше догодити у Сарајеву 28. јуна 1914.године, због чега би требало
да интервенише апарат босанске власти, онда
може да се претпостави колико потпунијим
сазнањима су располагали они који су у рукама
држали тај исти документ, неоштећен, са целовитим текстом. Најзад, отвара се питање и да ли

10 „Izvješće od 3. travnja 1917“ писано „15. srpnja 1917“– Државни
архив Хрватске (DAH), AN, k. 77/1916, kut. 102, 79 listova; Фотокопија у количини од 79 листова на којој је и наведена сигнатура из Архива Хрватске налази се у Архиву Србије.
11 Magyarorsźag, Budapest, 29. junius 1914.
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тат на престолонаследника. Писање Мађарорсага
пренео је 30. јуна Pester Lloyd, лист који је излазио у
Будимпешти и навео да се редакција телефонским
путем обратила хрватском бану Ивану Скерлецу12
са питањем какав је његов став о наведеним информацијама Мађарорсага. Скерлец је одговорио
да је присуствовао Одбору за буџет, да је схватио
„запажања“ хрватске опозиције и рекао да „није
било разлога да се то означи као денунцијација“.13
Pester Lloyd преноси из Мађарорсага други део
тврдње, који се односи на шефа тајне полиције коментаришући га да је „као са неба пао“, а такође и
да је у коментару закључено да се то стави ad acta.
Занимљиво је да београдска штампа није посветила нарочиту пажњу писању Мађарорсага и да су
једино Новости објавиле штуру информацију да
је бан Иван Скерлец „демантовао“ писање Мађарорсага, што може да се тумачи уздржаношћу Београда тих дана.14
Сазнања да је загребачка полиција располагала информацијама о припреми атентата изнео је и
Рудолф Бартулић, аустроугарски војни повереник,
који је у историјско-политичкој студији о аустроугарској тајној служби у вези атентата у Сарајеву
под насловом „Улога Мађарске у Првом светском
рату“, објављеној у Лозани 1917. године, навео да
му је шеф загребачке полиције Бено Клобучарић
потврдио да су у Загреб са две стране, од којих је
једна била из Београда, стигле ''доставе'' о завери
против престолонаследника и да је он те доставе,
по упутству хрватске владе, послао у Пешту, али
да је потом „ствар заспала“. 15Ако се може веровати Бартулићевој меморији и истинољубивим мотивима, његови наводи потврђују да је дојава било
са разних страна. Дојава послата 17. јуна из Земуна је, по нашим сазнањима, прва која је истражена
у архивској грађи за разлику од бројних других извора који припадају мемоарским исказима.
Иако је овај документ изузетак у досадашњим
истраживањима и по свом значају прворазредан
за тему коју историографија дуго не успева да
разреши на поузданији начин, постоје извесна

питања на која, због несачуваног целовитог садржаја, није могуће дати одговоре. Непознаница
је која су се имена налазила у тексту дојаве. Такође, постоји још једна могућност коју не треба
искључити, а то је да дојава садржи информацију
да је неко из Србије упућен у Босну да одврати
атентаторе у њиховој намери, с обзиром да се у
литератури помиње Аписова улога у покушају
одвраћања атентатора од њихове намере у данима
када су они већ прешли границу и били у Босни.
Ова верзија је могућа под условом да се докаже
Аписово саучесништво у атентату, односно ако
би било доказано да је његова улога у атентату
била онаква како је он представио у писму писаном на робији 1917. Међутим, и овакво тумачење
дојаве не би променило суштину, јер је текст дојаве и у том случају морао да садржи податак да се
припрема атентат.
Будућа истраживања ће можда донети и нова
сазнања о овом документу. Он за сада остаје један примаран извор који упућује на даље правце истраживања и стварања поузданије изворне
основе за тражење одговора на важна отворена
питања о Сарајевском атентату. У историји се понекад контексти мењају за један дан, а некмоли
у дужем временском периоду. Отуда не мора да
постоји веза између онога што је Молтке писао
Хецендорфу 10. фебруара 1913. и онога што се догодило 28. јуна 1914, али и може да постоји и те
како основана веза. Да подсетимо да је начелник
немачког генералштаба Хелмут фон Молтке свом
аустроугарском колеги Конраду фон Хецендорфу
изнео став, у конотацији пожељног сценарија, да
би у предстојећем рату Германа и Словена „напад
требало да изазову Словени“.16 Напад од Словена није дошао, а Аустроугарска је Србији, као и
Немачка Русији објавила рат, али је атентат на аустроугарског престолонаследника дошао од Словена Гаврила Принципа и Беч је добио оно што је
Молтке у истом писму Хецендорфу разматрао у
виду још једне препоруке: „У случају да Аустрија
изазове рат, тешко би било пронаћи адекватан
слоган који би био убедљив немачком народу“.17

12 Иван Скерлец, хрватски бан од 1913. до 1917, близак угарском
председнику владе Иштвану Тиси.
13 Pester Lloyd, Budapest, 152, 30. Ijuni 1914, 4.
14 Новости, бр. 167, 2.
15 G. Beck, Ungarns Rolle im Weltkrieg, Lausanne 1917, 216–218.

16 Писмо Хелмута фон Молткеа Конраду фон Хецендорфу 10. фебруара 1913, у: Feldmarschall Konrad von Hetzendorff, Ausmeiner
Dienstzeit 1906–1918, III, Wien/Leipzig/München 1922, 145.
17 Исто.
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Реконструисани текст дојаве од 17.
јуна 1914. о претњи по безбедност
Франца Фердинанда18

Друга страница (полеђина прве странице)
У горњем левом углу: (прецртан текст и радиран део текста22 – прим. М. П)
У горњем десном углу:
Zgb.20.VI. 1914.23
Први ред: Predstojništvu
Други ред: redarstva
Трећи ред, укосо написано: Povjerljivo24 (у истом
реду: радирана реч која у бледим траговима
упућује на закључак да је у питању подвучена
реч Sarajevo – прим. М. П.)
Четврти ред: Iz pouzdane strane javljeno je
Пети ред: predstojništvu ovog kr. redar. povjereništva
Шести ред: da će doći za vrijeme boravka Njegove
Седми ред: kraljevske visosti prestolonasljednika
Осми ред: Franje Ferdinanda doć (недостаје отцепљени део листа – прим. М. П.)
У наставку: (отцепљено, недостаје део листа –
прим. М. П.)
При дну странице испод отцепљеног дела листа: i dalje u Bosni, da će se (отцепљен део листа
– прим. М. П.)
Следећи ред: (радиран део реда – прим. М. П.)
vojnički
Последњи ред текста: (радиран текст – прим. М. П.)
У доњем левом делу странице: prep. 20/6 R
У доњем десном делу странице потпис: D [...]25

Прва страница документа
Први ред: Juče sam sa pouzdane strane doznao
Други ред: od poznatog Živka Dačića19 (najopasniji propa[ga]
Трећи ред: tor) da [su] ovih dana bili odaslati u Sarajevo
Четврти ред: (радиран текст – прим. М. П. )
Пети ред: (радирано пола реда текста – прим. М.
П.) Prestolonasljednika Ferdinanda
Шести ред: (радиран текст – прим. М. П.)
Седми ред: (радирано пола реда – прим. М. П.)
Evo njihovih imena:
Осми ред: (радиран текст – прим. М. П.)
Девети ред: (радиран текст – М. П.)
Десети ред: štampar20. Ja ga osobeno nepoznajem. S᾿ toga ne
У наставку: (отцепљено, недостаје део листа – М. П.)
При дну странице испод отцепљеног дела листа:
Sad će mo viditi, sa kakvom vještinom radi aparat
Bosanski
Zemun
Vaš Gliša. 21
17/6. 1914.
18 Документ – дојава, није адресиран ни на једну институцију нити
личност и нема заглавље нити наслов. Да је реч о дојави, аутор
ове књиге је закључио на основу реконструисаног садржаја рукописа. Текст дојаве је у овој књизи, ради знатних видљивих
оштећења документа, дат по распореду речи, преношења делова
речи и распореду редова онако како гласи у оригиналу. Текст
је оштећен тако што постоје делови листа који су отцепљени
и вероватно бесповратно изгубљени или уништени како би
се сакрио садржај тих делова текста. Такође, делови текста су
оштећивани и тако што су прецртавани, па затим исти делови
радирани а онда, после радирања, на истим местима још једном
прецртавани, овога пута црвеним мастилом. Текст документа
је, ради различитих метода физичког оштећења, за разлику од
осталих докуменaта у овој књизи, дат у курзиву док су примедбе приређивача дате у или без заграда мањим фонтом у верзалу. Верно оригиналу, поштоване су странице, редослед и место
речи и редова. Документ је писан на дволистку. Оригинални
документ је у рукопису, писан латиничним писмом. За разлику
од осталих докумената објављених у овој књизи наведени документ је објављен латиничним писмом, између осталог и ради
лакшег праћења садржаја текста и појашњења приређивача
која су дата ћириличним писмом. На страницама ове књиге у
тексту ''Један непознати историјски извор – дојава од 17. јуна
1914. о претњи по безбедност Франца Фердинанда'' извршена
је реконструкција текста, анализа његовог садржаја, технички
опис документа, спољна и унутрашња критика и објављени су
факсимили документа у целини и фрагментарно. Документ је
сачуван у Архиву Србије (АС, МИД–ПО, 1914, Ф 1, А I/3).
19 Име и презиме подвучено.
20 Подвучено.
21 Подвучено.

Трећа страница
Primljeno
21.VI 1914.
Broj 18
s.d.d.s.

др Мирослав Перишић

22 У делу прецртаног текста назире се: реч ''Број'', заводна црта и
испод ње ''1914'', а изнад црте је радиран заводни број.
23 Приметно је да се код броја ''2'' из ознаке дана пријема назире и
број ''1'' што може да упути на закључак да је приликом пријема прималац почео да уписује један од датума између 18. и 20.
јуна, а потом га датирао са 20. јуном тако што је преко броја ''1''
написао број ''2''.
24 Подвучено.
25 Нечитко.
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ДОЛАЗАК СРПСКЕ ВОЈСКЕ НА КРФ
(Део 2.)
У месечнику „Велики рат ХХ века“ („La Grande guerre du XXe siecle“), издању издавачке куће
„Maison de la Bonne Presse“ (данас Група Бајар), објављивана су сведочанства са лица места,
која описују искрцавање српске војске на Крф у јануару 1916. године. „Велики рат ХХ века“
је француски књижевни часопис, у потпуности посвећен ратним темама. Најзанимљивији
су били чланци који су давали преглед збивања на фронту. Један низ чланака посвећен је и
Србима на Крфу. У овом броју Историјских свезака представљамо други део тих текстова.

Трагедија српских регрута

но нису постојале интендантска, нити здравствена служба. Ипак, остало је неколико џакова
брашна. У Скадру, једног дана су људи добили
200 грама хлеба. У Светом Јовану Медованском,
једног дана је раздељено месо лешине. Мало
даље, у Драчу, могла је да се сажваће шака кукуруза. У Валони је откривено неколико килограма овса. У ужасу глади, то је било већ нешто.
Али то нешто постојало је само за распоређене
војнике, за оне који су већ били део војске.
Паклена колона 30.000 регрута није имала
ни вође, ни наређења, ни заставу, ни трубу, ни
добош, наравно да нису имали 200 грама хлеба
и нису могли да учествују у расподели лешине,
нити кукуруза, нити овса. На албанској граници, српски официр је чекао регруте. Руком је
показивао према западу и говорио колони: „Наставите овим путем само право. За месец дана
ћете видети море. Тамо ће бити бродови.“ Затим
би српски официр потегао узде и вратио се ономе што је некада био његов пук.
Тако је колона регрута ходала на запад. То је
трајало данима и недељама. На стотине деце је
падало од хладноће, од умора, од глади. Сваки
логор где би покушали да спавају био је ујутро
препун лешева оних који су претходне вечери
легли последњи пут. Тела нико није сахрањивао. Да ли су се мртви међусобно сахрањивали?
Пасла се трава, кидала кора са дрвета да би се
нахранили. Та патња коју људско биће може да
издржи, док има и дах живота у себи, јесте нешто огромно. Петнаест хиљада од тридесет, половина их је стигла до мора.

Кутак пакла на зачараном острву
У одсудном часу, када је отаџбина умирала,
зачуо се добош у селима у старој Србији.2 Позивали су регруте од седамнаест година, од шеснаест, петнаест, још и млађе. У исто време када и
војску, када и славне архиве, покушавали су да
спасу оне који ће сутра бити људи, оне који ће
моћи да носе пушку и да се боре, када на њих
дође ред. Позвали су регруте од четрнаест година. Отаџбина је била у рату већ више од четири године.3 Да ли смо могли да знамо хоће ли и
даље бити у рату за још четири године? Када су
најмањи, од десет година, видели браћу како одлазе, пошто су остали сами, кренули су за њима
и створила се паклена колона од 30.000 регрута.
Када су кренули, било их је 30.000. Рећи ћу
вам касније колико их је стигло. Остали, војници који су већ били распоређени, имали су тачке
окупљања на путу за повлачење. Колико год већ
били очајни и даље су примали наредбе, имали
су вође, пуковнике, капетане, поручнике. Неки
пукови су чак успели да понесу са собом заставу,
трубу, понекад и добош. То је био знак, симбол
око кога су се окупљали. Извесно је да већ одав1 La Grande guerre du XXe siecle, No 25, fevrier 1917. Преузето са:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6259223j/f111.item.r
2 Мисли се на јесен 1915. године (прим. прир.).
3 Мисли се на период од почетка Првог балканског рата до 1915.
године (прим. прир.).
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Тада су се међусобно питали, покретима, јер
гласа више нису имали: „Где су бродови?“. Нису
их видели. Један се ипак појавио на хоризонту,
да би одмах потонуо. Непријатељске подморнице су онемогућавале спасавање. Колона је онда
хтела да се приближи обали. То је било пред Валоном. Рекли су им: „Чекајте још. Можда ће неки
брод успети да се укотви!“ Регрути су чекали.
Када је брод стигао, било их је само 10.000.

сијало, море је било плаво. Пејзаж је био као из
сна. Регрути су дошли ту само да умру.
Отада је прошло месец дана, а регрути на
Виду су и даље умирали. Да ли су неки од њих
могли да буду спашени? Ко то зна? Свакоме од
њих био је потребан кревет, соба, болничарка,
млеко, бескрајна нега. На Крфу није могло бити
ничега од тога. Само у позоришту драме се завршавају у петом чину. У животу је другачије. На
Крфу се српска драма настављала.
За тих 9.000 мученика, на почетку се бринуо само један лекар. Потом су дошли други
лекари, пуни знања и самопрегора. Али је смрт
већ изабрала, превише патње је уништило тела.
Њихов умор су сместили у кревет и они би умрли. Нахранили би њихову глад и они би умрли.
Осунчали су њихове смрзнуте удове и они би
умрли. Било им је хладно, а сада кад им је постало топло, они би умрли. Умирали су пред
пољима ружа. Какав призор пакла на зачараном
острву Крфу!
... Шатор на чијем улазу српски мајор, који је
контролише, окачио натпис: „Кахексични“. Читајте: „Осуђени на смрт“. Ево шта та реч овде
значи. Припијене једна уз другу у очекивању
коначног хропца, те ствари које су некада биле
људи. Те ствари обучене у подеротине. Рекло би
се да на главама више нема образа, нема носа.
Очи, исколачене, прогутале су читаво лице.
Кркљају док дишу. Овде их је стотину, то је сутрашњи транспорт. Свети Фрањо Асишки, гробарски брод је ту, укотвљен поред обале. Чека
самртнике да их избаци на пучини. Кроз отвор
на шатору, они који још увек могу да придигну
главу, гледају гробарски брод који их чека. Улазим, улазите, улази болничарка, лекар, било ко
– и заједничка агонија се прекида. Крик, који
више у себи нема ништа људско, пролама се кроз
шатор. Најпре не разумете уопште шта то значи,
а онда вам неко објасни: болесници су викнули
на српском: „Живео краљ!“...
Српски болничари сложили су тела једно на
друго. Планина је висока три метра. Понекад се
нешто помери на ужасној гомили: неко људско
биће у коме је остао дашак живота. Али чему да
га извуку за неколико тренутака, кад ће ускоро
мртвац заиста бити мртав...

Српски војник после повлачења из Србије
Брод, са својим теретом ходајућих лешева,
двадесет четири сата касније, бацио је сидро
пред Крфом. Кратка пловидба коштала је живота још 1.000 несрећника. Они који су толико дуго
и много гладовали, сада, када су јели, падали су
као громом погођени. Ништа се није могло учинити. Девет хиљада преживелих смештено је на
Виду, преко пута зачараног острва. Ту, међу маслинама, поморанџама, зимзеленим растињем,
папирусима, искрцали су се остаци паклене колоне. Ливаде су мирисале на златоглав4. Сунце је
4 Златоглав (лат. Asphōdelus) – медитерански цвет. У грчкој митологији се сматрало да у подземном свету невине душе умрлих
лутају по пољима тог цвећа.
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Ружичасто вече пада на Крф, зачарано острво. Свети Фрањо Асишки приближава се обали.
Утоварају лешеве. Брод је спустио заставу на
пола копља. Војници на сидришту салутирају. То
ће бити све од сахране дневне количине мртвих.

шатор, где му је већ припремљена кошуља и добар кревет. За неколико дана, када се после добре
исхране Србин поврати из своје исцрпљености
и ојача, оденућемо га од главе до пете. Енглези
му дају ципеле, панталоне и џемпер, Французи
кошуљу, чарапе, капу и кабаницу. Тако измењене, евакуишемо их даље да направе места за
друге. Изгледа да ће наша болница имати 3.000
кревета. За сада их нема више од 1.500. Постоји
још једна болница у Ахилeону5. Можда ће постојати дуже него наша, која је само болница за
евакуацију. Овде има неколико случајева заразе.
Ипак, не мислим да су наши животи озбиљно
угрожени. Један болничар који је сахрањивао
лешеве синоћ је, пак, изненада умро. Синоћ смо
сви били потрешени, али данас је већ све заборављено. Већ смо се потпуно навикли да гледамо лешеве како пролазе пред нашим очима!

Камиј Фери-Пизани
(Le Drame serbe (Српска драма), октобар 1915–март
1916 [Перен, Париз, 1916])

У служби српских болесника
Писмо калуђера августинца асумпсионисте, војног болничара:
Видо-Крф, 29. Фебруар 1916. – Овде смо да би
се бринули о јадној српској војсци која се повукла. Наша формација је смештена на сасвим
малом острву, које се налази преко пута Крфа.
Ту примамо хроме и болеснике из те војске која
емигрира. Како да вам опишем њихов очај и бедно стање у коме долазе? Замислите костуре обучене у дроњке, блатњаве и прљаве, који се једва
вуку, падају успут, неки пут више не устајући!
Кад смо се искрцали, на острву је било, мислим око 4.000 људи. Једни, смештени у појединачним шаторима и други, озбиљно болесни,
под америчким шаторима. Али, авај! Како је то
била тужна слика! Болесници су лежали на гомилама, у блату, међу бубама. Многи од њих су
били само у пролазу: на самрти су ушли са једне
стране, а ускоро су их износиле мртве на другу. Кад смо стигли, смртност је била између 100
и 120 људи дневно. Поред тога, прва слика која
је оставила утисак на нас кад смо се искрцали
била је гробница, у којој је стотињак лешева чекало да Свети Фрањо Асишки дође да их однесе
и урони у дубоко море.
Откад смо стигли, радили смо дан и ноћ
смештајући те јадне несрећнике у добро организоване шаторе и удобне кревете. Тренутно их је
више од 1.000 смештено под нашим крилима. Да
би ушао у тај земаљски рај, јадни Србин мора
да свуче са себе старог човека. Када се ослободи
дроњака, бријемо му све, браду и косу. Затим га
добро изрибамо у купки са „крезилом“ и, голог
попут Адама, носимо га, умотаног у покривач, у

Српско гробље код Ахилеона
Овде смо без капеле и капелана: истина је да
нам у формацији не недостаје свештеника, јер
их има десеторица. Несрећа је у томе што немамо место где би могли да служимо свете мисе.
Ипак, то нам успева, јер шатор у коме смо смештени ујутро претварамо у капелу.
М. М-Л.
Француска санитарна мисија (Видо-Крф)
(Објављено у: Grande guerre du XX siècle)

Превела и приредила:
Александра Тадић
5 Ахилeон – дворац аустроугарске царице Елизабете, супруге
цара Франца Јозефа, подигнут на Крфу 1890. године.
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О УСПОСТАВЉАЊУ И ПРВИМ
АКТИВНОСТИМА СРПСКОГ
ДИПЛОМАТСКОГ ПРЕДСТАВНИШТВА
У УЈЕДИЊЕНОМ КРАЉЕВСТВУ 1882. ГОДИНЕ
Рад има за циљ да кроз анализу архивске грађе српског Министарства иностраних дела која
се чува у Архиву Србије представи процес који је резултирао успостављањем српског дипломатског представништва у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске, као
и првим активностима српског краљевског посланика Филипа Христића.
Указом краља Милана (Обреновића) од 21.
новембра/3. децембра 1882. године,1 о именовању изванредног и опуномоћеног посланика,
почело је са радом Посланство Краљевине Србије у у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске. Основ за његово оснивање је, као и код других посланстaва, био Закон
о дипломатским заступништвима и о конзулатима српским у иностранству од 18./30. јануара
1879. године.2 У првом члану овог закона наводило се да дипломатска заступништва Србије у
иностранству постоје у Бечу, Букурешту и Цариграду, а да се поред њих заводе још и у Атини,
Берлину, Лондону, Паризу, Петрограду, Риму,
Цетињу и у Бугарској.
Стицањем назависности на Берлинском конгресу 1878. године српске власти су увиделе неопходност за уређењем и проширењем мреже
дипломатских представништава због чега је
урађен читав низ послова на доношењу закона
и прописа из ове области. На седници Народне
скупштине, одржане 15./27. јануара 1879. године,
а на предлог председника Министарског савета
и министра иностраних дела Јована Ристића,
усвојен је Закон о дипломатским заступништвима и о конзулатима српским у иностранству, а у
јулу 1882. године Министарство иностраних дела
донело је и Правила конзулске службе.3 Образла1
2
3

жући предлог овог закона Јован Ристић је пред
посланицима изнео како „Влада овим предлогом
има намеру да уреди дипломатска заступништва
онако како су усвојена међународним правом и
како постоје код других независних држава. Овај
је предлог последица наше независности. Овим
се иде на то да се ствар уопште законом уреди, а
како ће се то после и колико примењивати, то ће
зависити од специјалних решења.”4
По доношењу овог закона Посланство у Лондону није одмах успостављено. Пре Лондона
именовани су посланици у Паризу, Бечу, Петрограду, Берлину и Софији.
Претходно наведеним указом краља Милана (Обреновића) од 21. новембра/3. децембра
1882. за изванредног и опуномоћеног посланика
у Лондону именован је Филип Христић који је у
то време био посланик у Бечу. Именовање Христића омогућено је Законом о дипломатским заступништвима и о конзулатима српским у иностранству у чијем се другом члану наводило да
„један исти заступник може, у исто време, бити
акредитован код више дворова.”5
После добијања агремана од Владе Уједињеног Краљевства и преласка посланика Филипа
Христића из Беча у Лондон 1883. године почео је вишегодишњи континуирани рад овог
4
5

АС, МИД, А, Ф VII, р 1/1883.
АС, НС, Ф II, р 44/1878.
АС, МИД A, Ф XXII, р 111/1883.
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АС, МИД A, Ф XXII, р 111/1883.
LII Састанак Народне скупштине од 17. јануара 1879. године
(стенографске белешке са седница Народне скупштине за 1878.
годину, Београд 1879, 1544).

дипломатског представништва који је трајао све
до 1918. године. Након завршетка Првог светског рата и стварања нове јужнословенске државе краљевско српско Посланство у Лондону прерасло је у Посланство Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца.
Дипломатска представништва су, према одредбама Закона о устројству Министарства
иностраних дела, дипломатских заступништава и конзулата Србије у иностранству од 1. новембра 1886. године6 установљена због заступања српских интереса код страних дворова, а
успостављана су краљевим указом на предлог
министра иностраних дела. Посланици су према
том закону имали ранг министра и бирани су на
основу знања и способности без обзира на положај и струку, а делили су се на три врсте:
а) изванредни посланик и пуномоћни министар;
б) министар резидент;
в) отправник послова.

ком мога садашњег бавлења у Лондону уверио,
од какве је важности за наше послове, да имамо у
Лондону једну сталну Канцеларију са једним Секретаром. Ја сам о том пространије писао Г. Ристићу, кад сам лане долазио у Лондон, да предам
Краљици моје Акредитиве. То писмо носи датум
од 9. Августа 1880. Пр. № 6. Ја вас молим, до га
дате изнаћи у лањским президијалним писмима,
и да промислите, би ли могуће било, да приликом идућег буџета изиштете од Скупштине кредит за Канцеларију Лондонског Посланства. Г. А.
Спасић био би врло добар кандидат за Лондон,
и подпуно би могао замењивати Посланика, но
њему би требало мало бољу плату одредити.”7
Први српски краљевски посланик у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске, као што је претходно и наведено, био је истакнути политичар и дипломата Филип Христић.
О свом приспећу у Лондон и иницијалним активностима посланик је депешом од 25. маја/6.
јуна 1883. године известио претпостављеног министра иностраних дела. „Као што сам част имао
22 ов. м. телеграфом јавити вам, ја сам 19/31 Маја
у Лондон приспео, а јуче 24 Маја (5 Јуна) имао
први састанак са Лордом Гренвилом8 у Форен-Офису. Кад сам Лорду предао копију мојих кредатива и замолио га за аудијенцију код Краљице,
он ми је одговорио да је Краљица сада у Балморалу, и да нема обичаја да тамо даје аудијенције
посланицима. Молио ме је дакле да се претрпим
док Њезино Величанство не дође у Уиндзор,
или Озборн, па ће он тада тражити за мене аудијенцију. У осталом, рече Лорд, ма како ја дуго
за аудијенцијом будем чекао, да то не смета да
отпочнемо наше међусобне одношаје. Изишав
од Лорда Гренвила, ја сам посетио у самом Министарству оба Под-Секретара Министарства
иностраних дела, Лорда Едм. Фиџмориса, и Сер
Џјулијана Паунсфота. Знате, да први заступа
Министра у Доњем Дому, и променљив је заједно с Министарством, а други је сталан. Ја се само
похвалити могу са кордијалним и одличним

Отправници послова су били стални или
привремени. Као стални отправници послова
рачунали су се они који су вршили дужност посланика у месту где посланик није наименован,
а привремени отправници послова они који су
заступали посланика када је одсуствовао због
приватних или службених разлога. Особље посланства, према потреби, сачињавали су:
а) секретари;
б) придодати званичници или аташеи;
в) драгомани (тумачи) који носе титулу секретара тумача и могла су да их имају само дипломатска заступништва на истоку и
г) писари;
Иницијативу да се успостави српско дипломатско представништво у Уједињеном Краљевству, са седиштем у Лондону, изнео је још 1880.
године посланик у Паризу Јован Мариновић
који је истовремено обављао и дужност српског
посланика у Уједињеном Краљевству, на нерезиденцијалној основи. То питање актуелизовао је у
документу од 26. априла/8. маја 1880. године. У
депеши упућеној министру иностраних дела посланик Мариновић написао је како се и „прили6

7 АС, МИД, ПО, 1881, ФII, дос. VII.
8 Granville George Leveson-Gower (1815–1891), други лорд од
Гренвила. У три наврата обављао је дужност министра иностраних послова Уједињеног Краљевства (1851-1852, 18701874. и 1880-1885.).

AС, НС, Ф II, р 44/1878.
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пријемом који у Лондону налазим. Лорд Гренвил
одмах ме је позвао на ручак сад у суботу, а код
Музурус-паше позват сам за сутра. Г. Тисоа нисам могао видети због тога што је оболео, а грофа Минстера зато што је на Аскотској трци.”9
Посебно значајне податке пружа садржај посланикове депеше од 31. маја/12. јуна исте године у којој је он пренео садржај разговора који
је водио са председником Владе Уједињеног
Краљевства лордом Гледстоном.10 До сусрета је
дошло 8. јуна. Христић је нагласио како је, упркос бројним одговорностима и обавезама председника Владе, њихов сусрет трајао више од пола
сата. „Наш разговор тицао се нарочно нашег политичног и социјалног уређења и живота, како
у Србији тако и у околним провинцијама, при
чему г. Гледстон зачудио ме је познавањем наше
историје од најстаријих времена, чак и секта Богумила у Босни није му страна била. Г. Гледстон
је доиста данас један од највећих мужева у Европи у сваком обзиру. Људи који га чешће виђају
и познају не знају чему већма да се диве, и чему
већу превагу да даду: или његовом изванредном
државничком и ораторском таленту, или његовом пространом знању на пољу историјском,
философијском и литерарном, или ретким моралним својствима која га узвишавају над свима
саотачественицима његовим. Србија се може поносити и држати за срећну што у Гледстону може
сматрати пријатеља, онака, као што је био славни
Кобден. Нек само Срби, позвани и непозвани
да на општем добру раде, једно не забораве, а
то је, да младе државе не треба да буду без јаких пријатеља; симпатије пак великих сила, и
оваки пријатељи да се стекну и одржавају само
мудрим и измереним корачањем у слободи, и
постојаним напредовањем на путу цивилизације, и, како моралног тако и материјалног
развитка.”11
Филип Христић је званично ступио на дужност српског краљевског изванредног и опуномоћеног посланика при двору Светог Џејмса

17./29. јуна 1883. године чином предаје акредитива краљици Викторији.
Истог дана посланик Христић детаљно је, у
депеши упућеној министру иностраних дела,
известио о ступању на дужност изванредног и
опуномоћеног српског краљевског посланика
при Двору Светог Џејмса у Лондону. „Пре два
дана писао ми је Лорд Гренвил да ће ме Краљица
примити данас 17/29 Јуна у Двору Уиндзорском,
и да воз за Уиндзор полази из штације Падингтона у 1 сах. 10 м. У један сахат, данас, нашли
смо се на станици: Лорд Гренвил, Лорд Амтил,
Лорд Дуферин, и ја, и сви заједно у нарочитом
вагону кренули смо се у 1 сах. и 1о м. за Уиндзор.
На станици, кад смо дошли у Уиндзор, застали
смо троја кола дворска која су нас одвезла у замак. У сали чекали су нас за доручак три даме и
две госпојице дворске са Лордом Торингтоном,
и по представама отишли смо у трапезарију и
доручковали. После доручка у 3 1/2 сах. увео ме
је Лорд Гренвил код Краљице, која је била у великој сали са Принцезом Беатриџом (princess
Beatrice), и Принцезом Елисаветом (princess
Elisabeth), унуком својом од покојне Принцезе Алајсе, велико-хесенске херзегоње. Ја сам се
Краљици представио већ као Посланик српски
en régles,12 и предао јој писмо Његовог Величанства заједно са орденом Белог Орла. Краљица
у неколико речи захвалила се Његовом Величанству и упитала за здравље како Краља тако
и Краљице наше. После тога представила ми је
обе принцезе, које су стајале поред ње, и ту је
био крај аудијенцији. Краљица је за оно неколико минута била на ногама пред својом фотељом,
али је тешко стајала, наслоњена на штаци. Лорд
Амтил, и Лорд Дуферин остали су после мене у
Двору, а ја сам се са Лордом Гренвилом одмах
вратио у Лондон. Дошав у Лондон, Лорд ме је
понудио да ме на својим колима, која је сам терао, одвезе у Камеру Лордова, где је била интересантна дискусија свр пројекта закона о заштити младих девојака. Ништа на свету простије,
господине Министре, но примање посланика у Двору Енглеском где су иначе тако велики
и строги етикети. Онако, као што човек иде по

9 АС, МИД, ПО, 1883, ФIV, К/22, дос. IV.
10 William Ewart Gladstone (1809–1898) – истакнут британски државник. У четири наврата обављао је дужност председника
Владе (1868-1874, 1880-1885, 1886. и 1892-1894.).

12 en régles (фр) – опуномоћени, званични.

11 АС, МИД, ПО, 1883, Ф I, Г/11, дос. V.
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вароши (morning dress) представља се он Краљици први пут са својим кредитивима, и још без рукавица, и без шешира у руци. Беседе се никако не
говоре, но предају се писма са што је мање могуће
речи. Краљица тако исто ограничава се на неколико речи, с пуном љубазношћу, и тиме се све
свршава. Лорд Гренвил рече ми пре уласка код
Краљице да орден предам с отвореном кутијом,
то што сам и учинио. Краљица је одмах загледала
у орден, а тако исто и принцезе. Дозволите ми,
господине Министре, да вам поред овога још и
то јавим, да ме је ономад у среду, у Букингхам
Палати, после концерта дворског, Лорд Гренвил
представио најпре Принцу, па после Принцези
Галској.13 После тога доајен дипломатског кора,
гроф Биланд, Посланик Холандски, представио
ме је Херцогу Кониту, Албану, Кембриџу, Пеку и
Принцу Хришћану, и дотичним Херцогињама и
принцезама.”14
Постепено се упознајући са припадницима политичке и друштвене елите у Уједињеном
Краљевству, али и помно пратећи извештавање
водећих британских дневних листова и магазина, посланик Христић је у једном од својих раних
извештаја почетком августа у Београд упутио и
информацију са садржајем чланка објављеног
у „The Evening Standard” о наступајућој посети
краља Милана царевима Аустроугарске и Немачке. „Синоћ наиђох на један телеграм из Беча у
Вечерњем Стандарду „The Evening Standard“, који
овако гласи: Позив који је Краљ Милан добио
од Цара Немачког да га походи за време јесењих
маневра, који ће се држати у Хомбургу, од много
већег је значаја но што се у први мах замислити
може. Положај српског суверена постао је одвећ
тежак, нарочно од времена одкад је он стварно
ушао у савез Аустро-Немачки. Краљ ће најпре
састати се с Царем аустријским у Сегедину, и
присуствовати на маневрима мађарским. После
тога отићиће на немачке маневре. Посети коју
ће Краљ Милан учинити ове године обојици царева сматра се у званичним круговима (is officially
regarded) као јавни доказ да је постао члан поменутoг савеза, и да може рачунати на заштиту обе царевине противу Црне Горе и Бугарске,

којих су тежње (proclivities) сасвим руске. Позив
који је Краљ Милан добио од оба цара тим је значајнији што је учињен одмах сутра дан по венчању Црногорске Принцезе са Претендентом на
српски престо. Ова околност открива јасно ривалитет који постоји између Русије и Аустро-Угарске односно балканских држава. У исто време
она ове последње опомиње и даје им увидети да
политику Аустро-Угарске на Полуострову балканском подржава и потпомаже њезин Немачки
савезник. У истом је листу и један телеграм из
Берлина, овога садржаја: Велика важност приписује се у круговима званичним посети Краља
Милана у Сегедину и Хомбургу, а по свој прилици
у Бечу и Берлину за време јесењих маневра. Присуство српског суверена на великим маневрима
оба савезника сматран као доказ његове оданости (abtachment) према двема царевинама, и удалење од политике руске на југо-источној страни
Европе. Да би се одржао у положају који је према
Русији заузео, Краљ Милан потребује потпоре и
подржавања Европских централних савезника,
окружен будући елементима нереда у оближњим
балканским државама.“15
Истовремено, посланик Христић упознао је
министра иностраних дела и са основним политичким ставовима и опредељењима уредништава водећих лондонских дневних листова. „Стандард је, као што знате, орган консервативаца,
данашње опозиције у Парламенту енглеском.
Чудновато је, како се јавно мишлење у Енглеској
променуло од оно доба, кад сам ја пре 20 година
у једној мисији у Лондону био. И влада, и јавно
мишлење било је тада сасвим противу Русије, а
наклоњено и добро расположено према Турској
и Аустрији. Овдашњем свету није се тада свидело, и туђио се од нас зато, што је држао да смо
оруђе Русије, да немамо свести о нашој самосталности и будућности, но све што радимо, да
радимо по упуству Русије и искључиво у корист
њезиних планова на Истоку. – Данас са свим
друкче: замера нам се што се од Русије отуђујемо,
којој требало би да смо захвални и обвезани за
небројена добра што нам је свакад чинила, као и
за ово што смо данас, – а приписује нам се у грех

13 Принц и принцеза од Велса.
14 АС, МИД, ПО, 1883, Ф I, А/6, дос. I.

15 АС, МИД, ПО, 1883, ФIV, К/27, дос. V.
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што смо се Аустрији приближили, која је, вели
Стандард, свагда живо на томе радила да Србија
никад до своје самосталности не дође. Данас се
зазире овде онако исто од Аустро-Угарске, као
што се је пређе зазирало од Русије. Ово сте видели у чланцима Морнинг-Поста, а видићете и
у чланку Стандардовом; то исто слушам ја скоро
посведневно од људи из разних партија и кругова. Ви знате, господине Министре, шта обично
покреће и руководи јавно мишлење у Енглеској.
Човек, чини ми се, не би грешио, кад би тврдио,
да би јавно мишлење овде сутра окренуле се у
корист Аустро-Угарске, кад би ова окренула леђа
Босни и Херцеговини, те тиме учинила да престане плашња од заузимања Солуна њоме.”16
У извештајима које је током лета и јесени 1883. године упућивао у Београд, посланик
Христић извештавао је и о одјецима и могућим
политичким последицама брака кнеза Петра
(Карађорђевића) и црногорске кнегиње Зорке
(Петровић),17 ангажовању Фердинанда Лесепса

са циљем изградње Суецког канала, значајнијим
парламентарним дебатама, ратификацији конвенције о пловидби Дунавом чији је текст усаглашен током међународне конференције одржане у Лондону и др.
Међутим, крајем 1883. године први српски посланик на резиденцијалној основи у Уједињеном
Краљевству Филип Христић упутио је министру
иностраних дела М. М. Богићевићу у Београд читав низ депеша које су се искључиво односиле на
одјеке Тимочке буне у британској јавности.
Посланик је извештавао о махом негативно
интонираном извештавању британске штампе о
кључним догађајима у вези са самом буном.
У депеши од 26. октобра/7. новембра 1883.
године посланик је претпостављеном министру
указао на то „да врло хрђаве вести долазе овамо
о Србији”, па је замолио „да ме чешће о догађајима код нас извештавате ради бољег обавештења
овдашње публике, коју новости с друге стране
застрањавају и зло противу Србије и владе располажу. У јучерашњим телеграмима гдекојих
листова овдашњих стоји ово: да је народна
војска (једна бригада) из Грма отишла Зајчару у
помоћ, и да је у Зајчару већ проглашен Петар Карађорђевић за диктатора, и да су усташи посели
Честобродицу и друге кланце, и да је генералу
Николићу немогуће било проћи туда, па с тога
да се је задржао у Ћуприји, – да су изгледи да
ће регуларна војска фратернизирати са побуњеним народом, и да је то и влада предвидела, па с
тога да је официрима и солдатима плату удвојила – да је династија Обреновића изгубила терена
у земљи (has lost ground); да је народ задахнут
осветом, и да Краљ Милан игра ролу малог тиранина, и т.д. – Све ово, господине Министре,
може бити и не основано, и претерано; но оно

16 АС, МИД, ПО, 1883, ФII, З/3, дос. IV.
17 ,,Женидба Петра Карађорђевића са кћери Кнеза Николе, и
овде је предмет разговора и претреса у круговима дипломатским и политичним. Нема човека из тога реда који овоме догађају не приписује велику важност, и не предвиђа извесне заплете и евентуалности, које, с погледом на Србију, могу из ове
брачне свезе и комбинације произићи. Многи политичари не
крију своје мисли о поводу и значењу овога догађаја, а сви зачело убеђења су да је женидба на Цетињу дело озлојеђене противу нас Русије. – La couronne nuptiale que le Comte Demidoff,
délegué de L’Empereur de Russie, posera sur la tête du prétendаnt
au trône de Serbie, c’est le gant que la Russie jette au roi Milan – рече
један угрејани политичар. Од овдашњих јавних органа до сада
је, колико ја знам, само Morning-Post (консервативни лист, али
не орган консервативаца) о женидби овој, и узгред о политици
данашње српске владе у два чланка (од 7 и 8 Августа) говорио.
Што је од скора и напрасно Принц Карађорђевић, вели између
осталога Morning-Post, постао предмет поштовања у Русији, и
што су Руси тек не давно заволели династију Карађорђевића,
узрок је томе обрт српске владе у политици према Аустро-Угарској […] Док је Ристић, партизан руски, владао са људима који
су сви одани били Русији, и док је Кнез Милан, пре него је постао
Краљ, одобравао панславистичку политику свога првог Министра, дотле Карађорђевићи нису ни у колико могли рачунати
на потпору Русије. […] Но од како је династија Обреновића
прешла на страну Хапсбурга, Карађорђевић постао је љубимац
Романова. […] П. Карађорђевић најспособнији је и најпопуларнији од свију чланова своје фамилије […] а што још више увеличава његову популарност међу православним Србима, то је
женидба његова са Принцезом из јуначке породице црногорске,
која је од вајкада била авангарда четничког рата противу неверника, и од вајкада уживала заштиту свете Русије у тако
великом степену. Кад буде сватовска парада пролазила кроз
улице цетињске, праћена свечаном пуцњавом монтињара кнежевих, Краљ Милан у Београду, и његови аустријски пријатељи

имаће право да у тим веселим плотунима виде претечу блиских
заплета (the prelude of approaching contests), и т.д. У другом броју
за овим, нарочно је Morning-Post нападао на данашњу владу код
нас, престављајући је као просто оруђе Аустрије. Гроф Калноки, вели Morning-Post, апсолутније влада у Србији но у ма којој
од две половине Царевине Аустро-Угарске, и обара не само људе,
но и законе који му се не свиде. У овом истом смислу у тону говорио је и Journal des Débats у једном од скорашњих бројева, као
што сте могли видети. Но Journal des Débats од вајкада је овако
писао, и противан био данашњој влади у Србији, док је мени не
познато да ли је Morning-Post и пређе овако зло према нама био
расположен.” (АС, МИД, ПО, 1883, ФII, З/3, дос. IV).
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је ипак мене забринуло и заплашило. С тога сам
још синоћ одмах, једног од редактора „Morning
Post-а“, мога пријатеља, обавестио шта да каже у
данашњем листу у виду једног телеграма из Беча,
као што ћете видети из прилога. Лица која Тајмсу и Стандарду телеграме из Београда шаљу, доста су добро према нама расположени. Добро би
било да их познате, и да према њима неко призрење покажете. Ако ме поставите у стање да се
служим мојим пријатељем у Морнинг-посту, то
би било тим боље, што Морнинг пост у опште
није добро према нама расположен.”18
Свега два дана касније, посланик је додатно
упознао министра са тиме како „овдашња журналистика посматра последње догађаје и прилике у Србији. Наравно, није ни очекивати било да
ће јавно мишлење у Енглеској, где је уставност
више но и у којој земљи у Европи укорењена,
показати се наклоно изванредним мерама, које
је влада Краљева принуђена била предузети, да
у интересу мира и законитог поретка у земљи
савлада тешке неприлике што су се изродиле.
Већина листова, више или мање, критикује ове
изванредне и антиконштитуцијалне мере; – гдекоји од њих представљају црним бојама стање
ствари у Србији, и у опште у младим државама
на Балканском Полуострову; – многи се страше
општих заплета у Европи са честих потреса на
нашем крају, који прилике и повода дају двема
супарним великим државама да дођу до крвавих сукоба; – други иду још даље, па претсказују
горко кајање великих Сила што су без нужде
створиле те мале државице на Истоку, које са нестрпљивости и похлепа за пространије границе,
као и са ривалитета двеју сила, које свој искључиви уплив хоће у тим земљама да имају, прете
непрестано да буду огњиште, из кога ће излетети
варнице да општи рат у Европи запале; – многи, најпосле, држе да су нереди ови потстакнути
и произведени руком и новцем руским, у цељи
да се династија Карађорђевића опет у Србији
васпостави. Сва ова посматрања и ненаклона
расположења, и све те плашње сигурно проистичу из тога, што овдашњи свет није потпуно
обавешћен о стању ствари што у земљи нашој

постоји, и о узроцима који су га створили. Ја
бих вас само збунио и морио, господине Министре, кад бих вам све чланке овдашњих новина
слао, које о нашим стварима говоре. Ја држим да
ћете се задовољити само са главним нацртама о
њиховој садржини, као што сам част имао мало
пре разложити. Нек ми је дозвољено међу тим
изјавити вам своју наду, да ће телеграми и дописи у Тајмсу од његова дописника из Београда, и
телеграми мога пријатеља, г. Стуарта у Morning
Post-у, као и писма г. Манчина доста допринети,
да се овдашња публика боље обавести о приликама нашим, и благонаклонија у будуће према
нама покаже. Ја сам имао част напоменути вам
какви телеграми Тајмсу из Београда непосредно долазе. Данас част ми је послати вам допис
један из Београда од његова дописника, који је
јутрос изишао и који стање у Србији врло добро
и пријатељски објашњава. Ја се користим пријатељима нашим те само телеграме за сада склапамо и штампамо. А пошто свет много више телеграме но уводне чланке чита, то ће исти наравно
и већи упечатак на њ чинити.”19
Већ колико сутрадан, 29. октобра/10. новембра
1883. године, посланик Христић известио је министра да се „бечки дописник „DailyTelegraph-а”,
одликовао између свих других страсним нападањем на нас. Но ни један од његових дугачких
телеграма није у толиком степену био насртљив
на владу Краљеву, као данашњи где шта више
прети и са интервенцијом Енглеске и других великих сила у корист побуњеника. Мени је част
доставити вам овај допис. Ја сам разабрао да се
дописник „DailyTelegraph-а” зове Лавино, и да
се од неколико година налази у Бечу. Лавино је
био и у државној дипломатској служби, па због
велике плате коју му је „DailyTelegraph” понудио,
оставио је дипломатску каријеру. Тајмс је данас
јавио да се може сматрати да је устанак у Србији
посве савладан.”20
Упркос вестима о гушењу Тимочке буне посланик Христић био је свестан да је интензивно
негативно интонирано извештавање водећих
лондонских дневних листова о том догађају
19 АС, МИД, ПО, 1883, Ф I, Б/12, дос. III.
20 АС, МИД, ПО, 1883, Ф I, Б/12, дос. III.

18 АС, МИД, ПО, 1883, Ф I, Б/12, дос. III.
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значајно нарушило углед Краљевине Србије у
острвској јавности. Стога је предузео активности
како би обезбедио да се у појединим утицајним
листовима објаве и чланци који би афирмативно
говорили о малој балканској краљевини.
Правилно схватајући значај и утицај који
средства јавног информисања имају на формирање ставова код грађанства, посланик Христић
је, стога, у депеши министру иностраних дела
од 26. новембра/8. децембра исте године предложио да се чланци просрпски настројеног новинара Манчина објаве и као посебна публикација. „Ја сам молио г. Мaнчина те је одштампао
своје пето писмо из „Morning Advertisere-а” од
22 Новембра, и разаслао га многим личностима. То је писмо важно с тога, што је цељ његова
била да изнесе боље на видик превратне и анархичне тежње радикала српских, према којима су
гдекоје новине (на пр. Daily Telegraph и Journal
des Débats) почеле своје симпатије показивати.
Шесто писмо г. Мaнчина изићи ће колико сутра,
или прек-сутра, са уводним чланком, који је сaм
г. Мaнчин, по молби главног редактора, написао.
У том чланку редакција резумира садржај свих
писама његових, слажући се потпуно са посматрањима свога дописника, и критикујући политику руску. Ви ми не одговористе ништа, господине Министре, на мој предлог да се сва писма
г. Мaнчина обашка у једној брошури прештампају, и бесплатно распростру. Међутим, то би
био најбољи начин да се публика енглеска упозна са нашим стварима, и обавести. Осам до десет лира не би била некаква жртва према цељи
коју би постигли, и према великим интересима
нашим које би тиме одбранили. Г. Минчин није
богат човек, и макар да би он пристао да о свом
трошку своје чланке прештампа, ја сам се стидео да му, као посланик српски такав предлог
учиним, и код толиких услуга његових, још да и
новчану жртву од њега потражим.”21
Потпуно гушење Тимочке буне и приближавање краја 1883. године истовремено је означило и постепено, али само привремено, слабљење
интересовања британске јавности за турбулентна дешавања у Краљевини Србији. Тиме је

окончана прва година током које је млада балканска краљевина успоставила своје стално дипломатско представништво у Лондону – једном
од најзначајнијих светских центара политичке,
привредне, војне и културне моћи.
У наредним годинама српски посланици у
Уједињеном Краљевству, са мање или више успеха, чинили су напоре да острвским политичким
првацима, водећим привредницима, интелектуалној елити и јавности приближе Краљевину
Србију и представе је као младу и перспективну
европску државу. Догађаји у самој Краљевини
Србији неретко су у знатној мери отежавали
труд њених дипломатских представника доводећи их често у ситуацију да појашњавају и тумаче динамичне (драматичне) догађаје који су
обележили владавину позних Обреновића.
Слику о Србији, створену крајем XIX и почетком XX века, британски политички прваци
и јавност тешко су и постепено мењали све до
наших дана. Отуда и потреба да се афирмишу
периоди складне сарадње и усаглашеног деловања на међународном плану, као и да се уоче и
растумаче историјски моменти када две државе
и њихови народи нису успевали да дефинишу
ни минимум заједничких циљева и интереса.
Србија је континуирано тежила да у острвској краљевини има искреног савезника и заштитника, како је посланику Филипу Христићу
током првог сусрета и саветовао британски
премијер лорд Гледстон. Колико је у томе успевала показали су догађаји који су се одигравали током читавог XX и у првим годинама XXI
столећа. Разлога и повода за темељне анализе
српско-британских односа има довољно, посебно имајући у виду екстремне крајности у које
су они повремено западали у претходних стотињак година (од отвореног савезништва до још
отворенијег непријатељства у раздобљу краћем
од једног просечног људског века).
Овај рад, стога, представља прилог бољем
познавању српско-британских односа који, упркос несразмери у моћи и значају на међународном плану, имају потенцијал који до сада није
ни најмање искоришћен.
Дејан Ристић

21 АС, МИД, ПО, 1883, ФIII, И/16, дос. IV.
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Деятельность политического сыска
Российской империи в балканских странах
и в Константинополе в 1909 – 1914 гг.
Организация и результаты работы Балканской агентуры России находились на сравнительно низкому уровне. Ее начальство было
отлично осведомлено о том, что весь состав
агентуры, как сотрудники, так и филеры, уже
давно знали друг друга в лицо, а также, за исключением «Такварьяна», и по фамилиям, и
были известны чинам румынской и болгарской
полиции, многим из местных жителей и бывшему главному сотруднику-шантажисту Меласу.
Такая неслыханная открытость агентуры объяснялась просто. Во время поездки великого
князя Владимира Александровича в Болгарию
и Румынию в 1907 г. прежний заведующий Балканской агентурой ротмистр Андреев собрал
всех ее сотрудников вместе и возил с собою в
качестве сопровождения августейшего гостя
(!)1. Этот жандармский офицер в области агентурной работы и конспирации вообще допускал
вопиющие промахи. К примеру, однажды он по
делам службы инкогнито совершил поездку по
городам Румынии, под именем Вальдемар Рено
и под легендой коммерсанта. Однако на румынском пограничном посту в Унгенах его знали
в лицо, поэтому румынская сигуранца знала о
прибытии Андреева с момента пересечения им
границы и вела за ним постоянное наружное
наблюдение. В ходе этой поездки к Андрееву в
гостиницу «Сплендид» в Галаце приходил секретный сотрудник Роберт Лайминг, освещавший Галацкую группу социалистов-революционеров. В результате Лайминг был провален:
сигуранца установила факт получения им писем и денег от русской охранки2.
Еще в январе 1909 г. ротмистр Кречунеско,
проинспектировавший Балканскую агентуру,

обратился к заведующему Особым отделом Департамента полиции Н.П. Зуеву с проектом реорганизации политического сыска на Балканах.
Он предлагал сделать Балканскую агентуру самостоятельным розыскным органом, подчиненным напрямую Департаменту полиции. Агентура должна была включать по одному штатному
агенту-резиденту в Болгарии, Румынии и Константинополе, которым следовало наладить
внутреннюю и наружную агентуру, а также почтовую перлюстрацию. По мнению Кречунеско,
в Румынии было необходимо завести агентуру
в среде тамошних членов партии эсеров, в Болгарии и Турции – в армянских партиях Дашнакцутюн и Гнчак. Агенты и филеры, предназначенные для работы в регионе, должны были
хорошо знать местные условия и языки3.
Другим важным условием успеха работы
агентуры на Балканах Кречунеско называл сотрудничество с политическими полициями
Румынии и Болгарии. Непосредственные отношения между Одесским охранным отделением
и директором румынской сигуранцы Ионом
(Янку) Панаитеску, выдающимся мастером
балканского тайного сыска, были установлены
весной 1909 г. 19 марта в Бухаресте состоялась
встреча Кречунеско, владевшего румынским
языком, с Панаитеску, на которой последний дал
обещание абсолютно откровенно и по первому
запросу давать сведения о русских эмигрантах в
Румынии и об их выездах в Россию. В качестве
ответной любезности он просил русскую сторону сообщать аналогичную информацию о неблагонадежных румынах, проживающих в Российской империи4. Руководство Департамента
3 Там же. 1909 г. Ед. хр. 436. Л. 17–19. К.Д. Кречунеско – заведующему Особым отделом Департамента полиции. 19 января 1909 г. № 5.
4 Там же. 1906 г. Ед. хр. 872. Л. 163–172. К.Д. Кречунеско – В.А.
Левдикову. 24 апреля 1909 г. № 6.; Там же. Л. 175–175 об. С.Е. Виссарионов – В.А. Левдикову. Июнь 1909 г. № 130784.

1 Там же.
2 Там же. 1906 г. Ед. хр. 872. Л. 163–172. К.Д. Кречунеско – В.А.
Левдикову. 24 апреля 1909 г. № 6.

20

полиции высоко оценило это предложение и
даже выступило с ходатайством о награждении
Панаитеску, в результате чего он получил русский орден Св. Анны 2-й степени, в дополнение
к уже бывшему у него ордену Св. Станислава
2-й степени5.
Однако после этого тогдашний начальник
Одесской охранки подполковник В.А. Левдиков
проявил вопиющую служебную небрежность:
несколько запросов от Панаитеску, в том числе одна срочная телеграмма, были оставлены
без ответа, и тогда ценные рабочие контакты
прервались. «В этом отношении чины румынской полиции в высшей степени щепетильны:
являясь сами пунктуальными, точными и аккуратными, они требуют того же и от других»,
– писал начальник Жандармского управления
Одессы Д.С. Померанцев6. Были прерваны и отношения с директором Черновицкой полиции
(Буковина, Австро-Венгрия) Тарангулом, который прежде был согласен передавать Одесской
охранке интересующие сведения в обмен на информацию об уголовниках из числа австро-венгерских подданных на территории России7.
Лишь в октябре 1910 г. в результате новых личных переговоров в Бухаресте между Кречунеско
и Панаитеску удалось достичь договоренности
о возобновлении сотрудничества политических
полиций России и Румынии8.
В апреле 1909 г. товарищ министра внутренних дел П.Г. Курлов предписал генерал-майору
ОКЖ А.В. Герасимову провести ревизию ряда
розыскных учреждений империи, а также Балканской агентуры; лично познакомиться с сотрудниками, выяснить эффективность их работы, соответствие денежных расходов, дать
необходимые инструкции9. 24 апреля Герасимов
в сопровождении ротмистра Кречунеско выехал из Одессы на Балканы. 26 апреля в Бухаресте ревизору был представлен агент Мотылёв,
27-го в Софии – агент Шварц, 28-го в Константинополе – агент Прессино, 29-го там же – агент

из Варны «Такварьян». В тот же день оба жандарма выехали из столицы Турции и вернулись
в Одессу 1 мая10.
Отчетный рапорт Герасимова от 17 июля
1909 г. был крайне скептичен в отношении Балканской агентуры. Он писал: «Существование
агентуры на Балканском полуострове можно
отметить только в юридическом отношении, так
как в действительности никакого освещения о
положении революции получить нельзя. Как
известно, в данное время центры революционных партий, действующих в пределах России,
сосредоточены в Париже и Швейцарии, откуда
и исходят все директивы по организациям партий»11. О постановке же агентурной работы на
Балканах Герасимов докладывал: «Балканский
полуостров входит в район Одесского охранного отделения. Агентуры, освещающей революционное положение на Полуострове, никакой
нет, если не считать проживающего в Бухаресте
эмигранта Пекарского, бывшего народовольца.
Пекарский пожилой человек, потерял все революционные связи и о нынешнем положении
революции совершенно не осведомлен. Другой сотрудник, помощник капитана на одном
болгарском пароходе, имеет некоторые связи
с анархистами в Швейцарии. Для наблюдения
за передвижением эмигрантов-революционеров установлено 4 наблюдательных пункта. В
Яссах – заведует пунктом отставной жандармский унтер-офицер Осадчук, в Бухаресте – бывший филер Мотылёв, в Софии – еврей Шварц,
занимающийся адвокатурой, наконец, в Константинополе один грек, весьма сомнительных
нравственных качеств. Все эти наблюдательные
пункты о передвижении наших эмигрантов никаких сведений не имеют, и никакой пользы
делу от них нет»12.
Как представляется, именно по итогам ревизии Герасимова руководство политического
сыска Российской империи признало необходимость коренного обновления состава агентуры
на Балканах путем прекращения отношений с
большинством прежних секретных сотрудников,

5 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. 1906 г. Ед. хр. 872. Л. 175–179.
6 Там же. 1909 г. Ед. хр. 436. Л. 79–80 об. Д.С. Померанцев – директору Департамента полиции. 15 марта 1910 г. № 51.
7 Там же.
8 Там же. Л. 94–94 об.
9 Там же. Ед. хр. 194. Л. 2–2 об.

10 Там же. Л. 5–5 об.
11 Там же. Л. 6–6 об.
12 Там же. Л. 15–15 об.
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за исключением агентов «Такварьяна» и «Карова» в Болгарии. Главной причиной необходимости активизировать сыск на Балканах высшие
чины охранки называли укрепление позиций
в этом регионе партий Дашнакцутюн и Гнчак и
установление ими связей с радикальными элементами пришедшего к власти в Константинополе младотурецкого комитета. В департаменте обращали особое внимание на то, что еще в
1908 г. под Софией дашнаками была открыта
военная школа для подготовки офицеров будущей армянской армии13.
Исходя из этих соображений, в январе 1910
г. товарищ министра внутренних дел, командир
ОКЖ генерал-майор П.Г. Курлов признал необходимым перенести штаб-квартиру заведующего агентурой на Балканах и в Турции в Константинополь. Для ознакомления с будущими
условиями работы и существующей секретной
агентурой в столицу Османской империи 9
февраля 1910 г. был временно командирован
помощник начальника Кавказского районного
охранного отделения коллежский асессор В.В.
Ленчевский, человек с богатым и разносторонним опытом военной и сыскной службы, ведший работу по Дашнакцутюну в Закавказье14.
Владимир Владимирович Ленчевский родился 2 июля 1871 г. в семье потомственных
дворян Волынской губернии, окончил военно-училищные курсы Киевского пехотного
юнкерского училища по 1-му разряду. 21 января 1903 г. он был переведен в ОКЖ штабс-ротмистром и прикомандирован к отделению по
охранению общественной безопасности и порядка в Санкт-Петербурге. 21 февраля 1903
г. Ленчевский был прикомандирован к Одесскому охранному отделению, а 6 декабря того
же года – произведен в ротмистры. Однако
вскоре досадное и нелепое происшествие разрушило его жандармскую карьеру. Как сообщает служебная справка, «11 мая 1904 года
ротмистр Ленчевский, возвращаясь ночью с
гуляния, устроенного начальником Охранного
отделения для служащих отделения в награду

за удачные ликвидации15, и находясь в нетрезвом состоянии, принял участие в драке четырех
служащих Отделения с частными лицами, – за
что ему было предложено подать прошение о
выходе в запас»16. 26 августа 1904 г. Ленчевский
был зачислен в запас армейской пехоты, с переименованием в капитаны, а уже 5 сентября он
был определен на службу в 138-й Болховский
пехотный полк, в рядах которого ему довелось
принять участие в войне с Японией. На сопках
Маньчжурии бывший жандармский ротмистр
был два раза контужен, один раз ранен и награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «за храбрость».
Однако служба в армейской пехоте, видимо,
не привлекала Ленчевского. 8 ноября 1907 г. он
был уволен от службы по домашним обстоятельствам, а уже 18 января 1908 г. определен на
службу чиновником для письма Департамента полиции, с переименованием в коллежские
асессоры и с откомандированием в Тифлис для
исправления должности чиновника для поручений при Кавказском районном охранном отделении. Так Ленчевский вновь вернулся к делу
политического сыска. Главным предметом его
ведения стала самая влиятельная и опасная революционная партия Закавказья того времени –
армянский Дашнакцутюн. Работа Ленчевского в
доселе незнакомых и трудных условиях Закавказья, среди инородческого населения, была признана начальством успешной, поскольку уже 21
июля 1909 г. он был назначен помощником начальника Кавказского районного охранного отделения с содержанием в 3600 руб. в год.17
Главным итогом первой командировки Ленчевского в Константинополь стал составленный
им подробный рапорт на имя директора департамента от 30 марта 1910 г. В этом докладе он
дал обобщающий обзор деятельности революционных партий на Балканах и в Турции, а также усилий русской полиции по борьбе с ними.
15 Понятие «ликвидация» в лексиконе русских секретных служб
того времени означало «аресты, обыски и выемки со всеми
дальнейшими последствиями до суда и наказания виновных
включительно» (см.: Алексеев М. Военная разведка России.
Первая мировая война. М., 2001. Кн. 3, ч. 2. С. 169).
16 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. 1914 г. Ед. хр. 1. Лит. Д. Т. 1. Л. 86.
17 Там же. Л. 86–88.

13 Там же. Ед. хр. 436. Л. 22–23.
14 Там же. Л. 21–21 об.
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Ленчевский был убежден, что главный центр революционной деятельности в регионе находился в Константинополе, где обреталось руководство армянских революционных организаций,
младотурецкого комитета (другой его центр, как
справедливо отмечал Ленчевский, находился в
Салониках), исламистских и анархистских партий. Самой могущественной и опасной силой
чиновник Департамента полиции называл армянский Дашнакцутюн. Ленчевский утверждал,
что именно эта партия, находившаяся в тесном
контакте с младотурками, была важным фактором недавних революций в Персии и Турции18.
В союзе с Дашнакцутюном состояла и армянская социал-демократическая партия Гнчак. Из
Константинополя осуществлялось руководство
всеми заграничными центрами партии дашнаков; кроме того, Ленчевский отмечал наличие у
нее связей с революционными инородческими
партиями в России (финскими, кавказскими,
польскими и еврейскими), их стремление объединить под своим руководством и всех русских
революционеров. Еще одним источником угрозы Ленчевский называл тайную деятельность
младотурок по революционизированию панисламистской пропагандой российских мусульман, особенно горцев Кавказа, в первую очередь
– Дагестана и Чечни.
По убеждению Ленчевского, враги государственного строя России также свили себе гнезда
в Румынии и Болгарии. В первой они были представлены в основном различными группами и
кружками анархистов и эсеров (последние имели свой комитет, подчиненный Парижскому), а
также остатками матросов экипажа броненосца
«Князь Потёмкин-Таврический». Деятельность
эмигрантов-революционеров в Румынии сводилась в основном к отправке в Россию контрабандной литературы и снабжению беглецов па-

спортами. Схожей была обстановка в Болгарии,
но опасность оттуда, по мнению Ленчевского,
была серьезнее, поскольку в этой стране действовали две могущественные армянские партии, имевшие в среде многочисленной местной
колонии армян свои отделения, содержавшие
там склады оружия и взрывчатки и получавшие
инструкции из Константинополя.
Автор доклада подчеркивал, что работа
русской политической полиции по противодействию всем названным угрозам велась на
Балканах совершенно неудовлетворительно.
«Агентура Одесского охранного отделения, действующая на Балканском полуострове, крайне
слаба и не организована, и ей часто неизвестно
даже то, что является достоянием всякого лица,
проживающего в названных государствах, не
принадлежащего ни к какой революционной
организации, а просто интересующегося политическими событиями, проходящими на его
глазах и обсуждаемыми местной прессой», –
констатировал Ленчевский19.
Министерство иностранных дел обещало Департаменту полиции оказать Ленчевскому содействие со стороны посла в Константинополе
Чарыкова. Однако, по убеждению Ленчевского,
при организации центра агентуры в Константинополе нельзя было рассчитывать на содействие
русского посольства и консульства, готовых
помогать больше на словах, чем на деле20. Как
считал эмиссар политического сыска, учреждения дипломатического ведомства следовало
рассматривать лишь как временный приют и
избегать посещений их, тем более что среди их
19 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. 1909 г. Ед. хр. 436. Л. 34–38 об. В.В. Ленчевский – директору Департамента полиции. 30 марта 1910 г. № 4.
20 По словам Ленчевского, посол принял его радушно, выразил
удовольствие по поводу целей организации розыска и отослал
к консулу. Консул Панафидин также встретил очень любезно,
но все его практическое содействие свелось к обещанию дать
комнату для занятий, кассу с ключом для хранения переписки,
согласию подписывать телеграммы и отсылать донесения почтой за консульской печатью. От всякого другого участия консул устранился, в частности, в вопросе о разрешении свиданий
Ленчевского с заявителями в стенах консульства. Одна из причин заключалась в том, что Панафидину очень надоели своими
визитами прежние сотрудники охранки, особенно Мелас, от
посещений которых консул просил его освободить и добавил,
что денег никому давать не будет. Ленчевский успокоил его на
этот счет (Там же).

18 Так называемая «конституционная революция» 1905–1911 гг. в
Персии, на своем начальном этапе совпавшая с Первой русской
революцией 1905–1907 гг., серьезно дестабилизировала ситуацию во всем регионе, обострив соперничество между Россией
и Англией за влияние в этой стране. Активными участниками
революционных процессов в Персии были и младотурки, и
дашнаки, и другие радикальные силы. Для русских секретных
служб все это существенно повышало значимость задачи наблюдения за ситуацией в Персии и Закавказье.
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служащих было много инородцев, в частности
армян. Также не приходилось строить расчеты
на содействие турецких властей и полиции, ведших плотную слежку за всеми представителями
иностранных миссий и европейцами вообще.
Новую агентуру в Константинополе Ленчевский предлагал укомплектовать преимущественно сотрудниками Одесского и Кавказского
районных охранных отделений. Свидания руководителя сыскного пункта с ними следовало
проводить в условиях строгой конспирации в
целях сохранения в тайне личности заведующего агентурой. Желательно было также иметь
при русском консуле мелкого служащего, лучше
из старых надежных филеров, который мог бы
служить передатчиком почты и для других мелких поручений. От заведующего агентурой требовалось знание турецкого и, по возможности,
армянского языков, так как французский и немецкий в деле сыска в Турции были бесполезны.
«Что касается существующей агентуры в
Румынии и Болгарии, – писал Ленчевский – то
если Департамент полиции не найдет возможным ее совершенно упразднить, то таковую, за
исключением сотрудника “Такварьяна”, ввиду
вышеизложенных условий, было бы удобнее
оставить в распоряжении Одесского охранного
отделения, тем более что ротмистр Кречунеско,
благодаря знанию румынского языка, вошел в
личные сношения на почве взаимных услуг в
деле розыска с румынской полицией»21.
Руководство департамента согласилось с основными положениями доклада Ленчевского. В
апреле 1910 г. ему было предписано готовиться
к новой шестимесячной командировке в Константинополь с целью организации там агентуры, для чего ему следовало незамедлительно
приступить к изучению турецкого и армянского языков22. 12 ноября 1910 г. Ленчевский был
командирован в османскую столицу с денежным содержанием в 5400 рублей в год. Так было
положено начало работы агентурного бюро Департамента полиции на берегах Босфора.
В Константинополь В.В. Ленчевский при-

был с заграничным паспортом на фамилию
«Лобанов». Конспирация работы бюро с самого начала была скорее фиктивной. Несмотря
на предупреждения Ленчевского о практической невозможности и нецелесообразности для
агентуры работать «по парижскому образцу»,
под консульской крышей, помещение для канцелярии бюро было отведено именно в здании
русского консульства, среди персонала которого было много турок и армян, в том числе и
весьма подозрительных, по мнению сотрудников бюро, личностей. Следующий глава Константинопольской агентуры даже просил у начальства разрешения ночевать кому-нибудь из
его сотрудников в служебном помещении – для
охраны секретных материалов23.
Вся корреспонденция от Константинопольской агентуры шла в Одессу и в Департамент
полиции по консульской почте, за печатью консула; причем письма передавались напрямую
сотрудниками консульства капитанам русских
пароходов. Собственным российским почтовым отделениям в Константинополе, которые
существовали там по условиям капитуляций
великих держав и Турции и были укомплектованы в основном местными жителями, русские
дипломаты и агенты полиции справедливо не
доверяли24. Как докладывал в марте 1914 г. ротмистр Кречунеско, сменивший Ленчевского
на посту руководителя бюро, с самого приезда
«Лобанова» в Турцию местные власти и русские
эмигранты были твердо убеждены в том, что он
занимается политическим сыском. Более того,
эмигранты неоднократно обсуждали вопрос,
что им делать с «Лобановым», и каждый раз решали, что он безвреден для них25.
И все же, в конце концов, вопиющее отсутствие конспирации в работе Константинопольского бюро привело к закономерному результату. В ночь на 16 июля 1912 г., после совместного
ужина в ресторане со своими знакомыми анархистами-эмигрантами Анатолием Зафириди
и Фридрихом Гайлитсом, преподавателями
23 Там же. 1914 г. Ед. хр. 1. Лит. Д. Т. 1. Л. 10–10 об.
24 Там же. Л. 173–174 об.
25 Там же. Л. 107–108. К.Д. Кречунеско – директору Департамента
полиции. 3 марта 1914 г. № 65.

21 Там же.
22 Там же. Л. 47.
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местного 6-классного русского коммерческого
училища, Ленчевский был жестоко избит ими
на улице в Галате. Нападавшие пытались убить
чиновника охранки, ему удалось вырваться и
бежать, однако анархисты отобрали у него записную книжку, в которой он тайнописью делал
свои заметки26. Сразу же после этого Ленчевский
ходатайствовал об освобождении его от должности заведующего агентурой в Константинополе, утверждая, что находится в смертельной
опасности, поскольку младотурецкому комитету удалось выяснить, что именно он занимался
разоблачением панисламистской деятельности
на Кавказе. 14 августа преемником Ленчевского был назначен ротмистр К.Д. Кречунеско, выехавший в Турцию с загранпаспортом на имя
Константина Дмитриевича Казимира и денежным содержанием в 7950 руб. Передача дел и
сотрудников затянулась до февраля 1914 г., когда начальство наконец позволило Ленчевскому
выехать в Россию27.
Константинопольская агентура создавалась
буквально на пустом месте; штатный состав нового органа, как и начальный кадр секретных
сотрудников, формировался по прочно укоренившемуся в России импровизационному принципу – «с бору по сосенке». Помощником заведующего агентурой стал коллежский секретарь
Геннадий Дмитриевич Венценосцев. Этот молодой человек (1887 года рождения), окончивший
Пензенскую гимназию с серебряной медалью
и Лазаревский институт восточных языков с
правом на чин X класса, владел французским,
турецким, персидским, азербайджанским, сартовским, арабским, армянским и грузинским
языками. С 1909 г. он служил переводчиком,
затем делопроизводителем Туркестанского районного охранного отделения, в мае 1912 г. был
командирован в Константинополь под фамилией «Волков», с окладом жалованья в 3600 руб.

в год и с выплатой на разъезды по городу 25
руб. в месяц28. Увы, несмотря на впечатляющую
языковую подготовку, Венценосцев оказался
совершенно непригоден для службы. Непосредственный начальник характеризовал его как
«неуживчивого, грубого, во всех отношениях
отрицательного и нежелательного подчиненного»29.
Венценосцев неоднократно пренебрегал инструкциями начальства и основами конспирации30. В частности, однажды в ресторане в
разговоре с неким коммерсантом Вейсманом
(возможно, это был все тот же самый Сендер
Вейсман, непотопляемый провокатор и шантажист) Венценосцев отрекомендовался востоковедом и служащим в «казенном бюро по
предупреждению и пресечению проституции
русско-подданных женщин в Константинополе»31. Сказал, что бюро помещается в здании
консульства, что его начальник – дряхлый седой
старик; иными словами, понес вздор, опасный
для конспирации агентуры. Сразу же выяснилось, что собеседник его был не так уж прост,
поскольку он начал говорить о своих связях с
Парижской агентурой Департамента полиции,
о покойном П.И. Рачковском, рассказал даже о
прежней Балканской агентуре с центром в Бухаресте. Когда об этом разговоре стало известно
Ленчевскому, тот ужаснулся болтливости своего подчиненного и сообщил ему, что его странный собеседник был агентом революционных
кругов, специально направленным для изучения работы охранки в Константинополе. На все
обвинения Венценосцев упрямо отвечал, что
версию о бюро по борьбе с проституцией ему
28 Там же. Л. 6–7 об.
29 Там же.
30 Однажды Венценосцев попросту отказался перепечатать на
машинке рукописный текст перевода с турецкого, выполненного переводчиком Мамедовым. Не имея на то ни права, ни
разрешения, Венценосцев самовольно именовал себя то атташе, то секретарем, то драгоманом посольства; позднее же, в
ответ на обвинения начальства, он утверждал, что место имели ошибки и недоразумения. В действительности, сразу после
прибытия Венценосцева в июне 1912 г. в Константинополь
Ленчевский дал ему указание называться при необходимости
студентом, прикомандированным к посольству для изучения
восточных языков. Однако Венценосцев явно пренебрегал
этим указанием.
31 Там же. Л. 30–31 об.

26 Там же. 1911 г. Ед. хр. 1. Лит. Д. Л. 168–175 об. Для характеристики местных реалий добавим, что, как стало известно в
январе 1913 г., один из обидчиков Ленчевского, латыш Ф.Ф.
Гайлитс, оказался в большой нужде, растратил хранившиеся
у него деньги анархистов, занялся попрошайничеством, опустился и, в конце концов, застрелился в пьяном виде (Там же.
Ч. 2. Л. 104).
27 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. 1914 г. Ед. хр. 1. Лит. Д. Т. 1. Л. 86–88.
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предложил сам Ленчевский. В конце концов,
начальство потребовало отзыва Венценосцева
и увольнения со службы32. Должность помощника заведующего агентурой была после этого
упразднена.
Чиновником для письма при Константинопольской агентуре с весны 1914 года был назначен Георгий Георгиев Аждер (Аждеров), 27
лет, житель Рени Бессарабской губернии, родной брат казначея штаба ОКЖ подполковника
Аждера. Штатным переводчиком при Константинопольской агентуре, с зачислением чиновником для письма Департамента полиции, назначен житель города Шемахи, смотритель
Рустовского училища Кубинского уезда Бакинской губернии коллежский секретарь Мамед
Гаджи Рашидович (Рашид-оглы) Мамедов. По
смете на содержание личного состава агентуры
в Константинополе выделялось 13 200 руб. в год
(по 1100 руб. в месяц)33.
Основной состав секретных сотрудников
Константинопольского бюро был укомплектован случайными и малопригодными людьми.
Еще в феврале 1910 г. Департаментом полиции
был командирован в Константинополь бывший
секретный сотрудник Кавказского районного
охранного отделения Левон Сааков Баласанян
(Баласанянц), уроженец Эриванской губернии,
проходивший под псевдонимом Субботин. Это
был агент с богатым, но довольно сомнительным прошлым и подмоченной репутацией. В
1907 г. он, являясь членом партии Дашнакцутюн, стал секретным сотрудником Кавказской
охранки. Вскоре «Субботин» был провален пришедшим на свидание с ним сотрудником, однако ему удалось оправдаться. Изображая обиду
на заподозривших его товарищей, он перешел
в партию Гнчак, примкнув к ее русофильской
фракции Сабах Гюляна. Новый повод подозревать «Субботина» возник в 1911 г., когда после
его поездки по делам партии в Одессу там сразу
же была проведена ликвидация34.
Одновременно генерал-майор Д.С. Померанцев командировал из Одессы в Константи-

нополь своего секретного сотрудника, также
из числа дашнакцаканов, действовавшего под
псевдонимом «Головинский». В бытность свою
в Одессе он давал сведения по партиям эсеров
и анархистов-коммунистов; после произведенных зимой 1910 г. ликвидаций «Головинского»,
во избежание провала, подвергли административной высылке. Сотрудники «Субботин» и «Головинский» составили основной кадр внутреннего наблюдения Константинопольского бюро.
Они поселились в столичном районе Галата
под видом торговцев, снимали соседние лавки.
Вскоре два агента-армянина начали ссориться
друг с другом, а это менее всего способствовало
успеху их негласной работы, особенно принимая во внимание, что оба ранее уже были скомпрометированы в революционных кругах. В
декабре 1913 г. Ленчевский получил агентурные
сведения о том, что местное отделение партии
Гнчак недавно исключило из своей среды Баласаняна-«Субботина», уже в третий раз обвиняя
его в работе на охранку. Не зная, какими уликами располагают члены партии, Ленчевский не
был уверен, что сможет вновь реабилитировать
своего агента. Однако вскоре ротмистр Кречунеско выяснил, что слухи о провале Баласаняна
распускал «Головинский»35.
Наконец, Одесская охранка передала Ленчевскому своих агентов в Болгарии «Карова» и
«Такварьяна» – двух наиболее ценных сотрудников в составе прежней агентуры на Балканах.
По словам Ленчевского, «Такварьян», подобно
«Головинскому» с «Субботиным», был передан ему уже фактически проваленным, однако
благодаря умелым действиям его, Ленчевского,
восстановил и укрепил свое высокое положение
в партии анархистов-коммунистов, развил связи с Союзом черноморских моряков и Македонской революционной организацией36.
После начала работы Константинопольского
бюро охранки и передачи ему основных полномочий по освещению региона агентурная работа собственно на Балканах пришла в еще больший упадок.
В декабре 1910 г. исполняющий обязанности

32 Там же. Л. 58, 67, 100, 105, 164.
33 Там же. 1912 г. Ед. хр. 381. Л. 13; 1914 г. Ед. хр. 1. Лит. Д. Т. 2. Л. 3–4.
34 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. 1914 г. Ед. хр. 1. Лит. Д. Т. 1. Л. 140–141 об.

35 Там же.
36 Там же. 1911 г. Ед. хр. 1. Лит. Д. Ч. 2. Л. 62–63 об.
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вице-директора Департамента полиции, чиновник для особых поручений IV класса, статский
советник С.Е. Виссарионов получил предписание Курлова за № 820 «подробно ознакомиться
с постановкой розыска» в Жандармском управлении Одессы и районном охранном отделении37. С 16 по 24 декабря Виссарионов на месте
ознакомился с делами за период с 1 августа 1909
г., т.е. с момента объединения Одесского охранного отделения и Жандармского управления,
по 15 декабря 1910 г. Общий вывод ревизора
заключался в том, что начальник Жандармского управления и охранного отделения генерал-майор Д.С. Померанцев был прекрасным
администратором, глубоко честным, порядочным, экономным чиновником, отлично знающим ведение дознаний и переписки; строгим и
требовательным к себе и к другим. Однако, при
всем этом, он мало соответствовал задачам по
организации, приобретению и ведению внутренней агентуры, которая в Одессе была налажена плохо.
«В столь же плачевном состоянии мною найдена деятельность района и по Балканской агентуре», – докладывал Виссарионов. Он отмечал,
что заведующий агентурой ротмистр Кречунеско в сентябре 1910 г. был в Румынии, в Бухаресте, а прочих населенных пунктов никто из
районного охранного отделение не посещал; все
сношения велись только письменно. Агентурой
в Турции начал заведовать Ленчевский; соответственно, денежный отпуск Померанцеву на
агентуру на Балканах был уменьшен. Теперь им
расходовалось всего около 600 руб. в месяц. В
Румынии агентом состоял только Мотылёв, получавший 150 руб. в месяц. Своей агентуры у
него не было, сведения были весьма скудны и
добывались в основном путем перлюстрации.
После увольнения агентов Осадчука и Лайминга перестали поступать сведения из Ясс и Галаца соответственно. В Софии по-прежнему находились на службе агент Шварц и один филер.
Кроме того, в распоряжении Шварца были два
филера для наблюдения за армянами в Филиппополе; они получали 170 франков. По выводу

Виссарионова, в болгарском Разграде проживало много анархистов-коммунистов, однако у
охранки там никого не было. В итоге ревизор
согласился с предложением Померанцева и Кречунеско поселить там одного филера с жалованьем 150 франков в месяц.
«За переходом сотрудника [“]Такварьяна[”] к
Ленчевскому агентура по Румынии и Болгарии
фактически отсутствует, между тем на содержание ее было израсходовано в течение 11 месяцев
12 098 руб. 31 коп.», – докладывал Виссарионов.
Ранее, до увольнения Осадчука и других ничего
не дававших сотрудников, в месяц расходовалось до 1200 руб. После увольнений и передачи
агентуры Ленчевскому расход сократился наполовину. Виссарионов докладывал о желательности объединения руководства вообще всей
агентурой на Балканах в одних руках, а именно
у Ленчевского. Однако до тех пор, пока он не
освоился полностью в Константинополе, признавалось необходимым, чтобы Кречунеско,
владеющий французским и румынским языками и имеющий связи в регионе, организовал
эффективную агентуру в тех городах, где были
сосредоточены русские эмигранты38.
По итогам доклада руководством в марте 1911 г. было решено, согласно рекомендации Виссарионова, перевести Померанцева на
должность начальника другого жандармского
управления, туда, где этот пост не был совмещен с постом начальника районного охранного
отделения39. Иными словами, это был перевод с
понижением.
Однако оздоровить и оптимизировать агентуру на Балканах все же не удавалось, в том
числе и потому, что охранка, как и прежде, с
большим трудом избавлялась от старых сотрудников. Так, еще до ревизии Виссарионова,
с 1 июля 1910 г., был уволен ветеран работы на
Балканах Осадчук, продолжавший просить о
сохранении ему жалованья и материальной помощи, присылавший бесполезные и пустые сведения. Большинство его донесений на имя Кречунеско представляло смесь отчаянных просьб
38 Там же. Л. 43–62 об. О Балканской агентуре см.: Там же. Л. 56–57.
39 Там же. Л. 66.

37 Там же. 1910 г. Ед. хр. 365. Л. 1.
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о материальной помощи и расплывчатых малоинтересных сведений о каких-то якобы признаках активности революционеров. В 1911 г.
Осадчук, которому тогда было 54 года, с семьей
перебрался в Россию, в город Ананьев Херсонской губернии. Как раз в то время начали создаваться контрразведывательные отделения военно-окружных штабов, и возглавивший КРО
штаба Одесского военного округа жандармский
подполковник Н.Н. Аплечеев принял Осадчука
на службу с 10 октября 1911 г. В должности чиновника для поручений Осадчук вновь служил
на румынской территории. Он был стар и болен, страдал цереброспинальной неврастенией
в тяжелой форме, нарушавшей его психическую
деятельность, а также хронической экземой. В
феврале 1914 г. Осадчук был вынужден прекратить службу в Бухаресте, якобы из-за крайне
расстроенного здоровья40.
В действительности же он оказался в центре
очередного шпионского скандала, разгоревшегося в Румынии в январе. Русские эмигранты
стали замечать пропажу своих писем, что они
приписывали местному «черному кабинету»
(т.е. полицейскому подразделению перлюстрации). Однако румынские власти выяснили, что
прибывшие в Бухарест под видом мелких торговцев Осадчук и Мотылёв по старой привычке
подкупили почтовых чиновников и организовали перлюстрацию всей входящей и исходящей русской почты. Для этого они имели особую конспиративную квартиру. Для прикрытия
Осадчук содержал чайную лавку, в которой
хранилось всего два-три десятка коробок этого
товара. Распространились слухи, что Осадчук
был близок с Олтыновичем, главным участником громкого шпионского «дела Голиеску». Румынское общество было возмущено. В конце
концов глава сигуранцы добился разрешения на
немедленную высылку Осадчука; Мотылёву же
удалось доказать свою непричастность41. Даже
после этого провала одесская контрразведка
из-за острой нехватки кадров была вынуждена
продолжать пользоваться услугами Осадчука;

этот заслуженный, но уже малопригодный для
дела сотрудник-инвалид прослужил в Одессе
при КРО штаба округа до 8 сентября 1916 г. О
Мотылёве же русская контрразведка в 1915 г.
получила сведения, что он был завербован Альбертом Вернером, главой германской разведывательной организации в Румынии, и работал
на него в России, получая за это 3000 франков
в месяц42. Объективных подтверждений этому
нет, но, учитывая общий моральный уровень
секретных сотрудников русского политического сыска того времени, мы не можем считать
совершенно невероятным столь постыдный
финал более чем 30-летней карьеры Мотылёва
на Балканах.
Представители русской военной разведки и
сотрудники агентуры Департамента полиции
на Балканах и в Константинополе мало соприкасались между собой в своей деятельности.
Их основные задачи и методы работы сильно
различались. К примеру, перед командировкой
Ленчевского в Константинополь начальство
предписало ему воздержаться от деловых сношений с военным агентом генерал-майором
И.А. Хольмсеном43. Тем не менее иногда военным разведчикам приходилось обращаться к
агентам полиции за содействием. Так, осенью
1912 г., накануне 1-й Балканской войны, болгарская сторона полностью прекратила информировать русского военного агента в Софии
Генштаба полковника Ю.Д. Романовского (представителя вооруженных сил державы, которая
была покровительницей и арбитром Балканского союза!) о своих мобилизационных мероприятиях. Тот был вынужден добывать сведения о
ходе мобилизации агентурным путем. Важные
услуги в этом ему оказал агент Балканской агентуры Департамента полиции «Каров» (адвокат
Петр Шварц), и Романовский особо отметил
это в докладе начальству. Генерал-квартирмейстер ГУГШ Ю.Н. Данилов писал исполняющему
должность директора Департамента полиции
С.П. Белецкому: «Военный агент в Болгарии,
Генерального штаба полковник Романовский,

40 Там же. 1909 г. Ед. хр. 301. Л. 55–59 об., 84, 95–96.
41 Там же. 1914 г. Ед. хр. 1. Л. Д. Т. 1. Л. 63.

42 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 495. Л. 55–57. Туркистанов В.Г.
Доклад по ЦВРБ. 24 октября 1915 г. № 7272.
43 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. 1911 г. Ед. хр. 1. Лит. Д. Л. 20.
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донес, что состоящий в г. Софии агентом Департамента полиции П. Шварц, во время последних событий, за которыми пришлось следить
агентурным путем, сообщал полковнику Романовскому безвозмездно весьма ценные сведения, которые, по тщательной проверке, всегда
оказывались верными. О таковой полезной деятельности агента Департамента полиции П.
Шварца почитаю долгом довести до сведения
Вашего превосходительства»44.
Очевидно, представители Генштаба искренне хотели поощрить Шварца, но результат вышел прямо противоположный. Директор департамента распорядился представить письмо
Данилова для доклада министру внутренних
дел, поскольку в данном случае имел место факт
сотрудничества с военной разведкой, запрещенного Департаментом полиции своим заграничным представителям45. Так что, скорее всего, для Шварца дело закончилось выговором, а
для Генштаба – неприятной перепиской с МВД.
Этот случай довольно красочно живописует
проблему взаимодействия военной и политической разведки Российской империи за рубежом. Впрочем, были случаи и более успешного
сотрудничества двух ведомств, благодаря частной инициативе начальников на местах. К примеру, в октябре 1907 г. сотрудники Одесского
охранного отделения в Румынии, с разрешения
подполковника Левдикова, оказали содействие
командированным в эту страну негласным
агентам военного ведомства по подбору информаторов, в частности, ими был предложен
«весьма интересный и серьезный сотрудник,
согласившийся давать ценные военные сведения»46. Левдиков докладывал своему начальству, что пошел навстречу военному ведомству,
имея в виду исключительно пользу общего дела,
однако дал подчиненным указание «отнюдь не
принимать, без надлежащего на то распоряжения, какого-либо активного участия в области
этих [военных] разведок»47.

Агентуре Департамента полиции в Константинополе довелось действовать в период двух
Балканских войн, в том числе и в осадных условиях конца 1912 г., под грохот канонады с
Чаталджинской укрепленной линии. В те дни
большинство европейцев в османской столице
спешили укрыться в зданиях посольств и консульств, рассчитывая на защиту со стороны десантных отрядов, орудий и пулеметов великих
держав в случае возможных кровавых беспорядков. Сотрудники агентуры Кречунеско продолжали с риском для жизни исполнять свой долг,
однако в таких условиях и при остром кадровом
голоде их работа не могла быть плодотворной.
Сам Кречунеско после окончания Балканских
войн докладывал начальству о необходимости
активизации работы за пределами Турции, прежде всего в Болгарии, к власти в которой пришли русофобские силы и где были сильны позиции социалистов48. Помимо прежних ценных
сотрудников «Карова» и «Такварьяна», в Болгарии Константинопольская агентура приобрела
в то время нового тайного агента «Петрова».
Он был 40–42 лет от роду, жил прежде в Варне,
а к началу 1914 г. – в Филиппополе, где служил
префектом городской полиции. «Петров» передавал Кречунеско некоторые сведения, которые
получал от своей агентуры49. С конца 1911 г.
тайным сотрудником Жандармского управления Одессы состоял градоначальник Варны Михайлов. Еще до занятия поста градоначальника
он оказывал свои услуги русскому вице-консулу Г.С. Фонвизину, затем активно предлагал
свою помощь в политическом сыске новому
вице-консулу К.Л. Рагозину, а также работал с
представителем Балканской агентуры Шварцем. По оценке Фонвизина и Рагозина, Михайлов был «человеком энергичным и знающим
свое дело», но «увлекающимся и способным из
честолюбия и желания играть роль преувеличивать значение сообщаемых им фактов»50. Михайлов говорил, что имеет ценные источники в
революционной среде, которые позволяли ему

44 Там же. 1909 г. Ед. хр. 436. Л. 168. Ю.Н. Данилов – С.П. Белецкому. 15 октября 1912 г. № 1695.
45 Там же.
46 Там же. 1906 г. Ед. хр. 872. Л. 124–125 об.
47 Там же.

48 Там же. 1914 г. Ед. хр. 1. Лит. Д. Т. 1. Л. 133–134. К.Д. Кречунеско
– директору Департамента полиции. 14 апреля 1914 г. № 125.
49 Там же. Д. Т. 2. Л. 1а.
50 Там же. 1912 г. Ед. хр. 354. Л. 1–5 об.
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осветить всю деятельность русских эмигрантов
в Болгарии и их планы по ввозу революционной
контрабанды в Россию. Одновременно, чтобы подстраховаться, Михайлов писал записки
министру внутренних дел Болгарии о необходимости сотрудничества с русской полицией в
деле борьбы с революционерами и просил для
себя разрешения на поездку в Одессу для переговоров с русскими властями. С 9 января 1912 г.
градоначальник Варны был зачислен вспомогательным сотрудником Департамента полиции с
месячным жалованьем 75 руб. (200 франков)51.
И все же наладить стабильную и плодотворную работу агентуры в Болгарии так и не удалось ни из Константинополя, ни из Одессы. В
конце декабря 1913 г. Кречунеско был вызван
в Петербург, на Фонтанку, 16, «для выяснения
причин бездеятельности означенной [Константинопольской] агентуры»52. В своем докладе ротмистр был вынужден признать, что «наличный
состав его секретных сотрудников является настолько слабым и недостаточным, что не может
с успехом освещать деятельность русских революционных групп, функционирующих в Константинополе и на Балканском полуострове»53.
В январе 1914 г. директор департамента С.П.
Белецкий предпринял попытку усилить кадры
секретных сотрудников Константинопольской
агентуры путем командирования туда агентов
жандармских управлений Одессы, Севастополя,
Бессарабии и Тифлиса. По этому вопросу завязалась переписка, но в итоге управления смогли
предложить всего несколько малопригодных
для заграничной работы сотрудников, либо
уже проваленных, либо сомнительных занятий,
либо неспособных действовать в среде революционных партий. К концу апреля Департамент
полиции был вынужден сообщить Кречунеско,
что не может передать ему на усиление никого
из подходящих сотрудников54.
17 февраля 1914 г. руководство Департамента полиции утвердило инструкцию заведующему агентурой в столице Османской империи.
51
52
53
54

Главной задачей ему ставилось наблюдение за
деятельностью на Балканах, в Константинополе
и Александрии русских и иностранных революционных организаций, угрожающих безопасности России, прежде всего – за передвижением
международных террористов и анархистов, намеревающихся проникнуть в пределы России.
В инструкции подчеркивалось, что в обязанности Константинопольской агентуры не входят
общая политическая разведка и наблюдение
за революционными организациями, не враждебными Российской империи. Бюро в Константинополе не следовало заниматься сбором
подробных сведений по Азиатской Турции, Сирии, Персии, Египту (кроме Александрии), поскольку там не было ни соответствующей агентуры, ни русской революционной эмиграции.
В будущем допускалось начало наблюдения за
деятельностью армянских революционеров в
пределах Эрзерумского вилайета и в персидском Тавризе. Все сведения из Константинополя предписывалось докладывать директору Департамента полиции, в случае необходимости
также – начальникам жандармских управлений
Одессы, Крыма, Кавказа и Бессарабии. Всякие
встречи с официальными лицами в Константинополе инструкция признавала неудобными
и излишними. В отношениях с дипломатами
сотрудники Константинопольской агентуры
должны были соблюдать такт и осторожность,
беречь секретных сотрудников от провала.
Подбором последних следовало заниматься как
самому бюро в Константинополе, так и Департаменту полиции (как уже было сказано, оба в
действительности ничего с этим не могли поделать). Именно результаты работы с секретной
агентурой, отмечалось в инструкции, должны
были стать мерилом успешности сыскного пункта в Константинополе55.
Установление контактов с политической
полицией Болгарии и Сербии было признано
целесообразным, но их рекомендовалось завязывать не напрямую, а по линии МИД. Впрочем, целый ряд вопросов взаимодействия ведомств Фонтанки и Певческого моста оставался

Там же. Л. 6–8 об.
Там же. 1914 г. Ед. хр. 200. Л. 15–16 об.
Там же.
Там же. Л. 48.

55 Там же. Ед. хр. 1. Лит. Д. Т. 1. Л. 75–78 об.
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нерешенным. В мае 1914 г. был выдвинут проект
причисления штатных сотрудников Константинопольской агентуры к русскому генеральному
консульству в османской столице. Однако генконсул А.Ф. Шебунин возражал против этого,
считая, что приобретение чинами охранки статуса консульских служащих могло помешать их
работе56.
Константинопольская агентура во главе с
ротмистром К.Д. Кречунеско была слаба, неэффективна и явно не соответствовала обширным
задачам, поставленным перед ней руководством.
Через несколько дней после начала мировой
войны, еще до разрыва дипломатических отношений России и Турции, глава Константинопольского бюро расписался в собственной
беспомощности и, по сути дела, бежал с вверенного ему поста. 31 июля 1914 г. Кречунеско, не
получив на то никаких распоряжений начальства, самочинно вернулся в Одессу, привезя с
собой переводчика Мамедова и архив агентуры.
Начальнику Одесского охранного отделения
П.П. Заварзину он объяснил свое возвращение
«невозможностью продолжать розыск в Турции
вследствие начавшегося под влиянием Германии преследования турецкими властями служащих в российском посольстве»57. Руководству
Департамента полиции пришлось смириться
с этим и принять решение: «Бюро Балканской
агентуры упразднить впредь до окончания войны с Германией и выяснения политических взаимоотношений с Турцией»58. С 1 сентября 1914
г. Балканская агентура официально прекратила
свое существование59. Переводчика Мамедова решено оставить на службе, с назначением
в распоряжение начальника Жандармского
управления Одессы; «Головинскому» и «Субботину» назначены разовые пособия по 400 руб., а
«Карову» – 250 руб., при условии представления
им своего архива60.
Ротмистру Кречунеско было предписано
явиться к 11 августа в Петербург с оправда56
57
58
59
60

тельными документами для отчета в израсходованных денежных средствах, от которого тот
прежде уклонялся61. Были внимательно проанализированы донесения Кречунеско за 1914
г., и выводы оказались очень неблагоприятны
для бывшего руководителя бюро в Константинополе. Практически все донесения агентуры
Кречунеско по партиям Дашнакцутюн и Гнчак и
по Болгарии были признаны несущественными
или запоздалыми; агенты черпали их преимущественно из партийной прессы и общих слухов. Заключение департамента гласило: «Большинство агентурных предприятий ротмистра
Кречунеско начинаются донесениями, содержащими многообещающий и серьезный материал,
а затем оканчиваются ничем, так как дальнейших сведений по возникшему делу обыкновенно от него не поступало»62.
Проведенная тогда же проверка отчетности
выявила, что «в отношении оправдательных
документов оказался целый ряд недочетов, сводящийся к полному отсутствию расписок сотрудников, к представлению документов, подлежащих проверке вследствие своей неясности,
и к превышению норм выдач»63. Общая сумма
неоправданных расходов Кречунеско составила 4681 руб. 62 коп., неясными и подлежащими
проверке были признаны оправдательные документы на сумму 1069 руб. 23 коп., неправильные
выдачи и неоправданные повышения жалованья составили 772 руб. 52 коп., необоснованно
было выведено на личную агентуру 470 руб.
Учитывая ряд других мелких погрешностей,
всего Кречунеско был обвинен в неоправданном расходовании 7020 руб. 89 коп. (что составляло примерно сумму общих расходов его бюро
за трехмесячный период)64.
Предельно ясную картину крупной денежной
растраты дополняли позорные детали: склеивание ротмистром Кречунеско целого ряда расписок сотрудников из отдельных кусочков, а
также подделывание почерка агента «Карова»
(Шварца), что выяснилось путем сличения его
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расписок с имевшимися в департаменте образцами. 15 сентября 1914 г. бывший руководитель
Константинопольского бюро Департамента полиции бежал из России в Румынию и 2 октября
высочайшим приказом был исключен из службы безвестно-отсутствующим65.
Что привело карьеру жандармского ротмистра к такому постыдному концу? В апреле
1914 г. Кречунеско, жалуясь на нехватку способных подчиненных, в письме на имя директора
Департамента полиции писал, что, как свидетельствовал его шестилетний опыт заведывания
агентурой на Балканах, «сплошь и рядом могущие быть полезными в империи сотрудники
оказываются непригодными для заграничной
жизни, что отражается на выполнении взятых
ими на себя услуг»66. Увы, эти слова оказались
полностью справедливыми и в отношении его
самого. Лишь позднее стало известно, что, в
бытность свою в Константинополе, Кречунеско
«по имеющимся секретным сведениям, вместо
выполнения своих прямых обязанностей, всецело предавался торговым предприятиям, в каковые, по-видимому, вкладывал казенные суммы, отпускаемые на розыск»67.
Немного времени спустя русская разведка
в Румынии вновь столкнулась с призраком беглого жандармского ротмистра-растратчика. В
апреле 1915 г. начальник штаба ОКЖ В.П. Никольский обратился в Генштаб с просьбой проверить сведения о том, что бывший ротмистр
Кречунеско якобы стал помощником редактора
одной бухарестской газеты и часто появлялся в
обществе русского военного агента в Румынии
полковника Б.А. Семёнова68. В ответе на запрос
Семёнов категорически отрицал это; наведя
справки, он выяснил следующее. Еще 13 декабря 1914 г. румынское Министерство юстиции
уведомило нашу миссию, что 5 октября того
же года в институт Медиколегаль в Бухаресте
был доставлен труп некоего Константина Кре-

чунеско, 42 лет от роду, по профессии – агента
секретной полиции, румына-бессарабца под
русским покровительством, родившегося в Кагуле и проживавшего в Бухаресте, на улице Колумбелор, 11-бис. Умер он 1 октября 1914 г. в
госпитале Кольца. Смерть Кречунеско наступила от отравления фосфором, что было удостоверено медицинским вскрытием, акт которого
был препровожден русской миссией через бессарабского губернатора вдове Кречунеско69. У
начальника румынской тайной полиции Панаитеску Семёнов выяснил частным образом, что
Кречунеско покончил жизнь самоубийством.
Панаитеску также подтвердил, что некоторое
время Кречунеско состоял тайным агентом сигуранцы70. В Генштабе так и не узнали, являлся
ли покойный Кречунеско одним лицом с бывшим жандармским ротмистром. Однако все
данные, включая точный возраст покойного, не
оставляли в этом никаких сомнений.
Наряду с Балканской агентурой Департамента полиции, наблюдение за территорией Румынии осуществляло также Бессарабское губернское жандармское управление, со
штаб-квартирой в Кишинёве. Накануне Великой войны во главе его стоял полковник ОКЖ
Константин Федорович Нордберг, знаток местного революционного движения и достаточно
опытный специалист по агентурной работе. Он
занимал этот пост вплоть до лета 1916 г. В самой
Бессарабской губернии к началу 1914 г. организованного революционного подполья не существовало; это позволяло управлению Нордберга
ограничиваться слабой внутренней агентурой
числом в шесть человек, а также одиннадцатью
филерами из унтер-офицеров71. Закордонная
агентура Бессарабского ГЖУ состояла из одного агента у ротмистра С.М. Ральцевича с пограничного пункта в Рени и двух агентов у подполковника М.С. Афанасьева с пограничного
пункта в Измаиле72. Они работали в основном
на Дунае, среди матросов Русского Дунайского
пароходства, наблюдая за их связями с тайной

65 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 325. Л. 1. В.П. Никольский –
М.Н. Леонтьеву. 24 апреля 1915 г. № 776.
66 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. 1914 г. Ед. хр. 200. Л. 45–46.
67 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 325. Л. 6–6 об. Доклад по КРО
при Огенкваре. 11 июня 1915 г. № 4723.
68 Там же. Л. 1. В.П. Никольский – М.Н. Леонтьеву. 24 апреля
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организацией «Союз черноморских моряков».
Таким образом, основным предметом внимания управления была деятельность русских революционеров-эмигрантов в Румынии, однако
ряд сведений кишинёвских жандармов мог заинтересовать и военную разведку. Копии некоторых сводок Бессарабского ГЖУ передавались
Нордбергом в Одессу, на имя начальника штаба
Одесского военного округа; позже в годы войны разведка военного ведомства и Департамент
полиции пытались расширить взаимодействие
и обмен информацией, но здесь предсказуемо
возник целый ряд серьезных затруднений.
Все вышеизложенное позволяет утверждать,
что накануне Первой мировой войны аппарат
политической полиции Российской империи
был хуже приспособлен к заграничной разведывательной работе, чем у их коллег-оппонентов
из военного ведомства. Деятельность русской
политической полиции на Балканах в конце XIX
– начале XX в. испытывала негативное влияние
целого ряда недальновидных организационных
и финансовых решений руководства. Но главная причина ее низкой результативности все
же заключалась в грубых промахах в области
кадрового отбора. Все прочие проблемы были
следствием этого. Ответственные руководители
Департамента полиции проявляли вопиющий
непрофессионализм в сфере подбора сотрудников для заграничной службы, контроля за
их деятельностью, в том числе агентурной, обеспечения конспиративности их работы. Череда
плачевных и постыдных провалов на Балканах
и в Константинополе свидетельствовала о переоценке руководством русского политического
сыска своих возможностей. Ставя масштабные
задачи своим зарубежным органам, оно мало
беспокоилось о соответствии им наличных кадров, сил и средств. После начала мировой войны агентура Департамента полиции на Балканах прекратила свое существование.

Др. Василий Каширин
Институт славяноведения РАН
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СРПСКО-АУСТРОУГАРСКИ ОДНОСИ 1874-1914.
У извештајима српског посланства у Бечу
Документи
(Део 15)

Следујући жељи свог господара прихватише и
г. Братијано и г. Јонеско правац политике г. Когалничана, и после нових и учестаних, одчасти
изазваних, заплета с Портом и садашњи министри Књаза Карла немисле ове и даље оставити
нерасчишћене, него су тврдо решени, заузети
за своју земљу положење према Порти, које ће
бити или равно подпуној независности или тек
номиналној зависности без сваких даљих материјалних па чак и без формалних веза са сузереном државом.
Г. Балачано ми у поверењу саобшти, да је
ген[е]р[ал] Гики одсуство од дужности дато у
намери, да се у Цариград више ни он ни други ко под досадашњим условима шаље; да се
унапред трибут Порти неће плаћати из узрока,
што ни она своје обвезаности према Румунији
неиспуњава, а поврх свега што још својом и
унутарњом и спољном политиком чини, да се
Румунија финансијски и економно штети и назађује у толикој мери, да би од ње, и кад би још
после толиког оштећења у стању била, трибут
плаћати, било самоубиство онакву политику
подпомагати (плаћањем трибута); и да је влада
његова тврдо решена, оружаном руком одбити
Порту, ако би ова смишљала, силом Румунију у
пређашње одношаје повратити. У овој је цељи,
рече, и повећање артиљеријске снаге последњих
дана декретирано. –
Да ли је румунска влада себи за извршење
ових намера осигурала подпору какве велесиле,
г. Балачано није ми умео или није ми хтео казати.
Из тога, што је овај правац политике омиљена
идеја самог Књаза Карла, несме се закључити, да
јој је осигурана подпора Немачке; истоветност
имена владалаца обе земље, међу којима управо
никакве свезе сродства непостоје, па баш кад би

187.
23. март 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о активностима Румуније на постизању независности
Бр. 30,

У Бечу, 23. Марта 1877.

Господину Јов[ану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Из више разговора с г. Балачаном летос и јесенас могао сам закључити, да се дотични државници у Румунији живо занимају идејом, да из
забуна, у којима се турска царевина налази, и
из заплета учестаних између Порте и румунске владе изведу коначно оцепљење Румуније
од турског сузеренства и проглашење њене
савршене независности. Колико се опомињем,
ове тежње Румуније учинио сам био узгредно
и у рапорте, које сам Вам подносио. Познати
циркулар г. Когалничана румунским агентима,
односећи се на захтеве Румуније од Порте, да
се извесних седам спорних питања расправе,
издат је у цељи био, да створи заплет, који би
се имао проглашењем румунске независности
тек окончати. И да је тадашње министарство на
влади остало, оно би последично у предузетом
правцу на сваки начин заузело друго положење
и понашање у рату србско-турском, и ако неби
формалним остварењем својих намера а и активним учествовањем у пређашњем рату обстанак царевине у питање довело, оно би бар
уштедило својој земљи ону улогу, коју јој је нова
влада у претераној лојалности према сузерену за добро нашла у прво време октројирати.
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ових и било, далеко би остала подчињена интересима Немачке, које она у тим намерама Књаза
Карла неналази и који једини Кн[езу] Бисмарку
за покретало рада служе. Пре ће такве тежње
налазити „симпатија“ код Русије, јер оне улазе
у систем њеног главног задатка на истоку, а и
у датим приликама налазе одобравања од стране руских дипломата. И у препирки, коју је пре
неки дан г. Балачано с Алеко-пашом у предсалону овд[ашњег] министарства о познатом сукобу
на дунавским острвима имао, и која је изашла
била изван граница обичне дипломатичне дискусије, јер обојица трактираше владу другога епитетима de mauvaise foi, sans foi et sans loi
etc.1 и претише тражењем сатисфакције помоћу
оружја – г. Новиков наишавши на то, даваше
г. Балачану за право при свем том, што ту десивши се ген[е]р[ал] Робиљан Турску и њеног
амбасадора у заштиту узимаше. О овој сцени
је г. Балачино званично своју владу известио, и
мисли, да ће она исту у интересу својих познатих намера код сила употребити.
Г. Наришкин ће Вам усмено о Скобли моћи
саобштења учинити.
Чест ми је, и овом приликом уверити Вас,
Господине Министре, о мом особитом поштовању.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Три последња писма, која Вам послах по г. На-

ришкину, сигурно су Вам до руку дошла, ако
нешто и доцније. Несмотрено поступање тог
господина у избору лица, којима се поверавао,
држим, да јетакође допринело к утврђењу гласова, који су се по руско-аустријским званичним круговима просипали а потом и у шире
кругове допрли о томе, да србска влада, желећи
конкурирати с Црномгором, потајно подпомаже босански устанак. Ја сам посредно извештен
о бићу оних званичних назора, а путем индукције сам то такође могао констатирати. Осим
тога био сам и од новинарске стране по том
предмету интерпелиран. Гласови би уосталом
били мање важни и невина нагађања, да они
необухватају и та подметања, да србска влада
у оној конкуренцији, коју она Црнојгори само
из зависти без друге цељи прави, дотле иде, да
повлађује неким познатим личностима (Љубибратићу, Н. Машановом –), које су лични непријатељи Књ. Николе, и које се и сад заклињу,
да ће овоме главе доћи. Извештен сам, да је Барон Родић телеграфом Књаза Николу опоменуо
на опасност коју Србија његовом животу спрема и да је овај одговорио, да без страха и радо
чека, да му такви непријатељи у домашај дођу.2
– Ја се свему, док небудем питан, чиним невешт,
али сам додирнувши предмет другим поводом,
т. ј. у разговору о жалбама усташа (које у оригиналу имам) на србску владу, што је она одричући им помоћ „народну ствар изневерила“, дао
на више места доказа, да су гласови о подпомагању устанка с наше стране посве неистинити, а
она даља потварања, да су глупе измишљотине
или лакомислено тумачење брбљања каквог Н.
Машановог и другова му, које србској влади по
свој прилици није ни до знања дошло, и које му
је даље од извесне стране навлаш дато озбиљније значење, но што га оно заслужује. Потанко
разложих о томе моје назоре данас и Божидаревићу, који довече у Петербург полази и који
ће тамо на највишем месту (по свој прилици)
моћи и о томе питан обавештења дати.3
Овд[ашња] француска амбасада молила ме
је за копију једног званичног мемоара о варварствима од стране турске војске у последњем

1 (Фр.) неискрености, несавестности.

2 Шифровано „Барон...спрема“.
3 Исто, „Божидаревићу...полази“.

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 310

188.
28. март 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о гласинама у Бечу да Србија потпомаже устанике у Босни; о француском интересовању за турске свирепости
Бр. 31,

У Бечу 28. Марта 1877.
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рату почињенима, који сте Ви тек ових дана
предали у препису г. Берсолу,4 ма да је акт од 24.
Декр. пр. г. датиран и намењен био, да се члановима конференције цариградске преда. Међу
седам мемоара, које сте ми о том предмету досад послали, онај од 24. Декр. се ненаходи, и
зато немогох оној молби одговорити, те се тога
ради овим Вама обраћам.
Скобла оде у Босну јуче, пошто одпрати
купљене пушке и муницију.5
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

свем том што су силе, пре него што су протокол подписале, управо преко Енглеске примиле уверења, да Порта на протокол пристаје.
Још пре десетину дана рече ми бар[он] Орциј,
да се споразумљење између Русије и Турске находи на најбољем путу, почем има изгледа, да
се погодба о миру између Порте и Црнегоре у
дело приведе, и почем се у Цариграду већ занимају и избором одсланика (именовавши ми
и кандидата), који би имао ићи у Петроград, да
се с руском владом о појединостима извршења
протокола споразуме. Сад је поново све то опет
у питање доведено, при свем том што је гр[оф]
Андрашиј међутим једном енергичном нотом
(каошто чујем) у Цариграду мирољубиве тежње
сила подупро. Порта непопушта сад према Црнојгори ни онолико, на колико је стављала у
изглед да ће попустити, а непристаје ни одсланика у Петроград послати, пре него би уверена
отуд била, да ће се у преговоре узети и разоружавање Русије. Из руских извора дознадох, да
Порта подусловљава пошиљање одсланика свог
истом politesse réciproque7 од стране Русије, што
је цара јако разљутило, те тим опасност, да се
рат неће моћи избећи, још већа постаје. Дипломати који Турску познају, суде врло коректно,
кад тврде, да Порта, и ако се примора на пријем
протокола, неможе под никојим начином приступити његовом извршењу; јер би тим сама
ускорила пропаст отоманске царевине, која је
основана и обстати може само на базисима подчињености христијана под мухамеданцима, те
се с еманципацијом угњетеног елемента и сама
царевина за неколико, не деценија, но година
у христијанску, модерну, државу преобразити
мора; а то значи – пропаст мухамеданства.
Из поузданог извора сазнао сам, да Кн[ез]
Бисмарк тражи од цара разрешење од дужности не због несаглашавања с његовим назорима
у унутарњој или спољној политици Немачке,нити зато што му је, одчасти неуспешна – борба
с разним политичним партијама додијала, него
искључиво стога, што су његовој раздражљивој
нарави постала несносна и убитачна насртања
и пецкања од стране царице и њене светле сна-

КЦукић
Имам једно повеће писмо за Митрополита из Русије које не могу поштом сходно упутству послати.6
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 322

189.
29. март 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о неизвесном одржању мира између Србије и Турске, о британској подршци
Турској, о разлозима због којих кнез Бизмарк од
цара тражи своје разрешење
Бр. 32,

У Бечу 29. Марта 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
О питању мира или рата бићете боље извештени из Цариграда, где се оно сад и решава. Колико ја дознајем, оно стоји још нерешено с том
само изменом, да изгледи за одржање мира због
упорности Порте, да изискивањима лондонског
протокола одговори, са сваким даном слабији
постају. Има мишљења, да опет Енглеска, ако
и не својим саветом, то бар својим држањем
Порту окуражава у овој непопустљивости, при
4 Жан де Берсол (Jean Marie Alphonse Auguste de Bersolles)
(1860?), француски генерални конзул у Београду.
5 Шифровано „Скобла...Босну“, „пушке и муницију“.
6 Шифровано „Митрополита...поштом“.

7 (Фр.) обостраном учтивошћу.
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хе наследниковице а с њиховим овлашћењем и
од стране других непријатеља његове личности
или политике. Одкако се Кн[ез] Бисмарк својим
духом напред истакао, био је он непрекидно
предмет гордих, завидљивих, злобних нападања од стране царице, а и наследнице престола; одговорима својим, често оштрим али
свакад у цељ гађаним, он је по који пут олакшао себи жучне патње, али оваква борба није
му личила нити је имала других последица, но
да његове непријатељице још више раздражи
и определи их, да у свезу ступе с разноврсним
канцеларовим непријатељима, што је дакле и
на ток државних његових послова утицаја имало. Немогући тому на пут стати, а видећи да се
здравље његово под колеричном му нарави тим
сатире, канцелар захтевао је одпуст од цара, но
овај се од њега нити може нити хоће да одвоји, и
зато му дозвољава само одмор. Ко ће од обојице
попустити, још се незна, но држи се да ће и овај
пут канцелар свог цара послушати.
Изволите, Господине Министре, бити и сад
уверени као и свакад о мом особитом поштовању.

митет преко својих агената ради живо сад на
том главном задатку, да устанак у Босни што
више може ојача и да се рашири, те да се руској влади учини немогуће, рат избећи.8 Он се
притом небрине о коначној користи тог рада
за христијанство у самој Босни а и у Турској а
још мање о фазама, које ће усташи до постигнућа какве цељи проживити, нити се скрупулозан показује при избору средства у свом раду.
Његов је коначни задатак посредством рата с
Турском или Европом Русију у сваком случају
политично преобразити, а узгредно руско – или
славенско-православни престиж повисити, па
макар посебна славенска племена и пропала.
По примеру босанских усташа пр[ошле] године он мисли користити се у свом раду и помоћу
Србије и њене владе и употребом садејства
револуцијонарних страних легија и србског
претендента Карађорђевића. Опоменут на зле
последице оваквог поступања, он као да је напустио идеју и даље улазити у заједнички рад с
револуцијонарима и с Карађорђевићем, с којим
је последњим овде и било о томе преговарања.
О свему том је, чујем, овдашња полиција добро извештена и од ње би се могао уверити о
правом стању, али боим се тим је изазвати на
одкриће да је влада српска с комитетом у свези
ради подобне цељи. Зато очекујем понајпре у
томе упутства.9 Можебити наћићете за добро о
томе понајпре потражити објашњења од самог
Наришкина.10 Међутим се одржава мишљење,
да србска влада заиста устанак подпомаже а
још већу му помоћ за случај руско-турског рата
обећава и спрема. Разуме се, да овакви изгледи
нису руској влади по вољи, која устанку – и за
случај рата – није наклоњена, и којој из призрења на А[устро-]Угарску неиде у рачун, да јој
Србија према овој последњој сили компромитира њено главно предузеће својим незнатним
учешћем у борби против Турске.
У мом последњем писму споменута нота
гр[офа] Андрашија Порти намењена није писана но телеграфом у Цариград одправљена, и
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190.
31. март 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о односу Словенског комитета
и Русије према устанку у Босни и о вестима
из Цариграда да се Порта помогнута Великом
Британијом одлучила за рат против Русије
Бр. 33,

У Бечу, 31. Марта 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Синоћ се уверих, да се гласовима о оним мутњама, које у мом предпоследњем писму споменух,
придају веће, озбиљније значење и други повод,
но што у почетку мишљах, као и да они врло
јако додирају интересе Србије. Славенски ко-

8 Шифровано „Славенски...агената“. Шифровано „Славенски...
агената“.
9 Исто, „овдашња...би се“, „али боим...комитетом у“.
10 Исто, „Наришкина“.
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није једна него су две.
По јучерашњим телеграмима из Цариграда Порта се решила за рат, те ће сад рата сигурно и бити, ако се он каквим дипломатичним чудом непредупреди, но у ово се утолико
мање верује, што се више утврђују предпоставке, да је Турској за случај рата осигурана помоћ од стране Енглеске понајпре официрима,
новцима и другим средствима – а по потреби
доцније и отвореним саучешћем у борби. Да ли
ће из тога нови заплети и даље алијанције изаћи, незна се, али се усигурно држи, да Енглеска
неће пасивна посматрачица догађаја остати, ако
би турска војска знатније поразе претрпила,
или ако би рат толико дуго устрајао нерешен,
да би он финансијски Порту упропастио. За Енглеску је овај рат на сваки начин користан, јер
ће Русију толико жртава стати, да ће она бар за
више година парализирана бити. Штете, које су
неке капиталисте у Турској претрпиле (и које ће
још претрпити), она је већ прегорела.
Чест ми је, и овом приликом уверити Вас,
Господине Министре, о мом особитом поштовању.

постоји, јер међу нашим политичним људима
има и таквих, који би из освете и под турску заставу отишли. Но остављајући основно питање
на страну, да говоримо о томе, што може бити
предмет овога писма, а то је исправка о броју
потписа, за које се каже, да је тај пројектовани
предлог носио.
Ја вам прилажем овде допис један, молећи
вас, да захтевате, да га „Пол[итичка] Коресподенција“ прими. Она вам то неће моћи отказати
бар по дужности, коју има да исправку свачију,
као јаван орган прими. „Пол[итичка] Коресподенција“ нема овде дописника, а није вероватно, да је тај допис ни из Министарства бечког
добила. Сва је прилика, да су га писци доставили тамо преко каквог пријатеља, који стоји
близу томе листу. Нама је бар слободно сумњати, јер ово је други случај, да се „Пол[итичка]
Кор[еспонденција]“ слабо одзива нашим корацима, који смерају на то да се опровргавају лажни гласови, који су постали поводом састанка
последње „вел[ике] народне скупштине“. Ви сте
тада желели „факта“, те вам ја даље нисам могао ништа ни одговорити, јер сам га у своме телеграму био казао, да је допис у „Indépendence
Belge“ од почетка до краја „измишљен“. Кад се
једна серија лажи наниже, каква се факта могу
набрајати да се оне опровргну но да се обележе
именом, које заслужују?
То ми све даје повода сумњати, да је „Политична Коресподенција“ наведена да заузме
у Србији партајно гледиште; но, ако би и тако
било, ја се опет надам, да она неће одбити нашу
исправку.
Ја ћу овом приликом да вам обратим пажњу
на потребу, да се подобни тенденцијозни дописи исправљају. Са закључењем мира умалио се
сад и посао ваше Агенције, па јој и за то више
времена остаје. Она је једина од наших Агенција, тако рећи, у средини просвећеног света,
па је у положају да послужи земљу нашу и са те
стране, и то, за цело, не би био најмање важан
задатак њен. Свакојако би тај род услуга њених
дао један јак основ више да се може бранити опстанак наше Агенције, који може, из економних
обзира, на првој скупштини бити потресен.
Изволите, Господине, примити уверење мога

КЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 331

191.
31. март 1877.
Президијал Јована Ристића, министра иностраних дела, о писању „Политичке кореспонденције“ и значају српског дипломатског представништва у Бечу
Президијално.
Пр№ 8.
31 Марта 1877. у Београду
Господине,
„Политична коресподенција“ донела је један
предлог, за који се каже, да је био спремљен да се
поднесе последњој „великој народној скупштини“ противу садашње владе наше због тога,
што је ушла у рат. Премда се у Београду за тај
пројект ништа не зна, опет је вероватно да он
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одличног поштовања.

преко кога дошао, а ни у актама нисам га нашао. Али има нешто чега се добро опомињем,
а то као да не стоји у сагласности са саветима о
„одлагању“.
Кад је бугарски устанак у Татар-пазарџику
и околини прошлога пролећа угушен, онда ми,
је једнога дана, у одсуству г. Карцова, дошао г.
Ладишенски, секретар Конзулата руског, и прочитао од генерала Игњатијева телеграм, који је
од прилике овако гласио „Бугари криве Србију,
да их је подстакла на устанак, па их сад оставља
својој судбини. Шта мисли Србија у оваквим
приликама чинити?“
Генерал Игњатијев знао је тако исто добро
као и ми сами, да Србија нема ни најмањег
учешћа у устанку бугарском, па кад нам је опет
у мају месецу прошле године, положио ово питање, и на овај начин, онда не може бар претендовати, да нам је саветовао „одлагање“.
Могло би се можда још што шта навести у
овоме реду мисли, но ја ћу се ограничити на ово
што сам додирнуо, а и то морам жалити, што
сам био принуђен да учиним те да истину успоставим, колико је за сада потребно.
Генерал вам је говорио доста и о Чернајеву,
но ту нећу имати потребе много да исправљам,
јер видим, да сте и сами довољно обавештени.
Чернајев није наведен ни каквом „обманом“
да се прими команде. Пре него што ју је примио, он је обишао границу и отуда се вратио
пун одушевљења, стављајући нам тако сјајне
изгледе, да је боље сад и неспомињати их. Шта
више, генерал Чернајев постао је командантом
моравске војске тек пошто је она била сва концентрисана, а најпре је захтевао само команду
Аван-гарде. Он је дакле имао „целу војску“ пред
очима, кад је команду над њом примио. И ако
није што принео, да нас на рат ободри, није нас
за цело ни ладном водом поливао, а и једно и
друго могао је чинити са успехом као генерал,
који је у највећој држави европског стекао репутацију победоносног војводе.
Ова господа греше што се пуштају на поље
прекора. Кад ми њих не кривимо, они ваљда немају ништа на савести те да се тако осетљиви
показују. Ми смо рат отпочели на свој ризик, па
примамо на се и одговорност са последицама.

Јов[ан] Ристић11
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192.
1. април 1877.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Кости Цукићу о односу руских генерала Игњатијева и Черњајева према српско-турском рату
Српском Заступнику у Бечу
Пр. Но 9.
1. Апр. 1877. у Беогр.
Господине,
У своме писму Но 25 саопштавајући свој разговор са генералом Игњатијевим, ви пишете између осталога:
„Г. Игњатијев кривио је српску владу, што је
у рат улетила противно толиким саветима Русије, и што бар није по саветима, које је он преко г. Магазиновића давао, с одпочињањем рата
чекала на даљи развитак кризе распада, у којој
се Турска находила“ – ит.д.
Премда ви лично не требате много обавештења о понашању руских представника пре и за
време рата, опет ја не могу пустити, да оваква
неоснована окривљавања остану необјашњена
за случај, да би се она поновила.
Ви знате Господине, добро, како су руски
агенти у погледу на питање о рату, били међу
собом несагласни, а сами себи, бар неки од њих,
недоследни; неће вам такође непозната бити ни
двозначност говора, који је водио овдашњи руски представник г. Карцов у погледу на то питање. Та је дволикост говора дотле ишла, да није
смела бити остављена непозната ни Кабинету
Петроградском. То остаје тачка једна, о којој
може бити много говора.
Но сасвим је ново, што нам генерал говори
о саветима, које нам је, вели, давао да рат „одложимо“. Од како сам ја на челу Министарства
спољашњих послова, такав ми савет није ни
11 У грађи Политичког одељења МИД-а је, осим концепта, сачуван и оригинал. На полеђини забелешка да је акт примљен у
Бечу 4. априла 1877.
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Нити кривимо Русију ни ма кога другог.
Уосталом, ја видим са задовољством из вашег писма Но 28. да ви дотичне личности довољно познајете.
Изволите, Господине примити и овом приликом уверење мога одличног поштовања.
[Без потписа]
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193.
4. април 1877.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Кости Цукићу, о противљењу аустроугарског конзулата према надлежности српских судова за
аустроугарске поданике
Г. Кости Цукићу, Заступнику Србије у Бечу
През. Но 10.
4. Априла 1877. у Београду
екс. 5. Априла.
Госп. Заступниче,
Вама је познато, како је овд[ашњи] аустро-угарски консулат од времена на време и поводом
појединих случајева подизао протесте противу
надлежности наших судова за отварања стецишта над аустро-угарским поданицима настањеним у Србији, и у оним случајима када
је међу повериоцима њиховим било и српских
грађана, присвајајући себи искључиво право јурисдикције над својим поданицима, и у сваким
случајима, и базирајући то право на капитулацијама, закљученим између Аустро-Угарске и
Турске.
Исто тако познато вам је, боље него икоме,
да влада српска никада није пристала на ово
гледиште аустро-угарског Консулата, и да је
увек на српске судове рекламирала и упражњавала право отварања стецишта над имањем
аустро-угарских поданика у Србији, кад је противу њих било потраживања и од наших поданика. За то има више доказа у Архиви Министарства Иностраних дела.
Такав један случај образује, од годину дана
на овамо, предмет преписке између повереног
ми Министарства и Аустр. консулата.

Јован Ристић
Овд[ашњи] трговачки суд отворио је почетком прошле године стециште над овде постојавшом фирмом аустро-угарских поданика
„Ј. К. Ферка & сина“, против које је било тражбина и од наших поданика, и узео је ову ствар
у стецишни поступак. Аустро-угарски консулат
протестовао је противу овог поступка нашег
суда, и доказујући како је он противан и постојећим уговорима – капитулацијама – и досад
владајућој практици захтевао је да се дигне стециште са имања Ферковог.
Разуме се, г. заступниче, да влада Књажевска није ни хтела ни смела напустити гледиште,
које су досада све српске владе, заузимале и дозволити да се окрњи једно наше право, које нам
припада и по општем државном праву, и по самим капитулацијама и по досадањој практици.
Ово гледиште владе Књажевске ја сам разложио овд[ашњем] Консулату у мојој ноти од 1 ов.
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садржи опора пребацивања „пол[итичке]
кор[еспонденције]“, која она у свом положењу
и по мом уверењу незаслужује, а нарочито тим
што се и моја личност у некој мери доводи у
свезу с оним осуђиваним поступком листа. Из
једног става писма закључих, да се и Др. Розен
подозрева, да је оно поступање листа подпомагао. На све ове замерке даћу овде одговора.
Примивши јутрос президијал с прилогом
одем одма редактору, који ми обећа, да ће чланак
за сутрашњи лист „употребити“, и који несамо
изјави готовост на такве услуге и за убудуће,
него повтори и сад молбу за чешће извештаје и
обавештења из Београда, за које је и досад свакад молио но узалуд. И овом приликом повтори
ми карактеристику, коју такви дописи његовом
листу имати морају, т.ј. да су проста изложба
нових, оригиналних, од других листова не већ
публицираних догађаја веће важности и начином озбиљно и у интересе аустро-угарске недирајући написане. Он изриком искључује полемику с осталим листовима из свог круга а исто
тако заузимање и борбу за једну или другу политичну партију или за личности, замењујући
ову репродукцијом догађаја, како му се доставе
или како он те жели представити, оставивши
читаоцима да даље о предмету резонирају и
оцену изричу, на којој је страни истина. Ово је
укратко, што ми о карактеру свог листа рече, и
што ми је уосталом и од пређе познато било, а о
чему сам више пута и тамо јављао.
Према овоме и према разговору, који с њим
водих (лично и преко г. г. Стејића и Розена) о
демантију чланка „Indép[endence] belge“-а,
њему је немогуће било примити онај лаконично састављени демантиј, да је цео чланак измишљен, јер је могло понешто и млого у чланку
споменуто бити, што је основано, и што ни влада србска нема узрока одрицати; ово је утолико мање учинити могао, што није ни он знао,
нити сам му ја могао казати, шта је у оном чланку речено, премда смо на више места но узалуд
онај број „Indép[endence]“-а тражили. Зато је он
преко мене молио, да му се чланак готов преда,
који би ток скупштинске седнице изложио, каошто је био или каошто га влада посматра, и тај
би чланак он публицирао, па тим и демантирао

мес. Но 1251 од које вам копију прилажем, из
које ћете се потпуно упознати са назорима владиним у овом питању.
Пошто је више него вероватно да ће Консулат наш одговор саопштити својој влади, то сам
нашао за нужно да вас упознам са овом ствари,
како би ви, коме је и иначе ово питање о јурисдикцији тако добро познато, могли с потпуним
познавањем ствари објаснити где треба, како
се влада Књажевска нада да ће висока ц[арска]
кр[аљевска] влада хтети да уважи наше разлоге
и одустати од тражења, коме ми не можемо дати
последице поред најбоље воље да будемо предусретљиви према суседном монархијом, са којом
нас вежу тако разноврсни односи.
Влада Књажевска очекује од ваше ревности
и заузимљивости, да ћете учинити да овај случај не буде повод каквој новој тегоби између
нас и ц[арске] кр[аљевске] владе јер ако би ова
усвојила гледиште свога консулата и дала последице своме сматрању које би ми свакојако желили да избегнемо према данашњим озбиљним
околностима на истоку, јер то би заиста могло
дати повода тегобама као што сам напред рекао,
ми доиста не смемо напустити наше гледиште,
као што га ниједна српска влада није смела да
напусти.
Примите, Г. Заступниче уверење мог особитог поштовања.
[Без потписа]
/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1877,Ф I, П/5-II, Пов№ 348

194.
4. април 1877.
Одговор Косте Цукића на президијал Јована Ристића, министра иностраних дела, о писању
„Политичке кореспонденције“
Бр. 34,
У Бечу 4. Априла 1877.
Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Ваш поштовани президијал од 31. пр. Но
8 врло ме је и немило изненадио већ тим, сто
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достављен преко какве личности њему ближе
стојеће, а он задржава себи ону горе споменуту слободу наравно и према свагд[ашњој] србској влади и према осталима, с којима такође у
подобној свези стоји (да се међу овима налазе
руска и франц[уска] влада, и мени је познато).
Против овог права немам основа што наводити, а тако немам ни начина, кад би то и вредило,
даље се уверавати, да ли су наводи о извору, где
је предлог нађен, истинити.
Немогу помислити, да сте споменувши овом
приликом мој рад и побуђујући и за даље моју
ревност хтели изразити Вашу сумњу у досад показано настајавање и искреност моју у вршењу
дужности, које сам свестан као остарели чиновник и државник; јер би у оном случају био немогућ мој обстанак на овом месту, па макар му и
непретила опасност, да ће можебити од нар[одне] скупштине бити укинуто. Зато се немогу
ни упуштати у правдање мог држања, уколико
је оно у додир долазило с поменутим новинарским понашањем, бар дотле не док неби ми се за
то јасније потреба на знање дала.
Писмо остаје за експедицију сутрашњом поштом, кад ћу Вам и démenti печатано моћи послати.
Чест ми је, и овом приликом уверити Вас,
Господине Министре, о мом особитом поштовању.

противне представке. Уместо тога ја сам му предао један чланак, који је оног дана он већ читао
у Нрдд. Алгемајне (?), и који је написан био у
форми полемике и партијских рекриминација;
чега ради га није могао ни примити. Он уосталом није орган ни србске свагдашње владе ни
србских партија, шта више он је и према својој
влади задржао слободу кретања у извесним
границама, и никад неће идентифицирати поједине владине мере с интересима своје отачбине
и с оданости свом суверену. У тој слободи сам
могао ја за сво време досад, нарочито за време
рата, заступати онако живо нашу земљу, што
му је поред млогих и млогих прекора претило
и опасности, да своје положење оштети и изгуби. Ово је он чинио (каошто је и мени и Вама
познато), без да је какву корист за то уживао,
или пред очима имао. У признању, које му је
накнадно указано, налази подпуно награде за
доказане услуге, које би он уосталом и без оног
одличија наставио чинити из призрења према
самој ствари.
Уосталом доношења „Indép[endence] belge“-а
о скупштинској седници нису усамљена; све су
новине и свакојако о њој писале, па и његове,
немајући ништа директнога и поузданог с места а морајући о догађају говорити, писале су
такође о тој седници; па ако је што и неповољнога ту ушло, није кривица до њега, који би са
захвалности примио представку догађаја онако, како би по вољи била.
По свему овоме одбија сваку замерку као незаслужену; и ја, познајући стање ствари, нећу
се устезати изјавити, да ово мишљење његово
делим.
Што се тиче оног предлога, саобшти ми (но
у поверењу), да га је нашао у једном маџарском
листу, па као важан и добро написан да га је
одма превео и публицирао ( – наравно као оригинално достављење). Од дра Розена дознао
сам најпре то, као и да је он имао мене најпре
питати о аутентичности акта, али да за то није
било времена, почем је P. Lloyd већ једну анализу чланка, у маџ[арским] новинама публицираног, донео, па се публикација није могла
одлагати (да неизгуби оригиналност). По овоме
одпада потреба побијати сумње, да је акт листу

KЦукић

[На маргини:] 5/4. Сад мисе на питања одговори,
да она исправка није данас могла бити „употребљена“ због млогог хитног и важног другог материјала;
но да ће се она сутра по могућству употребити.
/Оригинал/ АС, МИД, ПО,1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 349

Приредили:
др Мирослав Перишић
Јелица Рељић
др Светозар Рајак

42

„РИЈЕЧИ ЛЕТЕ, КЊИГЕ ОСТАЈУ“:

Сајам књиге у Андрићграду 27. јуна отварају Додик, Мухика и Кустурица
Први сајам књига у Андрићграду одржаће се од
25. јуна до 10. јула. Уз савремену домаћу и свјетску издавачку продукцију, посјетиоцима ће бити
представљен пратећи програм организатора, који
ће кроз трибине, промоције и представљање писаца, тежиште ставити на покретање актуелних књижевних, културолошких и друштвених питања.
Ове године почасни гост је Уругвај, држава која
ће за време трајања Сајма књига у Андрићграду
моћи да представи своју културу и издавачку де-

латност, али личност која ће свакако на посебан
начин обележити манифестацију јесте доскорашњи предсједник Уругваја – Хосе Мухика.
Манифестацију организује Андрићград у сарадњи са Андрићевим институтом и Београдским
сајмом, уз покровитељство предсједника Републике Српске Милорада Додика и подршку Министарства просвјете и културе Републике Српске и
Министарства културе и информисања Републике
Србије.
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