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ПРВА СРПСКА ДОБРОВОЉАЧКА ДИВИЗИЈА
У БОРБАМА У ДОБРУЏИ 1916. ГОДИНЕ
У српској историографији је питање формирања српских добровољачких јединица у Русији
и њиховог учешћа у борбеним операцијама на
добруџанском фронту 1916. године у највећој
мери обрађено. Након што је српска војска напустила државну територију у зиму 1915/16.
године, главни извор за попуну трупа свежим
људством постали су српски/југословенски добровољци из прекоморских земаља као и добровољци - ратни заробљеници у Русији, припадници аустро-угарске војске међу којима је
било највише Срба са територије Босне и Херцеговине, претежно Србима насељених области у данашњој Хрватској (Лика, Банија, Кордун, Далмација и Славонија) као и територије
јужне Мађарске (данас Аутономна покраина
Војводина у Републици Србији).1 Првобитна
идеја о формирању добровољачких јединица
није постојала ни код српске ни код руске владе. Њу су покренули аустро-угарски Срби, који
су се као ратни заробљеници налазили на разним заробљеничким тачкама у Русији.2 Како је
ангажовање ратних заробљеника у рату против
формално сопствене државе било забрањено

међународним ратним правом, идеје рођене
међу Србима – заробљеним аустроугарским
војницима да се од заробљеника добровољаца организују српске војне формације на тлу
Русије у прво време нису прихватане са руске
стране. Наиме, руски цар Николај ІІ био је иницијатор сазивања Хашке конференције 1898.
године. С тим у вези била је и конференција
од 1907. године када су кодификована основна
питања из међународног ратног права и ратних
обичаја. Силе учеснице конференције обавезале су се на поштовање прописа о неупотребљавању заробљеника чак ни на радовима који би
посредно били уперени против њихове земље.3
Ипак, по наређењу бившег главнокомандујућег
руске војске, великог кнеза Николаја Николајевича, а касније и императора Николаја ІІ дозвољено је да заробљени Срби, Хрвати и Словенци, аустроугарски држављани, који желе
да ступе у редове српске војске могу отићи за
Србију. Како је због окупације Србије од стране Централних сила то постало немогуће, као
нуклеус српских добровољачких јединица формиран је прво мањи добровољачки одред који
ће временом прерасти у читаву дивизију.4 Још
пре завршетка формирања 1. српске добровољачке дивизије, крајем маја 1916. године,
руска Врховна команда (Ставка) размишљала
је о њеном ангажовању на фронту у Галицији.
Српска влада противила се томе и изашла са
идејом да се дивизија транспортује за Солун,
ради ојачања српске војске.
Како се приближавало ступање Румуније
у рат на страни сила Антанте руска Врховна

1 О добровољцима у српској војсци у Првом светском рату видети опширније: Споменица Прве српске добровољачке дивизије
1916 – 1926, Просвета, Београд, 1926; Југословенски добровољачки корпус у Русији 1914 - 1918, Војноисторијски институт ЈНА,
Београд, 1954; Југословенски добровољци у Русији 1914 – 1918,
Зборник докумената (приредио Никола Б. Поповић), Удружење
добровољаца 1912 – 1918, Београд, 1977; Никола Б. Поповић,
Односи Србије и Русије у Првом светском рату, Београд, 1977;
Југословенски добровољци 1914/1918 – Србија, Јужна Америка,
Северна Америка, Аустралија, Француска, Италија, Солунски
фронт, Зборник докумената (приредио Никола Б. Поповић),
Удружење добровољаца 1912 - 1918, Београд, 1980; Никола Б.
Поповић, Србија и Царска Русија, Београд, 1994; Добровољци у
ослободилачким ратовима Срба и Црногораца, Зборник радова са научног скупа одржаног у Кикинди 11. и 12. априла 1996
(уредник Петар Качавенда), Институт за савремену историју,
Београд, 1996; Nikola Popović, ,,Nastanak Srpskog dobrovoljačkog
korpusa u Rusiji (1914 – 1916)”, Vojnoistorijski glasnik, 2-3/1974,
Beograd, 1974, str. 107 – 137.
2 Nikola Popović, ,,Nastanak Srpskog dobrovoljačkog korpusa u
Rusiji (1914 – 1916)”, str. 108.

3 Споменица Прве српске добровољачке дивизије 1916 – 1926, Београд, 1926, стр.8.
4 Писмо српског посланика у Петрограду пуковнику Браниславу
Лонткијевићу, српском војном изасланику при руској Врховној
команди (Ставци), Петроград, 2/15. јануар 1916. у: Југословенски добровољци у Русији 1914 – 1918, Зборник докумената (приредио Никола Б. Поповић), стр. 8 – 9.
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Генерал Зајанчковски врши смотру Српске добровољачке дивизије у Русији
команда одлучила је да се дивизија ангажује
заједно са руским трупама у предстојећим
операцијама у Добруџи, са чиме се сложила и
Српска влада. Прва српска добровољачка дивизија ушла је тако 14. августа 1916. у састав
руског 47. корпуса, заједно са 61. руском пешадијском и 3. руском коњичком дивизијом. На
челу корпуса налазио се руски генерал Зајанчковски.5 По војној конвенцији која је потписана 17. августа 1916. између Румуније и сила
Антанте, Румунија се обавезала да објави рат
Аустро-Угарској и да својим главним снагама
упадне у Трансилванију а помоћним штити Дунав и Добруџу од евентуалног бугарског напада. Русија је била обавезна да у циљу садејства
са румунским трупама упути у Добруџу један
корпус јачине две пешадијске и једне коњичке
дивизије. Улога руских снага била је пре свега у томе да својом појавом морално утичу
на бугарске трупе.6 Планом ангажовања Прве
српске добровољачке дивизије у саставу 47. руско-српског корпуса било је предвиђено да она
дејствује на тежишту и извршава главни борбени задатак корпуса да се у одсудној одбрани

Добруџе обезбеди бок и позадина главне румунске офанзиве у Трансилванији. У циљу извођења операција у Добруџи, Централне силе
су решиле да се од бугарских, турских и немачких трупа образује у северној Бугарској нова
армија. Језгро те армије под командом немачког
фелдмаршала Аугуста фон Макензена чинила
је ІІІ бугарска армија (1. софијска дивизија, 4.
преславска дивизија, једна бригада 6. бдинске
дивизије, 1. коњичка дивизија, немачки одред,
одбрана Варне и посада Рушчука) укупне јачине 60 батаљона, 55 батерија и 24 ескадрона,7
под командом генерала Тошева, која се већ налазила на терену још од уласка Бугарске у рат
у јесен 1915. године. Поред бугарских трупа у
армију генерала Макензена требало је да уђу и
две турске дивизије и део 101. немачке дивизије. Према плану операција против Румуније,
ІІІ армија је имала да продре у Добруџу, потуче
Румуне и баци их на север до места где је Добруџа најужа. На том месту она је требало да
пређе једним делом снага у одбрану, а другим
да се врати у Бугарску и пребаци преко Дунава
у Румнију у циљу садејства офанзиви аустро-угарско-немачких трупа из Трансилваније ка

5 Југословенски добровољачки корпус у Русији 1914 – 1918, стр. 30 -31.
6 Корсун, Николай, Балканский фронт мировой войны 1914–1918
гг., Воениздат НКО СССР, Москва, 1939, стр. 71.

7 Българската армия 1877 – 1919, Военно издателство, София,
1988, стр. 290.
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Ђачка чета Прве српске добровољачке дивизије у Русији, мај 1917. (фото збирка Војног музеја у Београду)
Букурешту. Одлука Антанте била је да румунске трупе до доласка 47. руско-српског корпуса
спрече противничко продирање у јужну Добруџу. Тај задатак је поверен Источној групи ІІІ
румунске армије (17. пешадијска дивизија, 9.
пешадијска дивизија, 19. пешадијска дивизија
и једна коњичка бригада) укупне јачине 44 батаљона, 15 батерија, осам ескадрона и 124 застарела артиљеријска оруђа разних калибара
и система на Тутраканском мостобрану (19.
дивизија). Руско-српски 47. корпус био је пред
почетак операција груписан на руско-румунској граници удаљен око 240 km од истакнутих
и међусобно одвојених румунских дивизија.
Корпус је морао бити брзо транспортован да
би спречио разбијање румунских снага од надмоћне бугарске ІІІ армије која је већ била концентрисана на граници Добруџе, у непосредној
близини својних нападних објеката – Добрича
и Тутракана. Задатак румунских снага био је да
одбраном створе потребно време за долазак 47.
корпуса, док је задатак Бугара био да униште
истакнуте румунске дивизије пре доласка Руса
и Срба.8
Прва српска добровољачка дивизија која ће
узети учешћа у операцијама у Добруџи форми-

рана је и опремљена по руској а не по српској
формацији, већ доказаној у балканским и првим годинама Првог светског рата.9 Имала је
две пешадијске бригаде са по два пешадијска
пука, без коњичког и артиљеријског, са нешто мало инжењерије. За команданта дивизије
актом од 11/24. фебруара 1916. постављен је
генералштабни пуковник Стеван С. Хаџић.
Истим актом за помоћника команданта дивизије постављен је генералштабни пуковник
Драгутин Д. Кушаковић, за начелника штаба
дивизије генералштабни мајор Војин Ђ. Максимовић, за команданте пукова пешадијски потпуковници Драгољуб М. Михаиловић, Живан
Г. Митровић, Велибор П. Требињац и Стојан М.
Поповић.10 Указом команданта дивизије од 23.
фебруара/7. марта 1916. године, за команданте
бригада постављени су пуковник Ђурђе Јосифовић (1. бригада) и пуковник Милош Ђ. Станковић (2. бригада).11
9 Са артиљеријским и коњичким пуком дивизија српске војске
била је савремена, здружена јединица са високим степеном
подршке и садејства.
10 Наредба престолонаследника Александра Карађорђевића за
формирање штаба дивизије добровољаца српске војске у Русији, Крф, 11/14.02.1916 у: Југословенски добровољци у Русији
1914 – 1918, ЗД (приредио Никола Б. Поповић), стр. 18 – 19.
11 Наредба бр.7 команданта дивизије добровољаца српске војске
у Русији за 23. фебруар 1916. године у: исто, стр. 23.

8 Југословенски добровољачки корпус у Русији 1914 – 1918, стр. 33 - 36.

4

На дан 6. септембра 1916. године (дакле
пред бојем код Добрича) у дивизији је било
509 официра и 16.059 подофицира и војника.12
Од укупног броја подофицира и војника, Срби
су чинили око 95%, Хрвати и Словенци 0.50%,
док су остало били припадници других националности (углавном Чеси). Међу официрима,
Срби су чинили 56%, Хрвати 24%, Чеси 4%, а
Словенци 15%.13 Официра из српске војске који
су дошли са Крфа било је 78,14 док су сви остали
прошли кроз аустроугарски систем војне обуке. Како није постојао довољан број официра –
добровољаца да се попуне сва формацијска места, у Одеси је отворена школа (у ствари курс)
за официре. На школовање су упућивани воjници из редова ђака и студената, поједини подофицири и каплари. Официри српске војске
били су распоређени на више командне дужности (од команданта Дивизије до команданата батаљона), док су положаје командира чета и
водова углавном заузимали добровољци.15
Главни противник српских добровољаца на
добруџанском ратишту биће бугарска армија.
Искуство српске војске са бугарском армијом у
том периоду било је двојако. Две војске су као
савезници у Првом балканском рату заједно
опседале Једрене, да би се у Другом балканском
рату жестоко сукобиле у бици на Брегалници која је и одлучила исход ратног сукоба. Не
треба изгубити из вида ни операције у јесен
1915. године. Према тим искуствима мишљење
српских официра о борбеним квалитетима бугарског војника било је изразито позитивно.
Према генералу Николи Аранђеловићу који је
учествовао у опсади Једрена 1912/1913. године
бугарски трупни официр био је способан да
расуђује, да буде храбар, одлучан и нарочито

упоран, чак и до тврдоглавости, док је генералштабни официр био тако образован и способан да је могао да се мери са генералштабним официрима у најнапреднијим армијама.16
Према тадашњим оценама српских официра
бугарски војник је срчан борац, упоран, подноси тешкоће, дисциплинован, у маси увек бољи
него као индивидуалист. Сами српски војници
након брегалничке битке сведочили су: „Добро
се бију, али ми се бијемо боље од њих. Да није
српског војника, бугарски би био први“.17
Када је кренула на фронт, Прва српска добровољачка дивизија није била потпуно формирана. До момента покрета из Одесе за Рени
ни једно вежбање са батаљоном, пуком, а још
мање здружено, није изведено. Руска артиљерија (64. руска артиљеријска бригада од два
дивизиона од по три батерије, свака са по шест
оруђа)18 и коњица придодате су дивизији на самој руско-румунској граници, где је продужена
и попуна пешадије људима. Пионирска чета,
брдска артиљерија и муницијска колона још су
биле у току формирања у Одеси. Било је и војника који нису извели ни једно бојево гађање.
Шаржери за трофејне аустријске манлихерове
пушке нису били добијени па је пушка дејствовала као једнометна.19 Недостајући делови пристизали су постепено све до одласке 1. српске
добровољачке дивизије у Добруџу. Брдски дивизион ушао је у њен састав тек 10. септембра,
а шаржери за Манлихерове пушке нису били
примљени до првог боја, тако да је дивизија
ступила у борбу без њих.20
Борбе у Добруџи трајале су од краја августа
до краја октобра 1916. године. За време ангажмана на фронту у Добруџи дивизија је учествовала у пет бојева. Ватрено крштење дивизије на

12 Југословенски добровољачки корпус у Русији 1914 – 1918, стр. 32.
13 Александар С. Јовановић, ,,Узроци великих губитака 1. српске
добровољачке дивизије у Добруџи 1916.”, Добровољци у ослободилачким ратовима Срба и Црногораца, Научни скуп (ур.Петар Качавенда), стр. 126.
14 Списак официра, чиновника, подофицира, каплара и редова 1.
српске добровољачке дивизије који су са Крфа дошли у Русију
видети у: Југословенски добровољци у Русији 1914 – 1918, ЗД
(приредио Никола Б. Поповић), стр. 38 – 41.
15 Александар С. Јовановић, ,,Узроци великих губитака 1. српске
добровољачке дивизије у Добруџи 1916.”, Добровољци у ослободилачким ратовима Срба и Црногораца, стр. 127 - 128.

16 Dalibor Denda, “Serbian Historiography on Adrianople operation
1912/1913”, Военни съюзи и колации през ХХ век, Военно издателство, София, 2010, стр. 66 – 67.
17 Александар С. Јовановић, ,,Узроци великих губитака 1. српске
добровољачке дивизије у Добруџи 1916.”, стр. 125.
18 Југословенски добровољачки корпус у Русији 1914 – 1918, стр. 31.
19 Извештај О.бр. 42 команданта Српског добровољачког корпуса генерала Михајла Живковића српском министру војном од
21.09.1916. (03.10.1916.) у: Југословенски добровољци у Русији
1914 – 1918, Зборник докумената (приредио Никола Б. Поповић), стр. 86.
20 Југословенски добровољачки корпус у Русији 1914 – 1918, стр. 31.
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добруџанском фронту везује се за бој код Добрича. Дивизија је уведена у борбу 7. септембра
1916. године на десном крилу руско-румунских
снага, на правцу Кара Синан – Чекирча. Њени
4. и 3. пук (2. бригада) разбили су ослабљени
36. пук бугарске 6. дивизије, протерали га ка
Великом и Средњем Чамурлију док је њен 1.
пук заузео пложаје 35. бугарског пука код Османфакија. У исто време напад руске 61. и румунске 19. дивизије северно од Добрича био је
одбијен. Поподне истог дана на одсеку српске
добровољачке дивизије Бугари су увели у борбу делове 1. коњичке дивизије и два батаљона
16. ловачког пука. У тешким борбама Добровољачка дивизија је ангажовањем свог 4. пука
одбила бугарски напад, али, пошто је била истурена у односу на остали фронт, повукла се
око 18 часова на полазни положај. Због неуспеха и претрпљених губитака, у ноћи 7/8. септембра све снаге источне групе и 47. корпуса,
повукле су се без додира са непријатељем на
линију Олтина језеро – Мангалија, где су и румунске снаге стављене под непосредну команду генерала Зајанчковског. Те снаге назване су
Добруџанска армија. У овим бојевима дивизија
је нанела Бугарима губитке од 2.371 војника избаченог из строја, углавном у току напада, али
је и сама имала велике губутке: 1.343 избачених
из строја. 21
Након извршеног прегруписавања и попуне, Макензенове трупе прешле су 13. септембра
1916. године у наступање. Шеста и 1. коњичка
дивизија и Варнски одред напали су на одсек 19.
и 61. дивизије, 4. преславска дивизија на одсек
1. српске добровољачке дивизије, а 1. софијска
на одсек румунске 9. дивизије. У боју код Хардалија и Текеделесија 13. и 14. септембра, Прва
српска добровољачка дивизија је налазећи се
у централном распореду својим нападом привукла на себе три бугарска пука (16, 25. и 6.) 1.
софијске дивизије и присилила је да обустави
напад на 9. румунску дивизију, која се налазила у тешком положају. Сем тога задржала је
напад 1. бригаде 4. преславске дивизије, чије је

задржавање пред фронтом 2. бригаде 1. српске
добровољачке дивизије пружило значајну помоћ 61. руској дивизији у одбрани Девеџикеја.
И поред успеха у борбама 13. и 14. септембра,
дивизија је повучена због неповољне ситуације на већем делу фронта Добруџанске армије.
Због успешних бугарских акција на линији Девеџикеј – Карали командант источне групе Добруџанске армије генерал Симански донео је
одлуку о повлачењу армијске групе на линију
Рашова – Кобадин – језеро Тузла (на Црном
Мору). На основу овог наређења српска добровољачка дивизија повукла се ноћу 14/15. септембра на нове положаје на линији село Ениџа
– село Сосуси Али Беј. Дивизија је у овим бојевима имала 651 погинулог и рањеног официра
и војника.22

21 Суботић, В, ,,Прва српска добровољачка дивизија у Добруџи“,
Добровољци у ослободилачким ратовима Срба и Црногораца,
стр.111.

22 Опширније о току операција на сектору Прве српске добровољачке дивизије видети: Југословенски добровољачки корпус у
Русији 1914 – 1918, стр. 60 – 71.

Листа губитака Српске добровољачке дивизије
у борбама у Добруџи
После боја код Теке Дересија, Макензенове
снаге подишле су положајима трупа генерала
Зајнчковског и напале их 18. септембра на целом фронту. Прва српска добровољачка дивизија одбила је ноћни напад бугарске 1. и 4. дивизије. Око 11 часова бугарске снаге обновиле
су напад и потисли дивизију јужно од Идрис
Кујуса. Командант 3. бугарске армије генерал
Тошев био је угодно изненађен због лако постигнутог успеха на фронту српске дивизије.
Он је сматрао да је на том делу пробијен фронт,
па је решио да следећег дана (19. септембра)
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Штаб генерала Михаила Живковића у Одеси (Фото збирка Војног музеја у Београду)
прошири пробој и коначно туче неиздржљивог
противника. Међутим контра напад је припремала и друга страна. Према наређењу генерала
Симанског 1. српска добровољачка дивизија је
требала је да изврши фронтални напад на северне падине Мезарлик Баира. Сутрадан, 19.
септембра, 1. српска добровољачка дивизија, 9.
дивизија, руски 242. пук и румунска 10. бригада
у противнападу су нанели тешке губитке бугарском 7. пуку и потом потисли 16, 25, 31. и делове 41. пука и заузели Бујук Мезерлик Баир. Због
великих губитака бугарске снаге биле су принуђене на повлачење. Не знајући да се непријатељ налази у повлачењу, командант 1. српске
добровољачке дивизије наредио је да његове
јединице 20. септембра продуже напад. Њихов
задатак је био да заузму положаје напуштене
18. септембра. Ноћ 20/21. септембра јединице
Прве српске добровољачке дивизије провеле су
на заузетим положајима. Као главни разлог за
обустављање напада и повлачење, генерал Тошев навео је следеће: „Противнапади противника 19. септембра на 4. преславску дивизију и
2. софијску бригаду силно су растројили и разредили трупе. Ако би ови напади 20.септембра
били поновљени могли би донети непријатељу
успех и могли би присилити армију на извлачење дању са гоњењем за петама.“ На овај на-

чин бугарски генерал Тошев посредно је одао
признање напорима Прве српске добровољачке дивизије која је то платила са 4.090 официра
и војника избачених из строја.23
Због великих губитака трупе Централних
сила повукле су се на положаје Јениџе – Софулар, где су требале бити ојачане са пристиглим
турским 6. корпусом (15. и 25. низамска дивизија), немачком 217. дивизијом, тешком артиљеријом и са 4 ескадриле. Армија генерала
Зајночковског пошто је ојачана румунском 2. и
5. и руском 115. дивизијом, поново је 20. септембра успоставила фронт на линији Рашова
– Тузла.
Савезници су решили да поново пређу у
напад и избаце Бугаре из Добруџе па је генерал Зајночковски 30. септембра поново прешао у општи напад са својом армијом. У циљу
успешног извођења ове операције у Румунији
је ІІІ армија ојачана на шест дивизија. Задатак
армије био је да истовремено са противофанзивом Добруџанске армије пређе Дунав код Фламинде (западно од Тутракана), с тим да наступа
у позадину ІІІ бугарске армије ради олакшања
противофанзиве Добруџанске армије.24
Два дана пре почетка савезничке офанзиве
23 Југословенски добровољачки корпус у Русији 1914 – 1918, стр. 71 – 87.
24 Исто, стр. 88.
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Српски добровољци стижу у Одесу 1916. године
командант Српског добровољачког корпуса
генерал Михаило Живковић скренуо је пажњу
команданту дивизије на њене велике губитке
у дотадашњим бојевима који нису били одлучујући за исход операција, упозоравајући га да
је српски живаљ на измаку снага.25 Овакве оцене могу се разумети ако се узме у обзир чињеница да је страдање у Првом светском рату за
Српски народ представљало демографску катастрофу.26 Ове инструкције имале су свакако
одраза и на борбени учинак српских јединица у
даљим дејствима на фронту у Добруџи.

Српска добровољачка дивизија кренула је у
напад на село Амзача које је држала турска 25.
низамска дивизија 2. октобра 1916. године. Пре
почетка боја код Амзаче наређење команданта
Српског добровољачког корпуса саопштено је
командантима бригада српске добровољачке
дивизије. У борбама код Амзаче и Едилкјоја од
2. до 6. октобра она није исказала онај борбени
квалитет који ју је красио у претходним бојевима. Због пораза румунске 1. армије у Трансилванији код Сибијуа 29. септембра обустављена
је операција румунске 3. армије, па је и армија
генерала Зајночковског прешла 6. октобра у одбрану. Прва српска добровољачка дивизија се
повукла на положај Черкез Јук Баир – Балабанар – Мераџи Баир. Њени губици у овим бојевима износили су 1.020 војника и старешина. У
својој заповести од 11. октобра у којој је изнео
замерке на рад команданта Групе дивизија и
команданата дивизија за 1. српску добровољачку дивизију генерал Зајанчковски је навео млитавост у дејствима коју није очекивао од тако
сјајне дивизије.27
Након релативног затишја од 7. до 19. ок-

25 Писмо Обр.24 команданта Српског добровољачког корпуса команданту 1. српске добровољачке дивизије од 12/25.септембра 1916.
године, Војни архив, Београд, Пописник 10, кутија 15, фасцикла
5, број документа 42. у: Југословенски добровољци у Русији 1914
– 1918, Зборник докумената (приредио Никола Б. Поповић), стр.
79 – 80.
26 Према званичним подацима, српска војска изгубила је у „Великом
рату” 371.000 војника док је 114.000 било тешко рањено и трајно неспособно. Од 280.000 интернираних цивила српске националности,
у логорима је умрло њих око 63.000. Према попису Међународног
црвеног крста, у Србији је 58.000 деце остало без хранитеља. Крајем
1914. и почетком 1915. године од пегавог тифуса умрло је 196.000
цивила и војника. У одмазадама окупатора, према проценама и истраживањима на терену обављеним непосредно после рата, страдало је око 40.000 људи. Томе свакако треба додати и жртве српског
народа у Аустро-Угарској било као цивилног становништва, било
као војника на фронтовима (Према: Ђорђе Станковић, „Како је почела Југославија”, Први светски рат и Балкан – 90 година касније
(тематски зборник радова), Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2011, стр. 232 – 233).

27 Југословенски добровољачки корпус у Русији 1914 – 1918, стр. 87
– 102.

8

тобра спрам положаја добровољачке дивизије
концентрисана је новоформирана Збројна бугарска дивизија (Бдинска дивизија и 8, 11. и 16.
пешадијски пук). У борбама које су се одвијале у рејону Едилкјој – Енџе Махала од 19. до
21. октобра српска добровољачка дивизија је
уз више упорних бојева које је водила, као и
остале савезничке трупе била углавном у повлачењу. Она је након повлачења 19. румунске
дивизије морала да напусти 19. октобра прву, а
21. октобра и другу одбрамбену линију и да се
повуче даље на север. Њена борбена вредност
знатно је опала и због наглог бројног слабљења
пешадије. Дивизија је наиме у операцијама
имала велике губитке а за њихову попуну примила је свега 2.400 војника, тако да је из боја
у бој улазила са мањим бројним стањем. Како
је у свим бојевима увек добијала тешке задатке, њена се пешадија брзо топила, а попуне после бојева није било. Такође дивизија је стално
била угрожавана са крила и бокова због недовољног садејства савезничких трупа. Како
су и аустроугарске власти биле обавештене о
формирању 1. српске добровољачке дивизије у
Русији и њеном учествовању у борбама у Добруџи, да би се поколебао морал добровољаца, за време операција у Добруџи бацани су из
немачких авиона леци на положаје дивизије. У
тим лецима аустроугарске војне власти су позивале војнике на предају, претећи им да ће у
противном бити кажњени као велеиздајници.
Ови су позиви остајали без икаквих резултата,
али су добровољце подсећали на страдања која
су очекивала њих и њихове породице у случају евентуалног заробљавања.28 Из бојазни да
непријатељ не би мртвима сазнао име, добровољци нису носили значке за распознавање, а
у случају велике опасности од заробљавања вршили су самоубиство.
У току бојева код Едилкјоја и Енџе Махале
као и повлачења ка Дунаву дивизија је претрпела губитке од 1.435 војника и старешина

избачених из страја. Укупни губици дивизије
у операцијама у Добруџи износили су 8.539
официра, подофицира и војника од чега је погинуло њих 755, рањено 6.463 и нестало 1.321,
при чему се и ови нестали у највећем проценту могу придодати мртвима, будући да је реч о
војницима који су извршавали самоубиства да
би избегли заробљавање. Дивизија је 2. и 3. новембра прикупљена у рејону Измаила на Дунаву где је ушла у састав Српског добровољачког
корпуса чији се штаб формирао у Одеси. Бројно стање дивизије било је 331 официр и 8.046
подофицира и војника.29
Укупна оцена рада Прве српске добровољачке дивизије на добруџанском фронту могла би
бити да је она била једна од најбољих војних
формација савезника. И ако недовољно спремна, борила се добро, претрпевши знатне губитке, као и руске и румунске јединице. Према извештају пуковника Андоновића, српског војног
изасланика у Букурешту, дивизија је имала 53%
губитака од укупног бројног стања. Руска 61. и
10. и 19. румунска дивизија имале су 72%, а 114.
руска дивизија чак 90% губитака. Српска дивизија учествовала у бојевима од почетка операција до 25. октобра – укупно 34 дана, и поред
губутака који су били два до три пута већи од
просечних губитака српске војске, те недовољне обучености војничког и нижег старешинског кадра, увек се одликовала у свим бојевима, није изгубила ни један топ и сачувала је сву
комору, што није био случај код савезничких
дивизија.30 После њеног одласка из Добруџе у
руским и румунским трупама дуго времена се
говорило о храбрости српских добровољаца
док је и дан данас у румунској војсци остала да
живи легенда по којој се Срби живи никад не
предају.

28 О аустро-угарским законским мерама упереним против
српског и осталог мањинског становништва у време Првог
светског рата погледати: Вујица Ковачев, „ Закон о изузетним
мерама у случају рата и односи према Србима и српским добровољцима у Мађарској 1914 – 1918.”, Добровољци у ослободилачким ратовима Срба и Црногораца, стр.81 - 90.

29 Југословенски добровољачки корпус у Русији 1914 – 1918, стр. 103
– 123.
30 ВА, П- 3 (Архива српске Врховне команде), К- 111, ф- 9, бр. док. 7/35
– телеграм Андоновића од 17. новембра 1916. године; N. Popović,
,,Nastanak Srpskog dobrovoljačkog korpusa u Rusiji (1914 – 1916)”, стр.
125.

др Далибор Денда
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О СПОЉНОЈ ПОЛИТИЦИ КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ
У ВРЕМЕ УСТАВОБРАНИТЕЉА
Испитивањем спољне политике уставобранитеља у периоду до револуције 1848. године може се већ на први поглед уочити да су
најзначајније место у међународним односима
Кнежевине Србије заузимали њени односи са
Русијом. За нову српску владу успостављање
пријатељских веза са руским двором било је од
прворазредног значаја. Добри односи са Русијом
могли су утицати на учвршћивање положаја
уставобранитељске владе и самим тим обезбедити њен даљи опстанак на власти. Напротив,
продубљивање неспоразума са моћном словенском царевином, заштитницом православних
Словена у Турској, могло је, посредно или непосредно, довести до одласка „уставоваца” са
политичке сцене. Имајући у виду ову чињеницу,
политички врх уставобранитеља, у коме је било
више искусних дипломата на челу са Аврамом
Петронијевићем1, чинио је велике напоре да
усагласи своју активност са потребама које је
наметао постојећи однос снага великих сила.
У складу са својим настојањима да допринесе успешности рада новоуспостављене српске
власти, Теодор Павловић2, као симпатизер уставобранитеља из Угарске, и као уредник наглашено опредељен и заинтересован за политичке
теме, трудио се да путем својих „Сербских народних новина”3 прати догађаје који су били у
вези са спољнополитичким положајем Србије, а

који су могли да утичу на тренутна или будућа
збивања у њој. Истовремено, он је покушавао да
написе у „Новинама” издигне изнад нивоа обичне хронике, па је већину објављених вести допуњавао коментарима, одјецима, размишљањима и предлозима својих сарадника из Аустрије и
Србије, а често их је и сам писао. Простор свог
листа намењен политичким коментарима уступао је лидерима уставобранитеља, где се као
најпозванији својим написима најчешће јављао
управо Петронијевић.
Крајем четрдесетих година XIX века, на самом почетку излажења „Новина”, прилоге у
њима обележило је похвално писање о Русији
и њеној политици према Србији, будући да је и
однос ових држава тада био пријатељски. Међутим, како је ово стање „идиле” у српско-руским
односима трајало кратко, и „Новине” су почеле
да мењају свој став.
Прве пукотине у односима Русије и уставобранитељске Србије јавиле су се већ 1841. године, када су челници „уставоваца” били принуђени, због сукоба са кнезом Михаилом, да
напусте земљу. Следећи промене које су пратиле руско-српске дипломатске везе, уредништво
пештанских „Новина” прилагођавало је текстове новонасталој ситуацији. Управо стога,
у часу када је, на инсистирање Русије, Порте и
Аустрије, већина уставобранитеља, изузимајући
Тому Вучића-Перишића4, Илију Гарашанина5 и
Стојана Симића6, добила могућност да се врати
у Србију, сарадник „Новина”, очигледно незадовољан развојем догађаја, пропратио је актуелно

1 Аврам (Ћаја) Петронијевић (1791–1852), политичар, вођа уставобранитеља, саветник кнеза Михаила Обреновића, председник владе, министар иностраних послова Србије.
2 Теодор Павловић (1804–1854), правник, први секретар Матице
српске и уредник њеног „Летописа”. Уредник и издавач „Сербског народног листа”, „Сербских народних новина” и алманаха
„Драгољуб”, новинар, публициста, писац и преводилац. Политички активан као противник Милоша Обреновића и његове
апсолутистичке владавине, истовремено ватрени карађорђевићевац и присталица владавине уставобранитеља у Кнежевини Србији.
3 „Сербске народне новине” излазиле су у Пешти од 1838. до
1848. године. Поред вести из политичког живота доносио је и
прилоге из историје и књижевности.

4 Тома Вучић-Перишић (1788–1859), политичар, вођа уставобранитеља, министар војни, члан Државног савета.
5 Илија Гарашанин (1812–1874), српски државник, уставобранитељски првак, министар унутрашњих послова. Писац Начертанија (1844), којим је поставио темеље српске спољне политике.
6 Стојан Симић (1797–1852), уставобранитељски политичар,
председник Државног савета. Близак пријатељ Т. Павловића.
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политичко стање речима: „Консул Руски био је
лане на страни Вучића, Петронијевића и остали
с њима; а сад? Сад се не зна, шта он хоће, или шта
жели, да са Сербијом буде. На сваки пак начин
види се, да је политика руског двора, замешатељства турске на своју корист употребити [хтела]
[...] Ал’ Сербијанац воле и туђина служити, него
робовати, ма и своме било”7. У наредним бројевима исти сарадник је покушао да објасни политику Русије према Кнежевини. Сматрао је да је
најважнији циљ руске империје слабљење Турске, и у складу с тим циљем одређивана је њена
политика према Србији; у исто време, личности
које су се учестало мењале на њеној политичкој
сцени биле су, у очима руске дипломатије, само
лутке, према којима се ова односила зависно од
њихове спремности да јој служе8. На исти начин објаснио је свргавање кнеза Милоша, а непосредно потом и пад уставобранитеља у руску
немилост, иако су управо они највише допринели Милошевом обарању9. Огорчење према Русији преточио је у закључак који је био упућен
првенствено русофилима: „Ако ништа друго, то
[превртљиви став Русије према Србији] ће једно
добро за собом донети, што ће капнути коју ледену кап на гдикоје теме, кога мозак је русољубијем превећ ужежен”10. Да би употпунио своје

виђење руско-српских односа, и дао му жељену
тежину, изнео је следеће предвиђање: „И ако се
кадгод вопрос самосталности србске покренуо
буде, лакше ће бити Сербији опростити се терета Турског, него пријатељства Руског”11. Убрзо
потом уследио је одговор „Србина из Србије”,
по свему судећи ватреног русофила. Поричући
претходно наведене констатације, он је истицао
да „Сербија без руске помоћи и без руског трактата не би могла постати Књажевство, него би и
данас била само турски пашалук”12.
Нови значајан моменат у односима Русије и
уставобранитеља настао је после Вучићеве буне,
крајем августа и почетком септембра 1842. године. Русија, која је показала наклоност према
кнезу Михаилу, чију је спољнополитичку активност у потпуности подржавала, нашла се
затечена променом режима у Србији. Пошто је
њена влада била убеђена да је преврат извршен
са одобрењем и подршком Порте, она се показала као одлучан противник нових српских власти. Одмах после завршетка Буне, руски конзул
Вашченко13 изјавио је турским представницима
у Београду да не одобрава насилан поступак
уставобранитеља и не признаје право српском
народу да бира кнеза пре него што се постигне
споразум између Русије и Порте14. Уставобранитељи, свесни колико би штете по њихово учвршћење на власти могао имати негативан став
Русије, трудили су се, у почетку, а нарочито до
објављивања Берата којим је Александар Карађорђевић потврђен за кнеза, да јавно покажу
како руска влада није противник новог режима15. У својим манипулацијама и обмањивањима

7 СНН, бр. 55, 13.VII 1841, 219. Неколико месеци раније, тачније
у марту 1841. године, Србијом је почела кружити пасквила уперена против Русије и њених представника. Творац пасквиле
назвао је Вашченка „поганим”, док је барона Ливена окривио
да је примио мито од Обреновића. Између осталог, Русији је
приписао кривицу за пропаст Србије 1813. године, као и за Карађорђеву смрт. Предвиђао је да ће уставобранитељи пасти „на
срамоту Русије и царева, а на штету Турције...”. (Ј. Продановић,
Историја политичких странака и струја у Србији, књ. I, Београд 1947, 149).
8 СНН, бр. 92, 11.XI 1841, 366–367. У наставку текста о руском
ставу према Србији и Србима, изнео је следеће мишљење: „Ја
признајем, да Рус воле Србина, но као Господар слугу, у ком је
уверен да ће скоком, како онај оком”.
9 СНН, бр. 94, 27.XI 1841, 372. При резимирању српско-руских
односа, осврћући се на став кнеза Милоша према Русији, Павловић му одаје признање и каже: „Непоњатно је, како је Књаз
Милош поред свог непросвешченија кроз све завесе братства,
православија [...] проникнуо, и од Севера ребрио: и у том натезању пукао конац његовог битија; сва доцнија појавленија: издавање, рушење устава то су биле маленкости; то се пре откинуто клупче само ваљало, док се није до краја извило...”. (СНН,
бр. 92, 11.XI 1841, 366).
10 СНН, бр. 94, 27.XI 1841, 372. Настављајући своју осуду, он се
следећим речима изразио о Србима, симпатизерима Русије:
„Не могу рећи, да такви много има у овом народу, а јошт мање,
да су то главе, које ствари разумевају; но тек да их има, који

11
12

13
14
15
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тако умствују, да би човек помислити морао, да би они волели,
да стара Сербија онако постане Губернијом Руског Царства, као
што је Нова, и Србљи овдешњи онако Русима, као што су ондешњи”.
СНН, бр. 92, 11.XI 1841, 367.
СНН, бр. 4, 18.I 1842, 14. На примедбу да Русија све што чини,
чини ради личне користи, он је одговорио: „...то се не може сасвим одрећи; јер, кад се ствар управо разсуди, на овоме свету
нико ништа нечини без своје користи. Јели дакле право и паметно, што онај, који мени у невољи добро чини, и сам у томе
неку корист налази, да му ја будем неблагодаран, да га ружим
или против његова благодејанија протестирам?” (Исто, 15).
Герасим Васиљевич Вашченко, руски конзул у Србији (1838–
1843).
Д. Страњаковић, Вучићева буна 1842. године, Београд 1936, 143.
Н. Попов, Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске
скупштине, Београд 1870, св. 3, 162–163.

српске јавности ишли су толико далеко да су
путем пештанских „Новина” пренели вест како
је руски кабинет осудио поступање свог конзула
приликом најновијих догађаја у Србији16. Тврдили су да је руски конзул од свог кабинета добио
оштар прекор зато што је са другим конзулима
потписао колективну ноту, и како је наведено,
„сотим показао, да отношеније између Русије и
Сербије не познаје”17. „Овај прекор”, закључује
дописник, „показује [...] онај пут, којим ће Русија у вопросу садашњих дела Сербије поступати”18. У ствари, био је тачан само део објављене
вести. Вашченку јесте стигао укор из Петрограда, међутим, он је уследио стога што је протест
потписао заједно са осталим конзулима, а не самостално, чиме се ставио у ранг представника
сила без уговореног права надзора над српским
пословима19, а не зато што његов поступак није
био у складу са благонаклоношћу политике руске владе према Србији, како су аутори написа
желели да прикажу20. Ипак, вештином уставобранитеља, и очигледно уз помоћ Павловића
као уредника „Новина”, српске власти успевале
су да по њих у потпуности неповољне информације преиначе и саопште читаоцима као вести
које су им ишле у прилог и које су се поклапале
са њиховим дневнополитичким потребама.
Још очигледнији пример метода пропагандне
борбе којима су се служили уставобранитељи
везан је за мисију барона Ливена21 у Србији,
крајем новембра 1842. године, организовану
ради прикупљања обавештења о приликама у
земљи22. Већ од самог доласка јасно се могла уочити затегнутост која је владала између српских
власти и представника Русије. Ливену приликом доласка није приређен званичан дочек23, а
16
17
18
19
20

21
22
23

за време боравка у Београду сусрео се само једном са Вучићем и Петронијевићем, и то код Ћамил-паше24, када је одлучно изјавио да неће признати промену на српском престолу. Поред тога,
проучивши оптужбе српске владе против кнеза
Михаила, Ливен је дошао до закључка да су сви
њени наводи били неистинити или претерани.
Своју критику оптужнице доставио је у Петроград, свом министру иностраних послова, грофу
Неселродеу25, као и српској влади. Упркос томе,
искривљујући чињенице, уставобранитељи су
покушали да спрече да истина доспе до јавности. Због тога је, обавештавајући о Ливеновом
боравку у Србији, Павловић у „Новинама” објавио чланак следеће садржине: „Барон Ливен бавио се у Београду више дана [...] Том је приликом
Правленије србско познао и тежење његово. Он
је увидио, да Србљи у последњи догађаји ни најмање законе земаљске и Устав повредили нису;
но напротив мир и поредак, земљи најнужнији,
увели су, Устав утврдили [...] а к томе ни једно
обвезатељство своје ни према Порте, ни према
Русије покровитељице повредили нису. Он је
нека настављенија из Цариграда чекао, но то му
је највећма жао било, што та нису дошла, и тим
новоизабраноме Књазу званично подворење
учинити није могао...”26. Уставобранитељи су
настојали да путем „Новина” прошире уверење
како Порта, и поред пуног уважавања права Русије, као „покровитељице Србије”, не намерава
да попусти и приклони се руском захтеву за понављањем избора српског кнеза27. Наглашавано
је да она у оваквим ставовима има подршку енглеске, аустријске и француске владе, при чему

СНН, бр. 80, 15.X 1842, 324–325.
Исто, 325.
Исто.
В. Ј. Вучковић, Српска криза у Источном питању (1842–1843),
Београд 1957, 49.
У напорима да поправе односе, уставобранитељи су од момента образовања своје привремене владе у више наврата покушавали да успоставе непосредан додир са руском владом, пошто
руски представници у Србији и на Порти нису прихватали никакве дипломатске контакте. Писма која је, тим поводом, кнез
Александар упутио руској влади, враћена су неотворена.
Никола Ливен, барон, руски изасланик у Србији.
Види: В. Ј. Вучковић, нав. дело, 71–75.
СНН бр. 91, 22.XI 1842, 373, овако су описале Ливенов прелазак

24
25
26

27
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у Србију: „По бављењу свом у Земуну, данас је исти Г. Барон
Ливен, праћен и дочекан од Паше пуцњавом неколико топова,
препловио у Београд, од куда ће пут у Цариград предузети”.
Ћамил-паша, заповедник београдске тврђаве у периоду 1840–
1843. године.
Гроф Карло Неселроде, министар иностраних послова Русије
(1816–1856).
СНН, бр. 95, 10.XII 1842, 388. Павловић се није устручавао да
објави чак и вест о руском прихватању затеченог стања у Србији, на шта Русија није ни помишљала: „Гласови, који ни најмање сумњи неподлеже, јављају, да је како обстојеће Правленије тако и Књаз Сербије Карађорђевић несамо од свога двора,
но и од покровитељице Русије признат, и стање садашње (status
quo) у Сербији од свију дворова одобрено”. (СНН, бр. 101,
31.XII 1842, 412).
На пример: СНН, бр. 8, 28.I 1843, 31; СНН, бр. 17, 28.II 1843, 66.

је инсистирано на тврдњи да су велике силе постигле пуну сагласност28. Наравно, то је био само
маневар којим се заобилазило изношење правог
стања у којем се налазила Србија, као и одраз
неостварених жеља тадашњих српских власти29.
Енглеска је, сећајући се својих дипломатских неуспеха у претходном периоду, показала велику
резервисаност, и оклевала да изнесе сопствено
виђење разрешења насталих проблема. Француска и Аустрија су, трудећи се да међусобно
усклађују потезе својих влада, упркос обостране
жеље да спрече даље ширење руског утицаја на
подручју Балкана, ипак у појединим моментима
показивале склоност ка попуштању захтевима
Русије, чиме су испољиле несталност и постале
предмет критике на страницама „Новина”30. Кад
већ помињемо ставове појединих сила према
кризи у Србији, насталој превратом 1842. године, потребно је нагласити да писање „Новина”
у овом периоду одликују бројне али неусаглашене вести. Тешко је тачно установити који су
стварни разлози оваквог писања – да ли су у
питању само противречне вести које су пристизале уредништву, као последица неодређених и
колебљивих ставова сила, или је основни узрок
збуњености и дезоријентисаности уредништва
„Новина” настао услед недостатка правовремених упутстава из Србије, како о основним смерницама, тако и о избору и начину приказивања
новости које су се смењивале великом брзином.
Кампања „Сербских народних новина” уперена против руске политике према Србији попримила је веће размере почетком 1843. године.
У то време у њима су се често појављивале читаве дипломатске расправе, чији је основни за-

датак био критика руског става према Србији31.
Као аутора већине ових текстова Нил Попов је
означио Аврама Петронијевића32. У њима се оптужује Русија да жели да потчини Србију двојици царева – руском и турском, премда, како
се наводи, једна иста земља „без узурпације [,]
више Царева у једно време имати не може”33.
Аутор је сматрао да у Акерманској конвенцији
и у Једренском миру нигде није споменуто искључиво кнежевско право Милоша, него је само
сачињен уговор по коме Срби могу сами себи
да бирају кнеза, у шта Русија нема права да се
меша34. По његовом мишљењу, „покровитељство је заштита од туђег нападенија”, а пошто
је „свака заштита неко добродејаније [...] оно
се наметнути не може”, па зато „не може ниједна держава бити покровитељица Сербије дотле, док ју ова зато не замоли”35. Због тога, осим
у случајевима када би Порта нарушила права
Срба добијена поменутим уговорима, и тиме
увредила руски двор, Србија није обавезна да
буде под вечитим покровитељством руског или
ког другог двора. Из тих разлога, закључује писац наведеног текста, највероватније А. Петронијевић, Србија се у случају потребе не мора ослањати само на помоћ Русије, већ може тражити
„заштиту ма код којег независимог Двора”36.
Већина ових и сличних написа, чије се ауторство може приписати истој личности, настојала
је да убеди читаоце да не постоји ниједан уговор
по којем је Русији дато право да потврђује избор
српског кнеза, те да је она то право једнострано
и самовољно присвојила, вођена жељом да сачува доминантан утицај над Србијом, који је био
уздрман последњом променом на престолу37.
Занимљиво је да су се напади у „Новинама” на
руску владу јављали повремено, према потреби. Они су у највећој мери зависили од личних
процена актуелне политичке ситуације самих

28 СНН, бр. 100, 27.XII 1842, 409; СНН, бр. 1/2, 7.I 1843, 6; СНН,
бр. 7, 24.I 1843, 27; СНН, бр. 17, 28.II 1843, 66; СНН, бр. 19, 7.III
1843, 75. Притом, ни на једном месту није споменуто да је право
покровитељства над Србијом имала само Русија, а не све европске силе заједно.
29 Колико су уставобранитељи мало веровали у стварну подршку
сила у дипломатској борби са Русијом јасно казују речи Стевана Петровића Книћанина, изговорене на скупштини, одржаној
12.I 1843. године у Крагујевцу: „Верујте, да све штогод имамо,
имамо од Султана [...] а ни од кога другог. Шта више, и Шваба и
Рус гледе да нас прогутају”. (Кнежева канцеларија – кнезу Михаилу, 28.I 1843, АС, ПО, XXIV, 5).
30 Види, на пример, писање СНН, бр. 99, 23.XII 1842, 405; СНН, бр.
3, 10.I 1843, 10; СНН, бр. 7, 24.I 1843, 27; СНН, бр. 24, 25.III 1843,
95; СНН, бр. 7, 23.I 1844, 28.

31 Види: СНН, бр. 4, 14.I 1843, 15–16; СНН, бр. 37, 13.V 1843, 145–
146; СНН, бр. 38, 16.V 1843, 150–151; СНН, бр. 39, 20.V 1843,
155–156.
32 Нил Попов, нав. дело, св. 3, 178.
33 СНН, бр. 4, 14.I 1843, 15.
34 Исто.
35 Исто.
36 СНН, бр. 4, 14.I 1843, 16.
37 СНН, бр. 29, 15.IV 1843, 115; СНН, бр. 37, 13.V 1843, 146.
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уставобранитељских првака, али и од препорука које су стизале од турске дипломатије у Цариграду38.
Први месеци 1843. године били су време великог искушења за нову власт у Србији. Обреновићи су улагали велике напоре с намером да
подгреју унутрашње сукобе међу „уставовцима” и изазову немире, како би дестабилизовали политичке противнике и повратили власт
у земљи. У томе су имали снажну подршку Русије, која је у њиховом повратку на власт видела
најбржи начин рехабилитације свог пољуљаног
угледа39. Уставобранитељи су били у потпуности свесни тежине ситуације у којој су се нашли,
па су чинили све што је било у њиховој моћи да
предупреде избијање побуна40. Међутим, криза у Србији досегла је врхунац тек половином
априла 1843. године, када је Порта, подлегавши
притиску Русије, пристала на њен захтев да се
понови избор српског кнеза41. Извештавајући о
најновијој одлуци Порте, Павловић је подвлачио како је суштина захтева Русије у томе да се
избори за кнеза Србије обаве на легалан начин,
а да она не подржава поновну промену династије42. Инсистирање руске владе на понављању
избора изазвало је незадовољство и огорчење

међу присталицама уставобранитеља. Дописници „Новина” јављали су о великом негодовању
народа у Србији, који је доживео дубоко разочарање у Русију и њену дипломатију. Наговештавана је и могућност снажног отпора народа
постављеним захтевима43. Такође, указивано је
да је неумесно да руска влада у спровођењу своје
политике према Србији пореди Србију и Влашку; да између ове две кнежевине постоји велика
разлика, јер је Србија мачем и сопственом крвљу
извојевала своја права, док је Влашка до њих дошла руском милошћу44. „Пак ако је Русија што
на ползу Сербије и чинила, она је то по дужности као Сербије сојузница за учињене јој жертве
чинила”45. Стога, подвлачио је дописник, „ако
јој сад Русија мира и напредка жели, она заиста
ће избећи прилику, која би народ до колебања
довести морала”46. Он је изнео и своје виђење
руско-српских односа у том моменту: „Русија,
гледајући на њену политику, втеченије и изгледе, никад није била у горем положенију”47. Критика, далеко ређа, али не и блажа, на страницама „Новина” је упућивана и Порти због њеног
попустљивог става према Русији и њеним захтевима: „...Диван ништа друго не зна радити, него
оно извршавати, што му Русија саветује, или
боље рећи, заповеда...”48. Павловић није штедео
ни европску дипломатију, којој је замерао на
великој пасивности и незаинтересованости49.

38 „Сад пак нити ко узима Русију у уста, нити који псује Г. Вашченка, јер је писала Порта Ч. Ћамил-паши, да се ни који не покуси против Русије и њеног Генерал-Консула никакво противно слово изрећи”. (Јован Станковић – кнезу Михаилу, 3.IV 1843,
АС, ПО, XXIV, 72).
39 И сами уставобранитељи јасно су сагледавали овај проблем:
„И ми мислимо, да Русија само онда моћи ће у својим жељама
успети, ако би Обреновићи успели у Сербији буну подићи, али
ми на ово врло добро пазимо и надамо се да ћемо свако покушаније ласно осуетити моћи”. (Стојан Симић – Теодору Павловићу, 20.III 1843, РОМС, бр. 3.349).
40 „Ника Адамовић [...] казао ми је, да је био јуче код Вучића, Петронијевића и Алексе Јанковића, и да су му сва троица једногласно казали, да се ничега толико не боје, колико внутрење
буне, коју Русија намерава произвести, и да живи умреше од
стра[х]а, да Господину Вашченку не испадне за руком та Контра-Револуција, коју вели он у народу приуготовљава”. (Јован
Станковић – кнезу Михаилу, 3.IV 1843, АС, ПО, XXIV, 72).
41 В. Ј. Вучковић, нав. дело, 89–91. Види и РОМС, бр. 3.354.
42 Кратак преглед суштине садржаја већине информација у „Новинама” о ставу руске дипломатије лепо се може видети у извештају СНН, бр. 57, 18.VII 1843, 226: „Русија у свободно бирање
Сербијског народа утицати неће, народ има право свободног
бирања; Цару је русијском казано било, да први избор Књаза
Александра није дело целог народа, него само једне партаје, и
само је тога ради Русија [...] повторитељно бирање искала”. Види
и: СНН, бр. 31, 22.IV 1843, 123; СНН, бр. 32, 25. IV 1843, 126;
СНН, бр. 40, 23.V 1843, 159; СНН, бр. 41, 27.V 1843, 163–164.

43 „Русија тврдо при том остаје, да се нови избор предузме; али хоћели се моћи србски народ тако заборавити и понизити, свој једногласни избор порече, то је друго питање”. (СНН, бр. 32, 25. IV
1843, 127); „Но само се бојим да Русија оваковим поступком [...]
неогорчи народ србски против себе”. (СНН, бр. 36, 9.V 1843, 142).
44 СНН, бр. 39, 20.V 1843, 155.
45 СНН, бр. 39, 20.V 1843, 156.
46 Исто.
47 СНН, бр. 42, 30.V 1843, 167.
48 СНН, бр. 54, 8.VII 1843, 214. Сличну оцену руско-турских односа око кризе у Србији донеле су и СНН, бр. 42, 30.V 1843,
167: „Већа компромисија њеног правитељствујућег права, веће
пониженије и паденије не може се помислити, него што је ово
било, које је овом приликом Порта поднела”. О огорчењу уставобранитеља због држања Порте види писмо Илије Гарашанина
упућено Вучићу и Петронијевићу октобра 1843. године. (Г. Јакшић, Преписка Илије Гарашанина, I /1839–1849/, САНУ, Грађа,
књига II, Историјски институт, књига 2, Београд 1950, 46–48).
49 „У прочем [у Србији] свуд је мир, свуд је задовољство, Покровитељица пак неће да је тако, а Европа мудрује и ћути, па ће тек
после викати, како је се Рус осилио и како је втеченије добио
у подунавским провинцијама”. (СНН, бр. 61, 1.VIII 1843, 243);
„На велику би срамоту иначе вештој Дипломацији деветнаистог
столетија служило, кад она великодушни, мужествени и јунач-
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Предочавао је опасност коју доноси такав однос
према агресивној политици Русије, као што је
могућност рађања „нове континенталне системе
[...] под непосредственим русијским покровитељством”, која би угрозила интересе великих
сила, а пре свих Енглеске50.
После поновљеног избора српског кнеза, одржаног 15. јуна 1843. године, уставобранитељи су
доживели нови ударац. Русија, која је осетила
да има још слободног простора за додатне притиске, поставила је нови услов, чије испуњење
је требало да претходи признавању Александра
Карађорђевића за кнеза, а самим тим и стварном прихватању новог стања у Србији. Претећи
да ће употребити силу, руска влада је тражила
да двојица најистакнутијих личности новог режима, Тома Вучић-Перишић и Аврам Петронијевић, напусте Србију51. Пошто ниједна од
заинтересованих сила није показала жељу да се
супротстави новим захтевима Русије52, Порта их
је усвојила без много противљења53.
Постојало је неколико разлога за непријатељско држање Русије према уставобранитељима. Поред већ поменутог преврата који је
изведен у Србији без њеног знања, чиме јој је
угрожен престиж, Русија је, нарочито у периоду
до доласка Ливена у Београд, стекла уверење да
је освајањем власти од стране уставобранитеља
Порта значајно ојачала своје позиције у Србији.
Током времена, највероватније захваљујући
пристиглим Ливеновим извештајима, слика
коју је руска влада имала о уставобранитељском
туркофилству прилично је ублажена. Међутим,

50
51

52
53

нова напетост у односима Русије и Србије настала је после објављивања вести у Аугсбуршким општим новинама („Augsburger Allgemeine
Zeitung”)54, која је говорила о антируском раду
српске владе. Дописник из Лондона јавио је о
мисији Димитрија Црнобарца55 у Паризу, где је
он, као изасланик српске владе, водио разговоре
са кнезом Адамом Чарториским, вођом пољске
емиграције56. Руску владу додатно је огорчило
обавештење које је добио њен амбасадор у Цариграду, Бутењев57, о боравку пољског агента
Леноара58 у Београду, као и пристигли подаци
о целокупној тајној сарадњи уставобранитеља
са пољском емиграцијом, започетој још 1841.
године, за време боравка Вучића и Петронијевића, као емиграната, у турској престоници59.
Уочивши колико је све то разгневило Русију, врх
„уставоваца” порицао је сваку везу са пољском
емиграцијом, трудећи се да увери руског императора у своју оданост „сили покровитељици”.
Павловић, међутим, посветио је изненађујуће
мало пажње проблему односа уставобранитеља
са пољском емиграцијом. Он је, тек узгред, као
да се ради о безначајном питању, пренео вест о
демантију Црнобарца, који је свој боравак у Паризу правдао похађањем предавања „јуридическо-политических наука”60. Нису у потпуности
54 Вест се појавила у броју од 11.III 1843. године.
55 Димитрије Црнобарац (1818–1872), правник, политичар, министар правде и просвете, члан Државног савета.
56 Један од основних циљева пољске емиграције био је стварање
независне Пољске, што је подразумевало рушење Руске империје. Више о циљевима и делатности пољске емиграције, као
и о њеној сарадњи са уставобранитељима види код: Н. Попов,
нав. дело, св. 3, 179–181; Д. Страњаковић, Влада уставобранитеља 1842–1843, Београд 1932, 31–34; Исти, Вучићева буна,
151–156; В. Ј. Вучковић, нав. дело, 96-110; Р. Љушић, Књига о
начертанију, национални и државни програм Кнежевине Србије
(1844), Београд 1993, 64–72; Ђорђе Живановић, Срби и Пољска
књижевност (1800–1871), Београд 1941, 61–69.
57 Гроф Аполинарије Бутењев, руски амбасадор у Цариграду (1831–1843).
58 Лудвиг Звјерковски, пуковник, агент пољске емиграције, познат као др Леноар.
59 Ђ. Живановић, нав. дело, 66–68. Русија је, као уосталом и Аустрија, од самог почетка акције Чарториског на Балкану, а
поготово од оснивања подагенције у Београду, октобра 1843.
године, (за агента је одређен Фрањо Зах, који је био потчињен
агенцији у Цариграду) била упозната са присуством и активношћу његових сарадника. (Љубомир Дурковић-Јакшић, Србијанско-црногорска сарадња /1830–1851/, Београд 1957, 65).
60 СНН, бр. 22, 18.III 1843, 87. У моменту када је очекиван позитиван одговор на молбу уставобранитеља да се одобри повратак
у Србију Вучићу и Петронијевићу, Павловић је у СНН, бр. 58,
23.VII 1844, 231, скидајући одговорност са ове двојице, писао:

ки Србски народ из мреже плеткарења са моћним ’тако хоћу'
ослободити не би умела”. (СНН, бр. 60, 29.VII 1843, 238).
Исто.
„Двадцато тисућњи корпус стоји у Мохилеву и чека заповести
Государа његовог Императора, ако не би Србљи њега послушали и бранитеље своје и руководитеље Вучића и Петронијевића
из Сербије удал[ј]или!”. (СНН, бр. 61, 1.VIII 1843, 243). Види: В.
Ј. Вучковић, нав. дело, 115–122.
Види: СНН, бр. 62, 5.VIII 1843, 247; СНН, бр. 65, 15.VIII 1843,
259; СНН, бр. 69, 28.VIII 1843, 274.
Атанасије Николић се у својој аутобиографији сећа тог времена. Он је, пред одлазак Вучића и Петронијевића у изгнанство,
био послат у Јагодину да тамо тајно прими препоруку Француске од њеног конзула Кодрике, о понашању будућих изгнаника:
„Он [Кодрика] ми саопшти, да влада французска није у стању
на пут стати захтевањима Русије, и по томе да они не очекују
никакве помоћи од Французске и у своме питању да раде како
знају...”. (АСАНУ, број 7.380/32).
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јасни мотиви оваквог његовог понашања. Можда једноставно није разумео важност демантовања ових оптужби, или је то било смишљено
игнорисање проблема, са намером да у јавности
покаже како су поменуте оптужбе маргиналног
значаја, и на тај начин превазиђе насталу ситуација. Ипак, највероватније је да је дошло до
раскорака у деловању уставобранитеља и Павловића61. Да су се сличне ситуације догађале,
можемо се, између осталог, уверити и на основу писма Алексе Симића62 Теодору Павловићу,
упућеног децембра 1843. године63. Непосредан
повод његовог обраћању Павловићу били су
текстови у „Новинама” уперени против Данилевског, новопостављеног руског конзула у Београду64, и руске политике према Србији. У писму
Симић је саветовао Павловића да не објављује
вести о наводном мешању Данилевског у административне послове Србије65, и друге, сличне
вести, пошто оне, поред тога што не одговарају
истини, наносе велику штету српској влади и
отежавају јој већ ионако сложене односе са Русијом. Зато му, у складу са новонасталом ситуацијом и потребом уставобранитеља за добрим
односима са Русијом, на крају писма поручује:
„Видим да он [Данилевски] жели, да ваше новине не вичу на Русе, ако и[х] хвалити нећеду.
Ја пак с моје стране желио би[х] то исто, па ако
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не у свему во обште, а оно барем у призренију
Сербије; јербо је нама сад нуждно наставити
с њима старо пријатељство, будући нам могу
много олакшати послове. Њи[х]ова је система
свагда држати се с правитељством, зато су нам у
прошасто време и били непријатељи. Сад су нам
обаче по самој тој системи пријатељи, и да не мешамо у то да они нас боље уважавају и љубе него
бивше правитељство. Дакле Србска полза изискује да штедите Русе и ја вас зато молим исте
ползе ради, и надам се да ми нећете одрећи”66.
Свакако да оваква неусклађеност Павловића и
уставобранитеља није била честа, и, што је још
значајније, није битније утицала на свеукупан
успех пропагандне делатности српских власти.
До побољшања односа Русије и Србије дошло
је после низа неуспелих покушаја Обреновића
да, током 1844. године, оборе режим уставобранитеља. Најзначајније су биле тзв. Смедеревска67 (почетком јануара 1844. године) и Катанска
буна68 (крајем септембра исте године). Оне су
организоване уз подршку кнеза Милоша и Русије, која је настојала да обезглави власт у Србији и на тај начин створи услове за повратак њој
оданих људи на власт69. Међутим, по угушењу
66 Исто.
67 У то време уставобранитељске власти откриле су заверу обреновићеваца, која је од савременика названа Смедеревска или
Рајовићева буна, пошто је водећу улогу у њој имао бивши министар кнеза Михаила, Цветко Рајовић. Он је заверенике придобијао уверавањима о обећаној руској помоћи. Ухваћени завереници одведени су у Крагујевац, где је, захваљујући ангажовању
руског конзула, изречено само 35 смртних казни, док су остале
замењене доживотном робијом. (види: Ј. Милићевић, Историја
Катанске буне, 274–279; В. Ј. Вучковић, нав. дело, 129–131).
68 Уз богату материјалну помоћ кнеза Милоша, ватрени обреновићевац Стојан Јовановић-Цукић подигао је буну у Србији са
аустријске територије, а уз подршку власти у Монархији. Добивши неограничена овлашћења од кнеза Александра, Вучић је
успео да угуши Катанску буну. Све катане (сем једног, помилованог од стране Кнеза) биле су осуђене на смрт, док су њихови
саучесници кажњени батинањем. Иако је трајала само неколико
дана, буна је захватила широко подручје и тиме показала уставобранитељима колика им опасност прети од Обреновића и
њихових присталица. (Ј. Милићевић, нав. дело, 285–311).
69 Илија Гарашанин није ни најмање сумњао у умешаност Русије у
припреме ових буна. Тако је он фебруара 1844. године, по завршетку неуспеле Смедеревске буне, писао Петронијевићу и Вучићу-Перишићу: „Да је ово све масло Русије, никаквој сумњи
не подлежи [...] буна је управљена највише у ползу Мијајла Обреновића, осим овога при испитима показују: да их је Цветко
највише на име Русије приволео, а највеће је доказатељство што
је ономад дошао Књазу конзул Данилијевски и пошто му је најприје објавио да ће титулу Свјетлост добити, одма му рекне, да
Цветка Рајовића нипошто не погуби за његово преступленије,

„...којекаква потварања на њи, да у сојузу с не знам каквим
пољачким емигрантима, и ти Боже знаш, шта је злоба и интрига против њи изнашла. Види свако, да су гола измишленија,
које код паметни људи никако места имати не могу”.
По мишљењу Ђ. Живановића, (Срби и Пољска књижевност,
78–79) Павловић није био одушевљен сарадњом уставобранитеља са пољском емиграцијом. Могуће је да је он, управо из тих
разлога, избегавао да износи сопствене оцене и ставове, како
би избегао неспоразуме са владом у Србији, коју је, иначе, у
већини осталих ситуација, безрезервно подржавао.
Симић Алекса, истакнути уставобранитељ, српски дипломатски представник у Цариграду (1842–43), председник владе
(1843–44). Рођени брат Стојана Симића, председника Савета.
Симићи су, по пореклу, били Срби из Аустрије.
РОМС, бр. 3.279.
Данилевски, пуковник, руски генерални конзул у Београду
(1843–1849).
„Г. Данилевском било је жао на тај артикул ваши новина, а да
није истинит то можете мени веровати. [...] Њему беше жао на
вас што такови артикул стоји у вашим новинама, и може бити
да сумња и на данашње правитељство, да вам оно такове доставља. Ја сам га уверавао да, нити сте ви тому криви, нити србско правитељство такове вама доставља, но да су то партикуларне коресподенције и мненија ваши коресподената”. (РОМС,
бр. 3.279).
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побуне, трудећи се да прикрије праве симпатије
своје владе, Данилевски је чак подржао захтев
српских власти упућен смедеревском паши, да
преда све побуњенике који су уточиште потражили у смедеревском граду70.
Пошто покушаји свргавања кнеза Александра и уставобранитеља нису успели, руска влада је погазила дату реч и продужила изгнанство
Вучићу и Петронијевићу, у нади да ће акцијама
друге врсте остварити своју замисао. Павловић
није пропустио да у „Новинама” осуди дволично
држање Русије, док је даљи боравак Данилевског
у Србији означио у потпуности непожељним71.
Тек је крајем 1844. и почетком 1845. године
започето стабилизовање односа уставобранитеља и руске владе. Оно је, готово симболично,
обележено дозволом Русије двојици уставобранитељских вођа да се врате у земљу, крајем августа 1844. године72.
Попуштањем напетости у односима између
Русије и Србије смањује се и учесталост писања
у „Сербским народним новинама” о овоме проблему. Половином 1845. године, написи о спољној политици готово да нестају. До престанка
излажења листа појављивали су се веома ретко, и то само да би нагласили међусобно разумевање Петрограда и Београда. Један од таквих
примера је и вест да је руски цар одликовао
орденом Св. Ане првог реда кнеза Александра
Карађорђевића73. Иако руска влада и поред до-

деле ордена није помишљала да промени своје
резервисано држање према Кнезу, ово одликовање донело је самом Кнезу и уставобранитељима у целини велике користи за учвршћивање
положаја у земљи74. За опстанак „уставоваца”
то је било од изузетне важности, с обзиром на
њихову унутрашњу подељеност на туркофилску
и русофилску струју, и на, у почетку прикривени, а потом отворени сукоб кнеза Александра и
Вучића, што је у великој мери дестабилизовало
власт у земљи и ослабило њихове преговарачке
позиције на међународном плану.
др Петар В. Крестић

јер ће тим највеће негодованије на себе навући од Государа Императора”. (Г. Јакшић, нав. дело, 73).
70 СНН, бр. 4, 13.I 1844, 14, јавиле су о реаговању руског конзула:
„Г. Данилевски је пак од своје стране такође изјавио, да ће и он
своје сообрашченије с Пашом одма укинути, ако злочинце не
изда”. Непуна два месеца касније, из руске престонице стигла
је вест да је руски цар доделио титулу „његова светлост” кнезу
Александру. (види: СНН, бр. 19, 5.III 1844, 74; СНН, бр. 20, 9.III
1844, 79). У исто време вршен је притисак на Кнеза да ублажи
казне присталицама Русије који су учествовали у Смедеревској
буни.
71 „Будући да је поред свију најпоузданији уверавања од стране русијског Конзула Г. Данилевског, опет из Петрограда у
смотренију повратка ГГ. Вучића и Петронијевића неповољно
решеније дошло, постало је положеније Г. Данилевског врло
непријатним, и повереније, које је досад притјажавао, врло је
повређено”. (СНН, бр. 57, 20.VII 1844, 227).
72 СНН, бр. 66, 29. VIII 1844, 262.
73 „Њег. Величество император и самодржац сверосијски, наш
свемилостивејши покровитељ, государ Николај I благоволио
је Њег. Светлости господару и Књазу нашему Александру Карађорђевићу даровати орден св. Ане првог степена [...] Овај до-

гађај нама свима је у толико више мио, што њиме можемо оборити све лажне гласове, да Сербије покровитељ није задовољан
са новим стањем земље ове”. (СНН, бр. 80, 10.X 1846, 318–319);
„Аустрије наклоност и Русије све веће поверење и приврженост књазу и правитељству види се да са сваким даном расти и
растиће све више”. (СНН, бр. 74, 19.IX 1846, 295).
74 Д. Страњаковић, Влада уставобранитеља 1842–1853, 98–99.
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ШКОЛОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ СРПСКИХ
ОФИЦИРА У ФРАНЦУСКОЈ И БЕЛГИЈИ
У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. И ПРВОЈ
ДЕЦЕНИЈИ 20. ВЕКА
Средином XIX века у Кнежевини Србији
осећала се велика потреба за образованим
грађанима. Млада српска држава морала је из
темеља да гради своје институције, а није имала
довољан број учених људи. Због тога је кнез Милош Обреновић још 1830. године послао у Беч и
Пешту на студије медицине шесторицу младића,
а још по једног је изабрао за фармацију и сликарство.1 Међу првим српским младићима школованим у иностранству били су и они који су се
спремали за војни позив. Кнез Милош Обреновић је 1833. године упутио 30 српских младића
на школовање у Русију. Када су се 1836. године
они вратили са школовања били су први школовани официри у Србији.2
После абдикација кнеза Милоша Обреновића
на власт у Србији дошли су Уставобранитељи
(1842 – 1858), који су имали узор у развијеним
европским дражавама. У време док су они били
на власти први пут се српски официри упућују
на школовање у државе средње и западне Европе. Приликом избора државе у којој би се српски
официри школовали, осим политичког момента,
водило се рачуна о угледу војске и цени школовања. Средином XIX века Француска је сматрана
за највећу војну силу у Европи, али је Државни
савет ипак одлучио да тројицу српских младића
1846. године пошаље у Пруску, да тамо стекну
војно образовање.3

У време док су се тројица српских младића
налазила на школовању у Берлину, капетан Миливоје Петровић Блазнавац упућен је на школовање у Француску. Најпре је отишао у Беч, али је
убрзо прешао у Париз да учи хемију, и на крају
у Мец на чувену Артиљеријску школу.4 На крају
школовања допуштено му је да обиђе фабрике
за производњу наоружања у Француској и Белгији. Боравак Миливоја Петровића Блазнавца на
школовању у Француској завршио се дипломатским и војним скандалом. Французи су се љутили на Блазнавца, па и на српску владу „стога што
су они њему као државном питомцу сва своја
војна заведенија, која је хтео видети и испитати,
показали, да би само могао што боље научити, а
он место да оде у своју земљу, како су му они саветовали, отиде право у Русију“, баш уочи Кримског рата (1853 – 1856).5
По повратку у Србију мајор Миливоје Петровић Блазнавац постављен је за начелника Војног
одељења у министром унутрашњих дела. Блазнавац је заинтересовао министра унутрашњих дела
Илију Гарашанина, за школовање српских младића у Француској. У том циљу министар Гарашанин, у чијој надлежности се налазила и војска,
путовао је у Француску 1852. године. У Паризу
где је лепо примљен, добио је усмена обећања да
ће Француска помоћи српској влади у погледу
школовања официра. Гарашанин је најпре послао свог сина Светозара на школовање у Мец, а
касније и млађег Милутина, који се у Француској

1 Опширније: Љубинка Трговчевић, Планирана елита. О студентима из Србије на европским универзитетима у 19. веку,
Београд, 2003; Радош Љушић, Кнежевина Србија 1830-1836, Београд, 1986.
2 Радосав Марковић, Војска и наоружање Србије кнеза Милоша,
Београд, 1957, стр. 276-280.
3 На школовање у Артиљеријско-инжињеријску школу у Берлину упућени су Јован Белимарковић и Петар Протић Драгаче-

вац, док је Ранко Алимпић уписао Ратну школу у Берлину.
4 Драга Вуксановић-Анић, Стварање модерне српске војске.
Француски утицај на њено формирање, Београд, 1993, стр. 31.
5 Писма Илије Гарашанина Јовану Мариновићу, I-II, средио Ст.
Ловчевић, Београд, 1931, стр. 180; Милева Алимпић, Живот и
рад генерала Ранка Алимпића, Београд, 1892, стр. 122.
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школовао од (1860-1868), најпре на Лицеју, па на
Политехници, и на крају у Артиљеријској школи
у Мецу.6
Српско-француска војна сарадња интезивирана је у време Кримског рата (1853 – 1856).
Србији која је у овом рату била неутрална, запретила је опасност да буде окупирана од стране Аустрије, због чега су предузете мере за утврђивање границе и организовање народне
војске. Преко француског генералног конзула у
Београду, кнез Александар Карађорђевић упутио је захтев министру спољних послова Друену
де Лиису (Edouard Drouyn de Lhuys) да се један
француски инжињеријски официр стави на располагање српској влади. Француска је пристала
да пошаље свог официра у Србију, рачунајући да
ће на тај начин ојачати своје позиције код власти
у Београду. Одлучено је да се у Србију упути инжињеријски капетан Иполит Монден (Hippolyte
Florentin Mondain). Монден је у Србији провео
две године (1853 – 1855) проучавајући могућности за одбрану границе и мере за унапређење
војне организације у Србији.7
Током свог боравка у Београду инжињеријски
капетан Монден оставио је повољан утисак код
српских власти. Образовани и стручни официри
као што је био Иполит Монден били су преко потребни српској војсци. У време када се капетан
Иполит Монден спремао за повратак у Француску, десет питомаца 1. класе Артиљеријске школе
у Београду завршило је своје школовање. Министарство унутрашњих дела предложило је 1855.
године Државном савету да се свршени питомци Артиљеријске школе упуте у иностранство
на даље школовање. Пошто су све војне науке
највише развијене у Француској, предложено је
да се српски официри упуте у Француску, „да се
у французким заведенијама сваки по својој струци, јошт усавршенствују, пробавивши толико
времена колико тога ради нуждно буде; наравно да осим теоритечни јошт и практична знања

прибаве.“8
Најпознатија војна школа за артиљерију и инжињерију у Француској налазила се у Мецу, али
још док је Блазнавац био на школовању у Француској издато је решење, да се странци не примају у школу. Постојала је могућност да српски
питомци одређени за артиљерију и инжињерију
не буду примљени на школовање у Француској.
Због тога је Блазнавац предложио Државном савету друго решење. „По томе дакле, треба да се
питомци за артилерију и за воено инџинирство,
ако не може бити у Француску, пошљу у Прајску.“ Питомци одређени за администрацију и
генералштаб требало је такође да се пошаљу у
Француску. „Ако би се догодило да се наши питомци неби примили у надлежне заводе у Французкој, онда да се пошљу у Прајску.“9
Блазнавац је предложио да се потпоручник
Александр Николић пошаље „у цивилно инџинирско заведение у Паризу, најславније у Европи овог рода.“ Имајући у виду препреке које су
стајале на путу српским државним питомцима
Блазнавац је предложио да се свршени питомци пошаљу на школовање у различите државе.
„Макар да су незгоде скопчане с тиме да се једни питомци шаљу у једну државу, а други у другу
и то због разногласија, које се после међу њима
порађа о различитим системима и предметима,
опет ће се морати ово чинити а време ће учинити да изчезне разногласије, пошто ће питомци,
дуже расуждавајући о стварима, напослетку
доћи у стање, да сами увиде, шта је добро или
боље у овој или оној држави.“10
Државни савет није успео да добије дозволу
француских власти за школовање генералштабних, артиљеријских и инжињеријских официра
у тој земљи, због чега су четири српска официра упућена на школовање у Пруску. У Аустрију
су упућени потпоручници Нићифор Јовановић и Лазар Војводић. На школовање у Француску отишли су Александар Николић, Марко
Катанић и Арсеније Станојевић. Потпоручник
Александар Николић завршио је инжињеријску
школу у Паризу École impériale Despanto ctanfeei.

6 Драга Вуксановић-Анић, Стварање модерне српске војске.
Француски утицај на њено формирање, Београд 1993, стр. 34.
7 Драга Вуксановић-Анић, Стварање модерне српске војске.
Француски утицај на њено формирање, Српска књижевна задруга (Војноиздавачки и новински центар), Београд, 1993, стр.
35-37; Урош Татић, Иполит Монден у Србији. Први боравак
(1853 – 1855), Војно-историјски гласник, бр. 1/2013, стр. 71-79.

8 Архив Србије, Државни Савет, 1855, 448.
9 Исто.
10 Исто.
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Потпоручник Марко Катанић је у Француској
изучавао војну администрацију боравећи у Паризу годину дана и десет месеци. Арсеније Станојевић се усавршавао у изради барута.11 Српски
официри који су упућени на школовање у Француску били су под надзором капетана Иполита
Мондена, који се 1855. вратио у своју земљу. Због
обавеза према српским питомцима Монден је
често био приморан да из Версаја где је био на
служби долази у Париз. Као накнаду за трошкове превоза, а да би га наградила за уложени
труд, српска влада је одлучила да Мондену буде
уплаћена сума од 500 талира годишње.12
Пракса школовања свршених питомаца Артиљеријске школе у иностранству настављена
је са наредним генерацијама. Најбољи питомци
друге класе Артиљеријске школе потпоручници Љубомир Ивановић и Стеван Здравковић,
упућени су 1856. године на студије политехнике
у Паризу. Љубомир Ивановић је (1856 – 1859)
завршио генералштабну школу, а Стеван Здравковић (1856 – 1861) политехничку и вишу инжињеријску школу (Des Ponts et Chaussées) у Паризу.13 Поред Француске млади српски официри
су одлазили на усавршавање и у Белгију. Артиљеријски потпоручници Милутин Јовановић
и Илија Чолак-Антић, боравили су од почетка
1857. до октобра 1858. године у Белгији. Милутин Јовановић је провео годину дана на служби
у фабрици топова ради „усавршавања у администрацији ливења топова и ђулади“, док је Илија
Чолак-Антић био у фабрици пушака у Лијежу,
ради изучавања фабрикације пушака и осталог
ручног оружја. У то време металургија се почела
нагло развијати, а челик се почео употребљавати
за израду оружја и друге бојне спреме. Артиљеријски потпоручник Павле Шафарик обишао је
фабрике оружја у Аустрији, Немачкој и Француској, са циљем да се упозна са фабрикацијом

разних метала, а нарочито челика.14
Српска влада била је задовољна сарадњом са
потпуковником Иполитом Монденом, због чега
је он по други пут дошао у Србију 1860. године. Кнежевим указом од 20. марта 1860. године,
прецизирани су услови под којима је Иполит
Монден примљен у државну службу, на место
управитеља грађевина. Већ 22. септембра 1860.
године Монден је постављен на дужност начелника Главне војне управе, уместо старог начелника Константина Хранисављевића. Пошто је
државна управа реорганизована у октобру 1861.
године пуковник Иполит Монден постао је први
министар војни у Србији. У кабинету Илије Гарашанина, Монден је поред дужности министра
војног, заступао и министра грађевина. Иполит
Монден остао је на челу војног министарства у
Србији пуне четири године, све до априла 1865.
када га је на том положају заменио Миливоје Петровић Блазнавац.15
За време док је Иполит Монден био на месту
војног министра, у српској војсци се јаче осетио
француски утицај. Прво што је Монден предузео, било је да се стара руска правила у српској
војсци замене француским правилима. У том
циљу је уз помоћ српских официра школованих
у Француској саставио нарочита упутства за
српску војску.16 Потом је сам прилагодио француски Војни законик за српске прилике. Законик
је измењен у мери да су биле дозвољене и телесне казне, чега није било у француском законику.
Монден је за четири године на челу српског Министарства војног, учинио све што је било у његовој моћи да српску војску организује по француском узору. У односу на претходни руски узор,
Монденове реформе, биле су видан напредак.
Интересовање младих српских официра за
школовањем у Француској било је велико, о чему
сведочи и следећи пример. Поручник Петар Топаловић био је на стажирању у пруској војсци

11 Војни архив у Београду, П-14, К-22, Д 01/01, Ф 1, Подаци и кондуит листе оцене официра свију родова војске за 1878 – 1879
годину.
12 Архив Србије (АС), МИД-ВI 41/1857, Савет кнезу Александру,
Београд 9. јануара 1857 и ПО 13/47, кнеза Александар попечитељству финансија, Београд 19. јануара 1857.
13 Војни архив у Београду, П-14, К-22, Д 01/01, Ф 1, Подаци и кондуит листе оцене официра свију родова војске за 1878 – 1879
годину.

14 Војни Архив у Београду, П-14, К-22, Ф-1, Д-1.
15 Љуба Поповић, Милић Милићевић, Министри војни Кнежевине и Краљевине Србије 1862 – 1918, Војноиздавачки завод, Београд, 1998, стр 35-38; Урош Томић, Иполит Монден у Србији.
Други боравак (1861 – 1865), Војно-историјски гласник 1/2014,
стр. 59-84.
16 Д. Вуксановић-Анић, Стварање модерне српске војске. Француски утицај на њено формирање, Београд, 1993, стр. 49-53.
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ратури Ратна начела Наполеонова (J. Dumaine,
Maximes de guerre de Napoléon, Paris, 1850).
Књигу је превео питомац 3. класе Артиљеријске
школе Димитрије Ђурић 1860. године. Младен
Ненадовић је 1865. превео дело Анри Жоминија
(Henry Jomini), Аналитички план великих ратних операција (Précis de ľ art de guerre ou nouveau
tableau analytique des principales combinaisons de
la stratégie, de la grande tactique et de la politique
militare. I partie, Paris 1838.). Дело под називом
Стратегија, (Cours ďart et ďhistoire militaires.
Paris 1873.) чији аутор је професор ратне вештине у генералштабној школи у Паризу потпуковник Ж. Виал (Vial), превео је Петар Топаловић
је 1876. године. Артиљеријски капетан Коста
Костић превео је 1878. дело Гађање и нишанење
топовима и мерзерима, (H. Plessix, Nouveau
cours spécial à ľ usage des candidats au grade de
sous-officier dans les régiments ďartillerie. Paris
1878.). Инжињеријски официр Стеван Здравковић 1875. године објавио уџбеник Основна меканика (Cours de mechanique). Исти аутор је 1880.
написао Подсетник за инжињеријске официре
што је био веран превод француске књиге којом
се служио Aid-mémoir-a.19 Kоста Радисављевић
је 1881. преводио дела Анри Бријалмона (Henry
Brialmont) Пољска фортификација (Manuel de
fortification de Campagne, Bruxesses 1879.), а 1883.
Бојна тактика пешадије, коњице и артилерије,
(Tactique de combat des trois arms 1881, Paris.)
На Војној академији у Београду 1880. за
предмет Историја ратне вештине користили су
се француски уџбеници: а) La Barre Dupareg –
Historie de ľ art de la guerre. Paris; б) J. Rocquancourt
– Cours complet ď art et ďhistoire militaires. Paris;
в) Vial. - Historie abregée des compagnes modernes.
Paris.20 Године 1880. у библиотеци Главног генералштаба српске војске била је 381 књига, од
чега је било само 49 наслова на српском језику.
Највећи број правила и књига, чак 182 писан је
на немачком језику: од тог броја 152 књиге су

(1861 – 1863) године. Незадовољан својим статусом, а у жељи да настави школовање, поднео је
оставку на државну службу јануара 1863. године
и отишао је у Француску. У Паризу је завршио
курс генералштабне школе (Ecole supérieure de
querre). По повратку из Француске, поново је
примљен у српску војску 1866. године, на дужност професора Стратегије у Војној академији
у Београду. После Љубомира Ивановића и Петра Топаловића Ратну школу у Паризу (Ecole
supérieure de querre) завршио је 1876. и генералштабни капетан II класе Јеврем Велимировић.
На основу сачуваних докумената не може се утврдити тачан број српских официра који су били
на школовању или усавршавању у Француској и
Белгији. Познато је да је у времену 1855 – 1875.
године, од 147 свршених питомаца Артиљеријске
школе у Београду, 56 наставило школовање у некој од европских држава.17
Један од начина усавршавања српских официра у иностранству била су путовања на различите научне скупове и изложбе. На таквим путовањима српски официри стицали су корисна
знања и искуства. Јован Мишковић је 1875. године путовао у Француску на конгрес географских
научника и изложбу која је том приликом приређена у Паризу. На пут је кренуо из Београда
и преко Беча и Минхена стигао у Париз 23. јула
1875. На путовању је имао прилику да посматра
аустријску, немачку и француску војску и о томе
је оставио драгоцена сведочења. У Франкфурту
је присуствовао смени страже немачке војске и
том приликом запазио: „Марширање оштро и у
ногу, али изгледа усиљено, а не гибко као код Аустријанаца, но не и комотно као код Француза.“18
Међу српским официрима који су били на
школовању и усавршавању у иностранству настала је српска војна литература. После завршеног школовања српски официри су у Србију
доносили дела европских војних теоретичара. У
почетку су војна правила и књиге преводили, а
касније су настале компилације и оригинални
научни радови. Са француског језика преведена је прва страна књига у српској војној лите-

19 У писању књиге Стеван Здравковић се служио следећим француским делима: Aide-Mémoire á ľusage des officiers du gènie par
J. Laisné. - Aide-Mémoire des ingénieurs, des architectes etc. par J.
Claudel – Aide-Mémoire de mécanique pratique par Arthur Morin –
Traité de mécanique appliquée aux machines par J. V. Poncelet.
20 Програм за полагање пријемног испита при ступању у вишу
школу Војне академије, Ратник, књ. IV, св. XI, 1880, стр. 556.

17 Статистика Војне академије, Ратник, књ. III, св. I, 1880, стр. 86.
18 Архив САНУ, Историјска збирка бр. 7242/VI, Белешке Јована
Мишковића.
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штампане у Немачкој, а 30 у Аустрији. У Паризу
су штампане 83 књиге. У Берну, Цириху, Баселу
и Женеви, штампано је 56 књига, на немачком и
француском језику. У библиотеци је било и девет правила која су објављена у Букурешту. Једна књига на италијанском језику под насловом
Regolamento delle Istruzioni pratiche dell Altigleria
штампана је у Торину 1860, а књига Воинскiи
Уставъ, написана на руском језику, објављена је
у Петрограду 1844. године.21
Кнежевина Србија стекла је пуну државну
независност на Берлинском конгресу 1878. године. После стицања независности и проширења државне територије, настале су повољније
прилике и могућности за усавршавање и школовање српских официра у иностранству. Србија је
стекла право да као независна држава успостави војну сарадњу са другим европским земљама на равноправним основама. Истовремено су
потребе српске војске за стручним официрским
кадром биле су велике, јер је после ратова са Турцима (1876 – 1878). предстојало преоружање и
модернизовање војске.
Војни министар потпуковник Јован Мишковић радио је на томе да начелно и дугорочно
реши питање школовања и усавршавања српских
официра у иностранству. Потпуковник Мишковић предложио је кнезу Милану Обреновићу да
се сваке године известан број српских официра
шаље у „стране војске од ауторитета, да прибирају војна искуства, да се веџбају и што треба
примењују на нашу војску.”22 У том циљу Мишковић је 18. фебруара 1879. године затражио да
Главни генералштаб, Артиљеријски и Инжињеријски комитет размотре ово питање и доставе
своје мишљење војном министру.23
Комисија Главног генералштаба је предложила да се у иностранство пошаље мањи број
млађих официра, који би слушали предавања
код познатих професора у реномираним војним
школама. Они би се упознали са садржајем и методом предавања појединих војних предмета и

на тај начин спремали за професоре Војне академије у Београду. По питању теоријске припреме
српских официра закључено је да треба створити боље услове у Србији. Предложено је да се у
већим гарнизонима оснују војничке библиотеке,
а да се библиотека Главног генералштаба и Војне
академије редовно снабдева потребним бројем
добрих страних војних књига и да се сва нова
војна дела од вредности на време набављају.
Генералштабна комисија је заузела став да би
за практичну обуку у трупи требало слати много већи број официра, него за теоријску наставу.
За практичну спрему није било довољно да се у
војним часописима прочита како се у једној, или,
другој војсци ради, већ је било потребно да се то
и види „да би се потпуно знало и научило“. Комисија је била мишљења да је практична вежба
највише недостајала српским официрима. Практична вежбања и већи маневри нису могли да се
изводе у Кнежевини која је имала малу стајаћу
војску, размештену по малим гарнизонима широм Србије, са малим бројем школованих старешина и недовољним материјалним средствима.
На основу тога комисија је закључила да је најпотребније слати официре на трупно усавршавање
у иностранство.24
Да би слање официра у стране војске било
корисно за српску војску, требало је извршити
пажљив одабир официра. „Једна од највећих незгода код досадањих питомаца, који су на страну
одашиљани била је та, што су опште врло мало
владали са језиком. Одовуд је произилазило снебивање и избегавање друштва, усљед чега никад
се није могло дознати све што би требало, јер зна
се да се само непрестаним мешањем са официрима докучи и оно што је иначе неприступно.“25
Закључено је да официре, који се упућују на
дуже време треба обавезати да редовно полажу
испите, ако су у школи, или, да подносе периодичне извештаје о свом раду ако су на пракси.
Они који су у трупи треба да воде и тачан дневник свог свакодневног службеног рада. Дневник
рада требало је да шаљу војном министру свака
три, или, сваких шест месеци. Младе официре
требало би одмах по повратку у Србију постави-

21 Библиотека Главног ђенералштаба, Ратник, књ. II, св. VI-XII,
1880, прилог.
22 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7241, Дневник Јована
Мишковића, стр. 11.
23 Шиљање официра у стране земље за стручно изображавање,
Ратник, књ. II, св. VII, 1879, стр. 45.

24 Исто.
25 Исто, стр. 54.
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ти за четне, батеријске, или, ескадроне командире, како би стечено знање могли примењивати,
али у сагласности са прописима српске војске.26
Комисија се нашла пред дилемом: Да ли официре треба увек слати у једну државу, или, у различите државе? Слањем официра у једну државу
најлакше би се остварило јединство погледа у
српском официрском кору, што би повољно утицало на целокупни развитак војске. Међутим, ни
једна војска, ма колико да је била напредна и развијена, није у свему била најбоља. У некој војсци
било је нешто што је било боље, или, за услове
српске војске прихватљивије, него у оној војсци
која је сматрана за најбољу. На крају је комисија
предложила да је најкорисније да се српски официри шаљу на школовање и изучавање појединих питања у различите државе, у зависности од
тога у којој држави је питање које се жели изучити најбоље решено. Као аргумент наведено је, да
би се тешко пронашла држава, која би дозволила
слободан приступ свим њеним заводима и војним установама.
Узимајући у обзир војни буџет и материјалне
могућности Кнежевине Србије Генералштабна
комисија је предложила да се један официр пошаље у Берлин у генералштабну школу (Kriegs
akademie), да се спрема за професора ратне историје и стратегије. Један официр да се упути у Париз у „Ecole supériure de guerre“ да се спрема за
професуру тактике и генералштабних послова.27
Када је стажирање у трупи дошло на дневни ред,
Генералштабна комисија је била сложна и једногласна да се четири пешадијска официра и један
коњички пошаљу на стажирање у Пруску.
Артиљертијски комитет на челу са пуковником Савом Грујићем предложио је да се шест
официра упути на стажирање у трупу, а четворица у разне заводе и лабораторије за технику.
Осим наведеног предложено је да се један српски
официр пошаље на вишу артиљеријску школу у
Беч са циљем да се спреми за професуру на Војној академији. „У осталом и ради самог познавања Аустрије као нашег суседа нужно је да се
остане с њима у додиру.“ Пуковник Грујић предложио је да се три српска артиљеријско-технич-

ка официра упуте на школовање у Русију и један
у Белгију.
Официр за ливницу и лафетницу да се пошаље у Петербуршки арсенал „с тога, што је једина Русија тако толерантна особито према нама,
да дозволи да се види и научи све што је нужно
једном официру који се спрема за овај посао.“ За
пушкарницу је требало упутити једног српског
официра у Белгију, а он би посећивао фабрике у Лијежу, „јер се зна да се у Европи највише
и најбоље пушке раде у Лијежу.“ Тај официр је
требао да проучи администрацију фабрика у
Белгији, како би „доцније могао нашу фабричку администрацију удесити према тамошњим“.
Став Артиљеријског комитета био је да се шест
артиљеријских официра за трупну службу упути у Пруску, „јер нема сумње да је ова држава са
најбољом војном организацијом, најбољом спремом, најбољим начином изображења војника и
што су и до сад тога ради официри наши највише тамо ишли“.28
Председник инжињеријског комитета пуковник Стеван Здравковић предложио је да се у иностарнство пошаље један официр у школу и три
официра у трупу ради изучавања инжињеријске
струке. Инжињеријског официра требало је упутити у војно инжињеријску школу у Француској,
а ако у овој земљи неби могао бити примљен,
у Русију. Инжињеријски комитет је изнео став
да се сва три официра пошаљу на стажирање у
Пруску: један за пионирство и саперство, један
за понтонирство и један за минерство.29
Школовање и усавршавање српских официра
у страним војскама било је уско повезано са војном, а нарочито политичком ситуацијом у којој
се Кнежевина Србија налазила после Берлинског
конгреса 1878. године. Србија је имала најбоље
политичке односе са Аустро-Угарском монархијом у којој се осамдесетих година XIX века
школовао највећи број српских официра. У то
време у Француској и Белгији школовао се мали
број српских официра: артиљеријски поручник
Божидар Крстић боравио је у Белгији (1883 –
1884), где се усавршавао у изради и фабрикацији
барута; инжињеријски капетан II класе Боривоје

26 Исто, стр. 48-50.
27 Исто, стр. 52.

28 Исто, стр. 56.
29 Исто, стр. 58-59.
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Нешић одређен је 1887. за државног питомца у
француској инжињеријској школи у Фонтенеблу; поручник Петар Бојовић, одређен је за државног питомца у Француској 1887. године.30
Број српских официра који су одлазили на
школовање у Француску био је мали, али војна сарадња између Србије и Француске није
престала. Тако су 1880. српски официри позвани да присуствују великим јесењим маневрима
француске војске. За одлазак у Париз одређени
су артиљеријски потпуковник Стеван Пантелић
и генералштабни мајор Јеврем Велимировић.31
Српски официри су пре поласка на пут добили
задатак да прикупе што више података о извршењу маневара, са циљем „да ова прикупљена
дата могу послужити и код нас као материјал за
грађење правила и прописа за случај извршења
већих маневара наше војске.”32 По повратку у
Београд потпуковник Пантелић и мајор Велимировић поднели су детаљан извештај министру
војном, не само о маневрима француске војске,
већ и о њеној организацији, формацији, обуци и
другим важним војним питањима. Овај извештај штампан је 1881. године у Службеном војном
листу.
У великим јесењим маневрима 1880. године
учествовала је сва француска активна војска и један део резервне војске, што је оставило снажан
утисак на српске официре. Владало је мишљење
да су велики маневри могући само у Француској, „јер она једина располаже толиким материјалним изворима, да сваке године тако знатну
убојну силу може по 1 месец дана држати на ратној нози.”33 Српски официри стекли су утисак да
је француска војска у материјалном погледу тако
спремна, да може свакој европској војсци служити за пример. За војнике и официре се наводи да
су на маневрима показали доста издржљивости
и воље и да се од осталих европских војника разликују у „особитости слободе како у понашању
изван службе, тако и у питањима о вршењу исте.
Код француских војника нема војничке укруће-

ности, која је укорењена код других европских
војсака, што је особина слободног Француског
народа.”34
Школовање у Француској било је примамљиво за младе српске официре и временом је постало популарно у војсци. Решењем министра
војног 1887. одобрено је једногодишње одсуство
у Француску ради даље спреме – капетану II
класе Милутину Миловановићу; поручницима
пешадијским Милошу Пауновићу и Милошу Васићу и коњичким Јовану Вељковићу и Љубомиру Лешјанину.35 Војном министру су непрекидно
стизале молбе официра у којима су тражили да
оду у неку од страних држава ради изучавања
појединих грана војних наука. Уведена је пракса да се расписују конкурси за школовање у
иностранству, у којима су били наведени услови и критеријуми које су кандидати требали да
испуне. Услови су се односили на чин, образовање, године службе, познавање страног језика
и брачни статус. Школовање српских официра у
иностранству законски је потпуно уређено тек
1900. године у време министровања пуковника
Милоша Васића.36
За школовање српских официра у иностранству трошена су велика материјална средства. За
одлазак и повратак официра у Француску било
је потребно 500 динара у злату и поред тога 200
динара у сребру за спрему за пут и остале потребе. Официри су током школовања у иностранству, уз редовну плату добијали месечни додатак
од 250 златних динара. При томе је плата млађег
официра, од потпоручника до капетана, у Србији била 1.800 – 3.200 динара.37 Укупна сума за
годишњи боравак само једног официра износила је годишње 4.000 динара. Године 1898. за школовање официра у страним државама, војним
буџетом било је предвиђено укупно 50.000 динара, а наредне године сума је повећана на 75.000
34 Исто, СВЛ, број 23, од 6. јуна 1881, стр. 488.
35 Одређени за државне питомце на страни, СВЛ. број 51. и 52,
од 31. децембра 1887, стр. 1369. Накнадним решењем министра
војног одобрено је пешадијском поручнику Милошу Васићу да
једногодишње одсуство, уместо у Француској, проведе у Аустро-Угарској, ради практичке службе у трупи. Решење министра војног, СВЛ, број 7, од 20. фебруара 1888, стр. 187.
36 Прописи, наређења и објашњења, СВЛ, број 40. од 7. октобра
1900, стр. 924.
37 Војни Архив у Београду, П-14, К-12, Ф-1, д 6, 8, 10 и 19.

30 Решење министра војног, СВЛ, број 21, од 1. јуна 1887, стр. 559.
31 Извештај господину министру војном о великим маневрима у
Француској у септембру 1880. године, СВЛ, број 7. од 18. фебруара 1881, стр. 119-124.
32 Исто, СВЛ, број 23, од 6. јуна 1881, стр. 487.
33 Исто, СВЛ, број 6, од 11. фебруара 1881, стр. 101-104.
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динара.38 Српски официри у иностранству репрезентовали су државу, због чега су били обавезни да у иностранство путују првом класом, да
имају удобан стан у угледној четврти града. Официрима је саветовано да се друже са официрима
из дотичне државе „без уочљивог наметања“.39
Иако је држава издвајала знатна материјална
сретсва, школовање српских официра у Француској одвијало се уз много потешкоћа. Француске и Белгијске војне власти инсистирале су
да српски официри полажу пријемни испит пре
уписа у војну школу. Државне питомце требало је прво послати у Француску да усаврше језик, како би могли положити пријемни испит.
Инжињеријски поручник Жарко Протић није
примљен на школовање у Белгији 1897. године,
јер није владао француским језиком. Српски
официри на школовању у Француској имали су
и других проблема. Коњички поручник Божидар Пејчиновић и коњички потпоручник Петар
Прендић упућени су 1891. године у еквитанциону школу у Сомиру. Пошто су оба официра
због болести и других узрока у школи постигли
„доста слаб успех“, у мају 1892. министар војни
је наредио да се врате у Србију.40 Генерал Милован Павловић одобрио је 1894. једногодишње
одсуство коњичким поручницима Драгомиру
Андоновићу и Живојину Бабићу и потпоручнику Витомиру Христићу „ради усавршавања њихове стручне спреме у коњичкој еквинтационој
школи у Сомиру.“ Француска влада је дозволила
упис српских коњичких официра у Сомирску
еквитанциону школу, с тим да официри, „према
утврђеном обичају, набаве и издржавају о свом
трошку коње који су им потребни за цело време
бављења у тој школи.“41
Велики проблем за српску владу представљала је чињеница да су Французи сваке године
примали ограничен број странаца у војне школе. Војни министар генерал Јован Мишковић

развио је живу дипломатску активност у намери
да што већем броју српских официра обезбеди
школовање и трупну службу у Француској. Преко посланика у Паризу тражено је одобрење за
школовање наших официра. Дипломатска активност је уродила плодом, тако да је у јулу 1897.
године извршен избор официра који ће се слати у Француску: за војно инжињеријску школу
одређен је инжињеријски потпоручник Милан
Николић; на стажираење у градску артиљерију
упућен је артиљеријски поручник Војислав Ж.
Милојевић. На школовање у Француску о свом
трошку, упућена су још двојица српских официра: артиљеријски капетан II класе Михајло
Петровић на годину дана у пољску артиљерију;
инжињеријски поручник Владислав Дерок на годину дана у железничку трупу.42
На иницијативу краља Милана Обреновића
и посредством француског војног аташеа у Србији, капетана Маршана, на школовање у Фонтенеблу примљена су 1899. два српска официра:
артиљеријски поручник Данило Калафатовић и
артиљеријски потпоручник Љубиша Љубишић.
Војно судски капетан II класе Лука Момировић
примљен је на школовање у Дижон, па је на пут
кренуо 13. маја 1899. године. Председник владе,
др Владан Ђорђевић, приликом боравка у Паризу фебруара 1899, успео је да договори слање
два српска официра у Француску на стажирање.
У Амијен је упућен пешадијски капетан II класе
Душан Туфегџић, а у Соасон пешадијски капетан II класе Боривоје Маленић. Генералштабни
капетан I класе Никола Стефановић упућен је 13.
маја 1900. у Паризу где је учио француски језик.43
На школовању у Бриселу, налазили су се 1899.
артиљеријски капетан II класе Ђорђе Шпартаљ и
инжињеријски поручник Ђорђе Лазић.44
После Мајског преврата 1903. године у политици школовања српских официра у иностранству наступиле су промене. Ступањем на престо
краља Петра Карађорђевића променила се спољна политика Краљевине Србије. Дипломатски

38 Милић Милићевић, Реформа војске Србије 1897 – 1900, Војноиздавачки завод, Београд, 2002, стр.110.
39 Војни Архив у Београду, П-14, К-12, Ф-1, д 1; Архив Србије,
МИД, ПО, 1897 (пренето у 1898), 0/2, дос. VII, Ф. VIII, д. 737;
СВЛ, 1900, стр. 699.
40 Архив Србије, МИД-ПО (1892), Р-133, Д-VI, Ф-VII, д 487.
41 Архив Србије, МИД-ПО (1893), Р-143, Д I-V, Ф-I, 21; (1894),
Р-147, Д I-VI, Ф-IV, 350, 352, 354.

42 Архив Србије, МИД-ПО 1898, Д I-VII, Ф-VIII, 633, 643.
43 Архив Србије, МИД-ПО 1898, Д I-VII, Ф-VIII, 652, 654; Војни
Архив у Београду, П-14, К-12, Ф-1, д. 2/1-1; Милић Милићевић,
Реформа војске Србије 1897-1900, Београд 2002, 107.
44 Архив Србије, МИД-ПО 1899, Р-214, Д I-IX, Ф-X, 298, 304; Архив
Србије, МИД-ПО 1898, Р-194, Д I-VII, Ф-VIII, 644, 675.
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сукоб и Царински рат са суседном Аустро-Угарском (1906 – 1911), а затим и Анексиона криза
1908. довели су до заоштравања односа, услед
чега је војна сарадња између Србије и Хабзбуршке монархије готово сасвим престала. Прекид
односа са Аустро-Угарском довео је до интензивирања војне сарадње са државама Антанте, а
нарочито са Француском и Русијом, у којима се
школовао велики број српских официра.
Успостављању добре војне сарадње са Француском допринело је познанство краља Петра
Карађорђевића са високим официрима француске војске. Петар Карађорђевић био је кадет
војне школе у Сeн Сиру (Saint Cyr) у Француској
1862 – 1864. године. Као потпоручник наставио
је школовање у Мецу до 1867. године. Војно образовање које је стекао у овим угледним школама, убрзо је имао прилику да примени. У Француско-Пруском рату (1870 – 1871) је активно
учествовао борећи се у редовима пука који је образован од странаца у Туру, истакао се у биткама
код Орлеана и добио одликовање. По завршетку
Француско-Пруског рата Петар Карађорђевић се
повукао из активне војне службе у Француској.
Од 1875. године, под именом Петар Мркоњић
учествује у херцеговачком устанку на челу групе од неколико стотина бораца. Доласком краља
Петра Карађорђевића на престо Србије, француски утицај у војним пословима почиње да превладава.45 Краљ Петар је 1904. године у Београду
организовао скуп класних другова, уз присуство
48 високих француских официра.46
Орјентација Србије на војну сарадњу са
Француском, почетком XX века била је не само
политички, него и војно оправдана. На основу
предавања Фердинанда Фоша (Ferdinand Foch)
на Ратној школи у Паризу развијена је француска војна доктрина офанзиве по сваку цену
(offensive à outrance), која је привукла интересовање стручне јавности у Европи. У Србији се
објављују дела водећих француских војних теоретичара: а) Виктор-Бернар Дерекаге (ViktorBernard Derrécagaix), Рат и војска, Београд 1903
(Le guerre et armée. Paris 1903); б) Жил Левал

(Jules-louis Lewal) Стратегија марша, Београд
1906 (Stratégie de marche. Paris 1893.), в) Алфред
де Вињи (Alfred de Vigny), Робовање и величина војничког позива, Београд 1912. (Servitude et
Grandeur militaires. Paris 1835), г) Ардан ди Пик
(Charles Ardant du Picq), Студија о борби, Београд 1911 (Études sur le combat. Combat antique
et combat moderne. Paris 1904). У војном часопису Ратник штампано је дело Андре Гавеа
(André Gavet) Вештина командовања (Ľ art de
commander, Paris 1899.).
Почетком XX века српски официри све више
одлазе у Француску ради изучавања француског језика, који је био неопходан за изучавање
модерне војне литературе. Наредбом министра
војног oд 14. новембра 1903. године одобрено
је једногодишње одсуство за Француску свршеним приправницима за генералштабну струку,
ради усавршавања у француском језику: пешадијском капетану I класе Милошу Станковићу,
артиљеријском капетану I класе Драгомиру
Стојановићу, артиљеријским капетанима II класе: Михаилу Јовановићу, Милошу Јовановићу и
инжињеријском капетану II класе Миленку Недићу.47
Француска је била прва држава у којој је захваљујући техничким проналасцима развијен
систем брзометне артиљерије. Куповином
француских брзометних топова шнајдер-кане
(Schneider-Canet et Cie en Creusot) 1907. године
Србија се додатно везала за Француску. Средином фебруара 1907. војно министарство је
расписало конкурс за слање у Француску једног вишег официра у артиљеријску школу и 11
артиљеријских капетана у трупу ради спреме
за наставнике за нову српску брзометну артиљерију.48 Француска је била држава у којој се
почетком XX века најбрже развијало цивилно
и војно ваздухопловство. На основу тога решењем министра војног од 9. фебруара 1912.
упућена су у Француску на практичан курс за
изучавање авијатике и руковање аеропланима:
официри Милош Илић, Живојин Станковић и
Јован Југовић; подофицири Михајло Петровић,

45 Драга Вуксановић-Анић, Стварање модерне српске војске. Француски утицај на њено формирање, Београд 1993, стр. 133-134.
46 Различности, Ратник, књ. LVII, св. IV, 1904, стр. 714-716.

47 Наредбом министра војног, СВЛ, број 47. од 26. новембра 1903,
стр. 899.
48 Конкурс, СВЛ, број 5. од 8. фебруара 1907, стр. 101.

26

Резиме

Миодраг Томић и Војислав Новичић. Исте године су у Француској купљени авиони, а по повратку у Србију у Нишу је 24. децембра 1912.
године основана Ваздухопловна команда српске
војске.49
Школовање и усавршавање српских официра
у Француској достиже свој врхунац 1910. године. На школовање и усавршавање у Француску
упућени су 31. марта 1910: I у Вишу ратну школу
– Ecole supérieure de querre артиљеријски поручник Александар Стојановић; II на стажирање
у трупу: а) у пешадију: мајор Радомир Аранђеловић (74. régiment ď infanterie – Rouen), пешадијски капетан I класе Милан Маринковић (74.
régiment ď infanterie – Rouen), пешадијски капетан I класе Радомир Миликић (28. régiment ď
infanterie – S-t Denis), пешадијски капетан I класе Милета Здравковић (43. régiment ď infanterie
– Lille), пешадијски капетан II класе Василије
Луковић (113. régiment ď infanterie – Blois); б) у артиљерију: артиљеријски мајор Димитрије Пајић
(22. régiment ď artillerie – Versailles), артиљеријски мајор Младен Богићевић (32. régiment
ď artillerie – Orléans), артиљеријски капетан II
класе Илија Гвоздић (2. régiment ď artillerie de
montagne – Nice); в) У коњицу: коњички капетан I класе Војин Чолак-Антић (23. régiment
de dragons – Vincennes). Одсуство је одобрено
коњичком капетану II класе Михаилу Жујовићу
(4. régiment de Hussards – Meaux); Решењем министра војног од 30. маја 1910. године одобрено
је одсуство за ступање на вишу ратну школу Ecole supérieure de querre, Paris – за Француску
коњичком поручнику Мирку Маринковићу.50
Решењем министра војног од 27. октобра 1910.
године одређени су за војно-државне питомце,
ради упознавања са трупном службом у француској пешадији: генералштабни мајори Емило
Белић, Милан Ђ. Недић, Милутин Д. Лазаревић
и Петар Ј. Марковић.51

Током друге половине XIX века у Француској
и Белгији школовао се мали број српских официра, специјалиста за одређене војне области.
У Француској су углавном школовани српски
генералштабни и инжињеријски официри, а у
Белгији артиљеријски официри, који су се спремали за израду наоружања и прављење барута.
У последњој деценији XIX века на школовање
у Француску одлази већи број српских официра, међу којима су и они који се школују о свом
трошку. Највећи број српских официра био је на
школовању у Француској у првој деценији XX
века, у време када је Краљевина Србија почела
политички да се приближава државама Антанте.
У то време велики број српских официра различитих родова и служби одлази на стажирање у
Француску. Официри који су били на школовању
у Француској и Белгији у првој деценији XX века
допринели да је у српској војсци и војсци Краљевине Југославије био доминантан француски
утицај све до почетка Другог светског рата.
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49 Решење министра војног, СВЛ, број 4. од 21. фебруара 1912, стр.
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ОЧИ У ОЧИ СА ВЕЛИКОМ КРАЉИЦОМ
Српски посланици у Лондону о краљици Викторији
„Њено Величанство Краљица Викторија завршује данас своју 74-ту годину, бивши рођена
у Кензинтонској Палати 24. Маја 1819. Ову су
старост превазишли само два владаоца на инглиском престолу, и то: Ђорђе II и Ђорђе III,
који су доживели старост од 77, односно 82 године. Двадесетог Јуна идућег, Њено Величанство биће владало над Уједињеном Краљевином
56 година, период времена, који је надмашио
само један њен претходник, Ђорђе III, а само
један опет достигао, Хенри III, чија се влада такође протезала 56 година. Има преко 31 година,
од како је Краљица обудовила, јер је Принц Консорт умро 14. Декембра 1861. Њено Величанство
је најстарија крунисана глава у Европи, с једним
изузећем Краља Данског, који је од прилике за
једну годину старији од Њеног Величанства.”1
Овако је у депеши од 12./24. маја 1893. године српски отправник послова у Лондону Александар Јовичић пренео садржај текста објављеног на владаркин 74. рођендан у дневном листу
,,Тајмс”. ,,Дан рођења Краљичиног прослављен
је у Лондону на уобичајени начин: трупе су упарађиване у разним касарнама, арсеналима и
маринским станицама, износећи заставе уз Jen
de joix2 из прангија и топова; сва надлежателства и друге јавне зграде издигле су заставе, и
са многих цркава лупала су звона од времена на
време. Права државна светковина њеног дана
рођења биће 3-ћег Јула п.н. када ће сви кабинетски министри, председници Доњег и Горњег
Дома итд. давати банкете, од којих је најважнији
Министра Спољних Послова, Лорда Розберија,
3
на који су позвани сви шефови мисија, као што

сам имао част другом приликом споменути, и на
коме председава Принц Велски; после банкета је
званична рецепција дипл. кора у опште и представника из свију кругова лондонскога haute
société4.”5
Овај извештај показује са колико су се пажње
и у Београду пратила дешавања на британској
политичкој сцени, као и активности краљице
Викторије чија је вишедеценијска владавина
обележила раздобље јачања британског утицаја
у Европи и прекоморским регијама. Викторијанско доба, које је трајало од 1837. до 1901. године,
представља једно од најсјајнијих и најдинамичнијих периода острвске историје.
Први званични контакти Уједињеног
Краљевства Велике Британије и Северне Ирске
са тада још увек вазалном Кнежевином Србијом
одиграли су се управо током прве године владавине краљице Викторије када је у Београд дошао први стални британски дипломатски представник, што се сматра догађајем који је означио
успостављање дипломатских односа између Београда и Лондона.6
И док је званични Лондон одаслао свог резиденцијалног дипломатског представника у Србију још крајем четврте деценије XIX века благовремено препознајући незаустављив процес
обнове српске државности, Београд је на исти
начин узвратио скоро пола века доцније, тек по
проглашењу Србије краљевином.
Указом краља Милана од 21. новембра/3. децембра 1882. године7 о именовању изванредног
4 Haute société – (фр.) високо друштво.
5 АС, МИД, ПО, 1893, Ф II, И/6, дос. VI.
6 Први, протоколарни сусрет кнеза Милоша Великог и првог
британског дипломатског представника на резиденцијалној
основи у Србији конзула Џорџа Лојда Хоџиса одиграо се 3. јуна
1837. године на кнежевом двору у Крагујевцу (краљица Викторија ступила је на престо средином истог месеца, наследивши
свог стрица краља Виљема IV).
7 АС, МИД, А [Архива], Ф VII, р 1/1883.

1 АС [Архив Србије], МИД [Министарство иностраних дела],
ПО [Политичко одељење], 1893, Ф II, И/6, дос. VI.
2 Feu de joie – (фр.) ватра радости (почасна паљба).
3 Archibald Primrose (1847-1929), пети ерл од Росберија. Британски министар иностраних послова (1886-1890. и 1892-1894.) и
премијер (1894-1895.).
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посланика и пуномоћног министра 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.8 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.9
Први српски краљевски посланик при двору Светог Џејмса, на резиденцијалној основи,
био је Филип Христић. Иако је у претходном
периоду Кнежевину (Краљевину) Србију у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске, на нерезиденцијалној основи,
представљао посланик у Француској Републици
успостављањем српског краљевског Посланства
у Лондону и именовањем првог изванредног
посланика и пуномоћног министра у личности
Филипа Христића створена је могућност за непосредну и трајну званичну комуникацију две
државе, њихових владара и званичника.
У симболичној равни сусрети српских посланика при двору Светог Џејмса и специјалних изасланика краљева Милана и Александра
са краљицом Викторијом представљали су чин
контакта мале балканске краљевине, посредно
и њених суверена, са најмоћнијом и најдуговечнијом владарком тога раздобља. Било је то симболично историјско сусретање моћног царства
у коме сунце никада не залази и тек ослобођене
балканске краљевине. Сусрет савремених Давида и Голијата.
О утисцима са британског двора, о самој великој владарки, формату сусрета и садржају разговора које су водили сведоче депеше српских
посланика у Лондону и специјалних изасланика
који су из Београда важним поводима стизали у
острвску престоницу.

Први у низу тих депеша у Београд је 17./29.
јуна 1883. године из Лондона упутио новоименовани српски краљевски посланик, први на резиденцијалној основи, Филип Христић. ,,Пре два
дана писао ми је Лорд Гренвил10 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 30 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,11 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. […]
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 вароши (morning dress)12
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

8 АС, НС [Народна скупштина], Ф II, р 44/1878.
9 Дејан Ристић, О успостављању и првим активностима српског
дипломатског представништва у Уједињеном Краљевству
1882. године, у: Историјске свеске, год. 3, бр. 30, Андрићград
2016, 13.

10 Granville George Leveson-Gower (1815–1891), други ерл од Гренвила. Британски министар иностраних послова (1851-1852,
1870-1874. и 1880-1885.).
11 Еn régles – (фр.) пуномоћни (на резиденцијалној основи).
12 Morning dress – (енг.) јутарња (преподневна) гардероба.
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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.”13
Следећа прилика за сусрет српског дипломатског представника у Лондону са краљицом
Викторијом одиграо се 17./29. новембра 1884.
године током церемоније предаје акредитива
наредног посланика Чедомиља Мијатовића. У
депеши коју је упутио министру иностраних
дела посланик је известио да га је ,,данас, у Суботу 17/29-ог Новембра у 2 сата по подне Краљица
Викторија примила у двору Виндзорском. Моју
кредитиву, писмо Његовога Величанства којим
се потврђује да је мисија Гдна Ф. Христића у
Лондону престала, писма Њихових Величанстава Краља и Краљице у одговор на нотификацију
порођаја Дукесе14 од Албани - све то предао је
Лорд Гранвил Краљици раније по обичају који
овде постоји. Ја сам имао само лично да се претставим Њеном Величанству. Краљица се Викторија ограничила само на три проста питања (на
француском језику) о здрављу нашега Краља,
Краљице и Краљевића, и изјавивши да јој је мило
да чује да су сви здрави, поклонила се и тиме
дала знак да је аудијенција свршена. Осим лорда
Гранвила нико други није присуствовао. Принцеза Беатриса која је обично поред Краљице у
таквим приликама данас није у Виндзору била.
Ове аудијенције код Краљице Викторије ретко
кад да трају дуже од два минута. Јапански посланик који је пре мене Краљици претстављен,
није се бавио дуже од једнога минута. Могу казати да се Краљица извештавала о здрављу наше
Краљевске фамилије с једним изразом особита
пријатељског интереса. Лорд Гранвил, кад смо
после аудијенције ишли да доручкујемо, питао
ме је није ли ми пало у очи како је Краљица изгледала пуна доброте и благонаклоности. Мени
је још нарочито у очи пало да је Краљица Викторија изгледала да је здрава. Како ми је долазила
у сретање опазио сам да ходи без икакве тегобе,
што до скора није случај био.”15
И трећи по реди српски краљевски посланик

на резиденцијалној основи у Лондону, Јеврем
Грујић, известио је министра иностраних дела
о церемонији предаје акредитива краљици Викторији. У депеши од 24. фебруара/8. марта 1887.
године забележио је: ,,Кад сам ја ушао Краљица
је стајала ближе улазној половини собе а близу
ње с леве стране један Дворјанин. По поклону
и представи од овога приступим и предам јој
оба писма Његовог Величанства Краља, којима се једним Г. Мијатовић одазива, а другим ја
акредитирам. Краљица пошто их прими предаде их томе Дворјанину и онда питајући рече,
како се нада, да се Краљ и Краљица налазе добро. По мом одговору, за закључење аудијенције
Краљица се поклони. Пошто је још било времена до полазка засебног воза провео нас је један
од Дворјана по замку, те смо гледали, како се
одавно, са утврђивањем сваког издалог камена
у спољним заштитним зидовима замка, гомилало унутра благо и спомени сваке врсте до најновијег берманског топа са страшним својим крокодилским шарама, што служе за излог туђину,
који се улогорио у земљи, коју су имале да одбране.”16
Златни јубилеј краљице Викторије 1887. године преобразио је Лондон у град светковина
у који су тим поводом дошле многе крунисане
главе и специјални изасланици владара многих
европских и ваневропских држава. У својству
личног специјалног изасланика краља Србије
церемонијама обележавања педесетогодишњице Викторијиног ступања на британски престо
у Лондону је боравио први српски посланик на
резиденцијалној основи при двору Светог Џејмса Филип Христић. У првом детаљном извештају који је 5./17. јуна те године упутио министру
иностраних дела Христић је навео како је ,,високим благоволењем Његовог Величанства почаствован да на светковини педесетогодишње владавине Њезиног Величанства Краљице Енглеске
заступам Његово Величанство Краља нашег.
Пошав 29 Маја из Београда, ја сам путујући из
Беча на експресном влаку (преко Келна, Брисла
и Канеа) приспео у Лондон у понедељак, нашег
1. Јуна. Сви хотели у Лондону, и мали и велики,

13 АС, МИД, ПО, 1883, Ф I, А/6, дос. I.
14 Дукеса → Duchess – (енг.) војвоткиња.
15 АС, МИД, ПО, 1884, Ф II, И/3, дос. IV.

16 АС, МИД, ПО, 1887, Ф III, И/4, дос. VI.
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били су махом заузети за ову светковину, тако,
да је Секретар нашег Посланства пре мога доласка два дана у залуд пробавио тражећи стан за
мене. С великом муком и изванредним шансом
успели смо те смо у понедељак нашли пристојан
и угодан стан у центруму вароши и у једном хотелу који се броји међу првима.
[…]
На питање г. Грујића кад би имао част да ме
представи, Лорд Солсбери17 одговорио му је да
ће 17 Јуна по подне (данас) примити све изванредне посланике. Међу тим ја сам још од вторника почео моје визите правити свима амбасадорима и страним посланицима, и мојим старим
пријатељима и познаницима.
Од данас сви ми изванредни посланици почињемо уписивати се код свију чланова Краљичине породице, и код свих њезиних краљевских
и кнежевских гостију. У целој вароши чине се
изванредне и огромне припреме да ову светковину што већма увеличају, и да Лондон што је
више могуће украсе. На кућама и улицама, особито где ће кортеж Краљичин проћи, ради се без
прекида и дању и ноћу. Не може се замислити
какви се грдни издатци око тога чине. За саму
унутрашњи украсу Јестминстарске цркве18 решио је Парламенат да се утроши 17.000 фуната
стерлинга (око пола милијона франака). Никада, веле, није се у Лондону оволико мноштво
људи стекло као сада. Изгледа убезекнутом и
задивљеном странцу као да се је цео свет овде
збио, и да је на све друге стране у свету морала
празнина настати. И пређе се је у Лондону с муком кретало, а сада, да није ово безбројно мноштво полисмена, која крче путове, задржавајући
и пропуштајући кола и пешаке само дигнутом
руком, било би дневно стотинама жртава. Не,
по једна и двоја, но по четворо и петоро кола у
реду пролазе једна поред друге у трку, и свака
три минута, на показани само прст полисмана,
стану сва као укочена на раскршћу да пропусте
прелаз пешака на једну и другу страну.

Светковина ће отпочети 21. Јуна по р.19 а
свршиће се 29-ог. Тога дана даће Краљица част
својим гостима у башчи (garden party). Наш конзул Христмас каже ми да ће Lord Mayor (кмет
Лондонски)20 дати 28 Јуна велики бал и ручак
у част јубилеја Краљичиног, на који ће позвани
бити 6000 персона.
У Уестминстарској катедралној цркви, где ће
највећа светковина бити, и где ће се у присуству
Краљичином држати свечано „благодарење“,
забележено је до сада 9500 места за позване. На
свима кућама, у улицама где ће Краљичин кортеж проћи, праве се естраде за седишта, која се
продају почев од 5 фуната па на више за једно
само место. На многим кућама сви се прозори
с лица кваре да би се тим начином веће естраде и многоброонија седишта начинила. И све то
тако је недовољно да се почињу заузета места
препродавати нечувеном ценом. Да вам само
два факта, од толиких других, наведем. Један је
шпекулант пре месец дана закупио један прозор
на ватерло-плацу21 за 100 фуната, а ономад га је
препродао за 600. Други шпекулант закупио је
једен прозор спроћу Уестминстарске цркве за 75
фуната; сад му дају за тај прозор 300 фуната, а
он тражи 400.
Програм, који је за сада склопљен за ову светковину, врло је дугачак. Ја ћу слободан бити да
вам само нешто из њега доставим: Краљица, после дугог устезања, решила се да се своме народу
покаже на овој светковини у пунод гали, у којој
се, од смрти Принца супруга па до данас, није
никако видела. Процесија од Букингам-палате
па до Уесминстарске цркве извршиће се у три
оделења, то јест, у три процесије.
Најинтересантнија и најсвечанија од ове три
процесије биће трећа процесија, а то је Краљичина. У њој ће бити послана гарда на коњима,
састављена само из чланова Краљичине породице и из страних принчева у сродству са двором Енглеским. Енглези су обрадовани, јер су то
одавна желели, што ће у овој процесији изчезнути сви трагови дојакошње жалости и црнине
Краљичине.

17 Robert Gascoyne-Cecil (1830-1903), трећи маркиз од Солзберија.
Британски премијер и министар иностраних послова (18851886, 1886-1892. и 1895-1902.).
18 Јестминстарска црква → Westminster Abbey - (енг.) Вестминстерска опатија (црква) у Лондону.

19 ,,по р.”- ,,по Римском” (по Грегоријанском календару).
20 Lord Mayor (кмет Лондонски) – (енг.) градоначелник Лондона.
21 Waterloo Square – (енг.) трг Ватерло у Лондону.
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Програм светковине, који је ту неки дан
објављен, неће по свој прилици остати у свему
сталан. Ја ћу ипак слободан бити да вам из њега
по нешто саопштим. Неће вас сигурно интересовати да вам споменем све улице кроз које ће
Краљичин кортеж проћи.
Што се самог кортежа, или процесије тиче,
казаћу вам само ово: Прва процесија кренуће
се из једног великог хотела до саме Букингам
палате, у 10 сах. и 30 мин. У њој ће бити дворске каруце, све са зеленцима. У првим каруцама биће индијски принчеви са њиховом многобројном свитом. После њих Краљица Хаваитска
са својом пратњом. А после Краљице Хаваитске ови принчеви: Францис и Александар од
Тека, Принцеза Феодора од Сакс - Мајнингама, Принц Алберт и Принцеза Луиза од Шлезвиг - Холштајна, Принцеза Александра од Хеса,
Принцезе Марија, Викторија и Александра од
Единбурга, Принц Виктор од Хохенлоа, Херцег
и Херцогиња од Тека, и принц Едуард Сакс-Вајмарски. За свима овима долазе њихове свите.
Друга процесија кренуће се после четврт сах.
из Краљичине Палате Букингам. У њој ће бити
15 дворских кола, свака са 4 зеленка. У овим каруцама биће: Краљеви Дански, Белгијски и грчки, Престолонаследник Аустроугарски, Престолонаследник Португалски, Краљица Белгијска,
Престолонаследник грчки, Престолонаследниковица аустријска, и Велики Херцег од Мекленбург-Стрелица - сви са својом свитом.
Пошто прође половина сахата, онда ће се кренути трећа и најсвечанија процесија, у којој ће
бити Краљица. Да би задовољила општу жељу
своје престонице Краљица је наредила да ова
процесија прође кроз велику парадну Дворску
капију, која се није никако отварала после смрти Краљичиног мужа. Ова трећа процесија биће
право чудо од велелепности и помпе. У њој ће
бити 11 каруца од којих 6 ићи ће пред Краљичиним колима, а биће у њима упрегнута по четири
коња бела или црна. По један лакеј пешак ићи
ће с обе стране каруца. У Краљичиним колима
биће упрегнути осам белих коња.
У првим, другим, трећим, четвртим и петим
каруцама биће велики дворски чиновници и све
дворске даме. У шестим каруцама које ће бити

велелепније и богатије од првих пет биће: Принцеза Викторија од Шлезвиг-Холштајна и принц
Алфред од Единбурга. У седмим каруцама биће
пруска принцеза Софија, хеска принцеза Ирена,
пруска принцеза Викторија, и принцеза Луиза од
Батенберга. У осмим каруцама биће Принцезе
Уелске: Мауда, Викторија и Луиза унуке Краљичине, и руска велика кнегиња Јелисавета. У деветим каруцама: Принцеза Христијан, Принцеза
Луиза, Принцеза Беатрица, кћери Краљичине, и
Херцегоња22 од Единбурга. У десетим каруцама:
Принцеза од Сакса-Мајнинга, Пруска Принцеза
Вилхелма (праунука Цара немачког), Херцогиња
Албанска, и Херцогиња Конотска.
У једанајестим каруцама (Краљичиним)
биће Краљица са Кронпринцезом23 Немачком и
Принцезом Уелском женом Принца Уелса.
Између десете и једанајесте каруце биће повећи простор, који ће заузети почасна гарда
састављена од самих краљевских принчева, који
ће јахати по три у реду, овим редом: Принц Уелски, Херцог Конотски, и Херцог Eдинбуршки синови Краљичини. За њима: Принц Христијан,
Кронпринц Немачки и велики војвода Хески,
зетови Краљичини.
После долазе каруце Краљичине.
За Краљичиним колима јашу: Принц Хенри Батенберг, Херцог Кембриџски и Маркиз де
Лорн. Први и трећи зетови Краљичини. После
тога: Велики војвода руски Сергије; Принчеви Алберт и Виктор од Уелса, и Принц Вилхем
Пруски - унуци Краљичини. После: Принц
Хенрих пруски, Принц Ђорђе Уелски, и Престолонаследник великог војводе хеског - унуци
Краљичини. И најпосле: Престолонаследник
Сакс-Мајнингски, Принчеви Христијан и Виктор од Шлезвиг-Холштајна и принц Лудвик Батенберг.
Програм целокупне процесије заједно са свима деловима војске и шефовима војним и великодостојницима дворским од Букингам-Палате
па до Уестминстарске цркве; после, програм дочека Краљичиног од стране црквених поглавара
пред вратима црквеним; - и програм процесије у
22 Херцег → војвода (херцегоња → војвоткиња).
23 Кронпринцеза → крунска принцеза.
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самој цркви од уласка па до места где ће Краљица сести; - сви ови програми тако су пространи
да би требало много времена да се све преведе,
и мени време јако оскудева, јер једва од момента до момента доспевам да вам и ово напишем.
Прексиноћ 3/15 било је прво велико соаре код
Маркиза Солсбера у Форен Офису у част јубилеја Краљичиног. И ако тек данас имам да се видим са Лордом Солсбером (коме ће ме г. Грујић
представити), он је ипак љубазан био те ме је
нарочно позвао на то соаре.
6/18 Јуна.
Јуче сам био у Форен Офису код Лорда
Солсбера, заједно са г. Грујићем, саопштио му
моју мисију, и предао копију писма нашег Краља
Краљици Енглеској. Тога дана примио је Лорд и
друге изванредне посланике у нарочној мисији,
и свима је, као и мени рекао, да ће нас Краљица
по свој прилици у нарочној аудијенцији примити, и да ће нам он то јавити.
7/19 Јуна.
Лорд Солсбери јавио нам ге да ће ме Краљица
са г. Грујићем примити у свечаној аудијенцији,
у униформи, у понедељак 8/20 у Букенгам-Палати у 3 сах. по подне. Тог истог дана примиће
Краљица и друге изванредне Посланике. У уторак 9/21 држаће се свечано благодарење у Цркви
Уестминстарској. Ићи ће се у пуној гали. Нарочна су места означена у галерији дипломатској,
како за изванредне тако и за сталне посланике.
Тог истог дана у вече пријем у Букингам палати.
Одело униформа.
У среду 10/22 велико соаре код Лорда Солсбера у Форен Офису „pour célébrer le jubilé de sa
Majеsté“.24 Oдело униформа.
У петак 12/24 - вечерња партија25 у Букингам
Палати. Одело униформа.
8/20 Јуна.
Од јуче сви су Краљичини гости од суверенских породица у Лондону: Краљ Белгијски
са Краљицом, и краљеви Саксонски, Дански
и Грчки. - Предстолонаследници: Немачки са
Кронпринцезом и Принцезама Викторијом,
Софијом и Маргаретом; даље: Престолонаслед-

ник Аустријски са Кронпринцезом Стефанијом,
Престолонаследници: Шведски, Португалски са
супругом, Грчки са братом, Сакс-Мајнишки са
супругом, и Сакс-Вајмарски. - Велики кнез Сергије са великом књегињом Елисаветом; Херцог
од Алосте, Херцог и Херцегиња Сакс-Кобуршка,
Принц Лудвик Баварски, Принц Лудвик Баденски, и. т. д. Индијских принчева има 14, колико сам ја набројао, и 12 великих официра индијских, који су на челу регимената индијских.
Данас 8/20 Јуна навршују се управо 50 година владавине Краљичине. Лондон је сав сјајно
окићен, а листови данашњи пуни посматрања
на цео период владе Краљичине, и препуни похвалама односно њезиног и јавног и приватног
живота.
У среду биће деценија светковина у Хајд-Парку, где ће се и Краљица показати. Сви су гости
позвани. Биће 30.000 деце, почашћена чајом, чоколадом, лимунадом и колачима.
Добио сам позив и за 29 Јуни код Краљице.
То ће бити последњи дан дворске светковине.”26
У наредном извештају, послатом 10./22. јуна
исте године из Лондона, специјални изасланик
српског краља Филип Христић известио је министра иностраних дела како је ,,видео многе
свечаности и био учесник истих приликом важних догађаја у разним престоницама европским,
али овакве свечаности, овакве помпе и оваквих
изјава љубави, радости и лојалности једног народа према своме владаоцу, нити се је до сада
игде виђело, нити ће се икада видети. Овакву
импресију и овакво осећање и убеђење деле сви
страни гости Краљичини који су били са мном
заједно сведоци ове изванредне и нечувене до
сада светковине.
Лондон је јуче у вторник, 9/20, освануо у
многоме друкчији но што је био у једанаестом
часу у очи тога дана, кад сам ја кроз главније
улице пролазио, и кад сам држао да пре Лондон
са својом свечаном тоалетом по све готов био.
Морало је сигурно, хиљадама људи целу ту ноћ
радити, кад се је сутра дан у осам сах. у јутру ова
највећа и најмногољуднија престоница у Европи показала у једном накиту тако сјајном и им-

24 Pour célébrer le jubilé de Sa Majеsté – (фр.) ,,поводом обележавања
јубилеја Њеног величанства”.
25 Вечерња партија → Evening Party – (енг.) вечерњи пријем.

26 АС, МИД, ПО, 1887, Ф III, И/4, дос. VI.
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позантном, какав само једна необична поетска
глава замислити може. Хиљадама кола хитала
су улицама, све преко ноћи жутим песком посутима, да што пре дођу до Уестминстарске цркве,
те да што пре заузму своја седишта у цркви. Па
исто чинили су и они који су имали да поседну
закупљена места на трибунама у оним улицама
куда ће Краљичин кортеж проћи. У десет. сах.
у след објављења полицијске наредбе, већ нису
смела ни могла ниједна кола циркулисати. Почев од Букингам Палате па дуж свих улица и
плацева до самих врата Уестминстарске цркве
били су и с једне и друге стране упарађени војници из свих редова оружја.
До десет сахати сва места (10.000 на броју) у
Уестминстарској цркви била су поседнута, јер
је публика с улазницама само до 10 сах. могла у
цркву улазити.
У средини цркве (која је у форми крста озидана) подигнута је била с једног метра у висини једна естрада за Краљицу. На њој је с преда
у средини био велики исторични трон, на коме
ће Краљица седети за време трајања црквеног
чина, а с десне и леве стране трона намештене су
биле по 24 столице за чланове Краљичине породице. Степенице ове естраде биле су са западне
стране цркве од куда је сав кортеж Краљичин
имао доћи.
На једној трибуни, управо спроћу Краљичине естраде, била су седишта за све Краљичине
госте од царских и Краљевских породица.
С десне стране Краљичине естраде била је
велика трибуна за чланове Парламента горње
куће и њихових породица а с леве за чланове
доњег дома и њихових породица. На првој клупи трибуне Лордова седео је у средини велики
канцелар (председник Горњег дома) са својим
емблемама пред собом, а тако исто на противној
страни Спикер (Председник доњег дома) са инсигнијама своје власти и дужности. Више ових
трибуна и с једне и друге стране стајале су трибуне над трибунама до самог плафона црквеног.
Одмах с десне стране трибуне Лордова биле су
трибуне за изванредне посланике и дипломатски кор. На свима странама огромне ове цркве
биле су трибуне подигнуте, тако, да су сви дуварови црквени били начичкани и застрти људи-

ма и дамама, одевеним у најсвечанијем и најбогатијем руву; - изгледало је као да су све стране
црквене букетима од цвећа окићене биле.
Ја нисам био очевидац кортежа Краљичиног,
пошто смо сви ми посланици Краљицу и свиту
њезину имали у цркви дочекати; с тога не могу
вам о томе ни говорити. А кад бих вам све описао шта се је у цркви десило, требало би ми за
то и времена и вештине, што ни једно ни друго
немам у власти. Ја ћу дакле слободан бити да вам
главније само моменте и главније чинове, који
су се у цркви збили, напоменем.
Први кортеж Краљичин ушао је у цркву у
10 ¾ сах. при свирању црквене музике. Као
што знате, у њему су били принчеви индијски
и дворске даме Краљичине. Они су заузели места на првим клупама у партеру с једне и друге
стране западних црквених врата, најпре индијски принчеви, а после дворске даме до близу
Краљичине естраде.
Други кортеж Краљичин са гостима Краљичиним од царских и краљевских породица и са
њиховом свитом, дошао у цркву после 11 сах.
У њему су били, и овим редом у цркву улазили и свога седишта заузимали: Краљ Дански,
Краљ Грчки, Краљ Белгијски, Краљ Саксонски,
Краљица Хавајска или Хаваитска, велики војвода Меклембург-Стрелицки са великом војвоткињом, Престолонаследник Аустро-угарски,
Престолонаследници Шведски, Португалски
и Грчки, Херцог од Аоста, Херцог и Херцогиња
од Сакс-Кобур-Гота, Принц Лудвик Баварски,
Престолонаследник Мекленбург-Стрелицки са
Престолонаследниковицом, Престолонаследник Сакс-Вајмарски, Инфанта шпанска Еулалија, Принц Сакс-Вајмарски, Принц Филип од
Сакс-Кобурга Гота и Принц Баденски.
Трећи кортеж са Краљицом, оглашен трубама и праћен химном улазио је у цркву овим
редом: Најпре и најпре свештенство. Шест каноника нижег, и шест њих вишег реда, после Епископ Лондонски, Архијепископ Јоршки, Декан
Уестминстирски и Архијепископ (Примас) кантербуршки, сви у свечаном црквеном оделу.
За свештенством ишли су мушки чланови
Краљичине породице, почев од најмлађих, и то:
Престолонаследник Принц Сакс-Мајнингски,
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Принц Лудвик од Батемберга, Принц Христијан-Виктор од Шлезвиг-Холштајна, Принц
Пруски Хенрих, Престолонаследник великог
војводе од Хеса, Принц-Уелски Ђорђе, Велики
Кнез руски Сергије, Принц Вилхелм пруски,
Принц Уелски Алберт-Виктор, Принц Хенрих
од Батемберга, Маркиз од Лорна, Принц Христијан од Шлезвиг-Холштајна, Велики Херцог
од Хеса, КронПринц Немачки, Херцог од Конопа, Херцог од Единбурга и Принц Уелски.
Одмах за тим Краљица пред којом су непосредно и назатке ишли Лорд Чемберлен и Лорд
Стјуарт.
После Краљице ишли су женски чланови
Краљичине породице, почев од највиших, и
то: Крон-Принцеза Немачка, Принцеза Уелска,
Принцеза Христијан од Шлезвиг-Холштајна,
Принцеза Луиза Маркиза од Лорна, Принцеза
Беатрица од Батемберга, Херцогиња од Единбруга, Херцогиња од Конота, Херцогиња од Албани,
Принцеза Вилхелма Пруског, Престолонаследниковица од Сакс-Мајнинга, Принцеза Луиза од
Уелса, Велика Кнегиња руска Елисабета, Принцеза Мауда од Уелса, Принцеза Викторија од
Уелса, Принцезе Софија, Викторија и Маргарита
Пруске, Принцеза Хеска Ирена, Принцеза Луиза од Батемберга, Принцеза Викторија од Шлезвиг-Холштајна, и Принц Алфред од Единбурга
- то су: кћери, снаје, унуке, и праунуке.
Пошто је Краљица приспела на Естраду и
села на трон, поседали су око ње на истој естради и чланови њезине породице, и то с десне
стране мушки почев од Принца Уелса, а с леве
почев од Престолонаследниковице Немачке,
после Принцезе Уелске, Принцеза Христијан од
Шлезвиг-Холшстаона и т. д.
Онда је отпочела црквена церемонија. Најпре
отпојана је мала ектенија, после одмах „Тебе,
Бога хвалим“ (We praise thee o God), за овим
опет мала ектенија, и „Оче наш“. После тога
већа ектенија, а за њом три главне за ову светковину састављене Молитве, које је сам Примас,
Архијепископ Кентербуршки прочитао. За овим
молитвама отпеван је од првих вештака у Лондону, Псалм XX. Затим прочитана је једна глава
из Библије, што Енглези зову (lesson). За овим
отпевана је химна Краљичина са варијацијама,

који је Принц-консорт Алберт саставио, и најпосле завршио је Архијепископ Кентербуршки цео
овај чин црквени са четири мање молитве.
Најлепша сцена по свршеном црквеном чину
била је, кад је Краљица позвала Принца Уелског
да га пољуби, он њу у руку, и обоје једно друго у образ. За овим је пришао Краљици Кронпринц Немачки, после Херцог Единбуршки,
после Конотски и сви мушки чланови редом те
је сви пољубе у руку, а Краљица њих у образ.
То исто учине и све принцезе, женски чланови
Краљичине породице. Краљица се затим поклони гостима, и кортеж изиђе из цркве оним истим редом како је ушао. Било је четири сахата
по подне кад је крај кортежа Краљичиног дошао
до Букингам Палате и онда је тек дозвољена
циркулација кола по улицама, која је у 6 сах. у
вече опет задржана, а само пролаз оним колима
био је дозвољен, која су возила позване госте у
Букингам Палату на пријем Краљичин у 10 сах.
Улице су онда тако светом препуне биле, да су на
пример моје кола пошав мало пре 10 сах. једва
у пола једанајест до палате Краљичине дошла, и
то само помоћу полисмена, који су пред колима
и са стране ишли.
Пријем Краљичин тога вечера трајао је у двору само до близу 12 сах. Сви су јој се гости пријавили и поклонили, а били су на овом првом
пријему у Палати, у пуној сали само мушки и
женски чланови Краљичине породице, сви царски и краљевски гости њезини, сви изванредни
посланици и цео кор дипломатски (али само
шефови) са својим дамама, Министри Краљичини, и виши чиновници Дворски.
Данас у 10 1/2 сах. биће друго велико соаре
код Лорда Солсбера у униформи. После подне у
1 сах. дечија светковина у Хајд-парку у присуству Краљичином, - сутра у четвртак бал код
Лорда Розбера, прек-сутра у Петак бал у Двору
Краљичином у пуној гали, у Понедељак 27 соаре
код Посланика Јапанског у част Принца Јапанског, - 28-ог велики бал који даје корпорација
Лондонска у Гилдхолу, - а 29 у среду биће пријем
и част у Краљичиној башти (garden party). То је
последњи дан светковине, на коjу су само изванредни посланици и гости позвани. Свршетак и
опроштај. -
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У прошли Понедељак, 8/20 Јуна, као на први
дан светковине, примила је Краљица у свечаној аудијенцији све изванредне посланике
заједно са сталнима. Сви смо били у пуној униформи. На аудиjенцији присуствовао је поред
Краљице Херцог од Конота, син Краљичин, и
Лорд Солсбери. Краљица, по свом обичају није
пуштала да јој се много говори у оваким приликама, нити се је она упуштала у разговор. За 20
минута примила је она све посланике, почев од
Турског, Француског и т. д. Кад сам јој ја предао
писмо Краљево једва сам рекао да имам част,
као изванредни Посланик Њ. В. Краља српског,
да је предам писмо у коме јој Њ. В. подноси своја
топла честитања приликом јубилеја њезиног, а
Краљица је одмах одговорила само ово: Je suis
charméе et je remercie Sa Majesté.27
11/23 Јуна
Синоћ је било друго велико соаре код Лорда
Солсбера у Палати Министарства иностраних
дела. Испало је, не може сјајније бити. Међу гостима Лордовим били су краљеви дански, белгијски, грчки и саксонски, Принц Уелски заједно
са Принцезом уелском, велики кнез Сергије са
великом кнегињом Елисаветом, унуком Краљичином, и сви Краљичини гости од царских и
краљевских фамилија. Ни један од индијских
принчева није изостао. Лорд и Леди Солсбери
дочекивали су госте на првом прелому великих
двокрилних степеница које су, заједно са свима
ходницима изобиљно цвећем окићене биле.”28
У трећем и коначном извештају, од 17./29. јуна
1887. године, о свечаностима којима је у Лондону
обележена педесетогодишњица ступања краљице Викторије на британски престо специјални
изасланик српског краља Филип Христић описао је завршне манифестације тог гламурозног
догађаја који је са пажњом праћен широм Европе. ,,Кад сам ту неки дан имао част писати вам
и јавити да ће се светковина Краљичина данас
17/29 Јуна закључити са чашћу коју ће Краљица
својим гостима дати у башчи Букингамске Палате, ја сам мислио да сам тиме завршио извештаје
моје о мисији, коју ми је Његово Величанство

имало милост поверити. Међу тим ја сам имао
част прек-јуче у Понедељак позван бити од Њезиног Величанства на ручак и преноћиште у Уиндзорском Замку. Осим Краљичиних гостију од
царских и краљевских фамилија били су на овај
свечани ручак позвати само изванредни посланици, као гости Краљичини, у пуној униформи.
Том приликом Њезино Величанство обдарило
је све своје госте сребрном медаљом у спомен
ове светковине. Сутра дан после доручка, сви су
се гости, допраћени до железничке станице на
дворским екипажама, вратили у Лондон. Синоћ
је био велики бал у Гилдхолу, један од највећих
и најсјајнијих што их је корпорација Лондонска
до сада дала. Сва фамилија Краљичина, и сви
гости Краљичини са породицама и свитом почаствовали су овај бал, који је трајао до 3 сах. по
поноћи. Од 6000 позваних гостију било је присутних преко 5000. Данас долази Краљица из
Уиндзора да буде на башченој партији29 и части
од 5 до 7 сах. Сутра одмах остављам Лондон.”30
Почетком пролећа 1889. године дошло је до
персоналне промене на челу српског краљевског
посланства у Лондону. У депеши од 4./16. априла те године новоименовани посланик Јеврем
Грујић известио је министра иностраних дела
о церемонији предаје акредитива британској
владарки. ,,У сат по подне као у одређено време
отишао сам дакле из Лондона са Падингтонске
станице за један час вожње на станицу у Виндсору, одакле сам на дворским колима одвезао се
у Двор, управо у замак, у коме станује Краљица
Викторија. Са мном беше и бразилијански посланик. Најпре је био дворски доручак, на коме
били са дворским госпођама и госпођицама,
Лордом Кросом, Министром за Индију, који ми
у путу још каза да ће бити с нама место Лорда
Солсберија и једним владиком. Затим је извршен обичај уписа са назначењем дана рођења у
Краљичин албум, о чему један часник води бригу. После примила нас је Краљица појединце. По
обичају, од како је удовица, за предају кредитивних писама иде се у капуту, као што је у Министровом саопштењу стајало у јутрењем оделу, и

27 Je suis charméе et je remercie Sa Majesté – (фр.) ,,Обрадована сам и
захваљујем Његовом величанству”.
28 АС, МИД, ПО, 1887, Ф III, И/4, дос. VI.

29 Башчена партија → Garden Party – (енг.) баштенска забава
(пријем).
30 АС, МИД, ПО, 1887, Ф III, И/4, дос. VI.

37

као што сам знао од пре улази се без рукавица
и не држи се говор. Но зато не само на Краљичине „Drawing Room”31 и на Престонасљедникове „Levee”32 но и на дворске концерте и балове
идемо увек у униформи. Дворски часник (сви
у цивилу) при мом улазку у собу, где је стајала
Краљица, извршио је пријаву гласно казавши
„Посланик Србије“. После поклона приступим
и предам писмо, које Краљица прими у руку.
Њено Величанство милостивим гласом каза: да
је имала задовољство да види младога Краља у
Флоренцу. Пријему је присуствовао Лорд Крос,
а иза Краљице беше Принцеза Беатрица.”33
Наредни сусрет једног српског званичника са краљицом Викторијом одиграо се 17./29.
маја 1893. године када је специјални изасланик
српског краља Александра, краљевски посланик
на резиденцијалној основи у Паризу Михаило
Кр. Ђорђевић, био примљен од стране британске
владарке како би јој уручио писмо свог суверена
којим ју је обавестио да је разрешио трочлано
Намесништво и преузео владарске прерогативе.
,,Тачно у одређено време, ја сам са г. Јовичићем34 био на станици, и пошто ме је он представио г. Министру и Maître-у de cérémonie,35
нас троје ушли смо у дворски вагон и кренули
се одмах за Виндзор. На станици у Виндзору
дочекала су ме кола краљичина и одвела у двор.
Ни на станици, а ни у двору није било никакве
војне почасти. Кад сам стигао у двор спроведен
сам био у салон, где ме је г. Министар представио грофици од Ерол, дворској госпођи, лорду
Монксвелу и осталим дворјанима. Није прошло
дуго, ушао је служитељ и јавио, да је ручак сервиран. За столом председавала је грофица Ерол,
десно од ње седио сам ја, а лево г. Министар, па
онда остале маркизе и лордови, који су били

тога дана на дворској служби.
После доброга ручка, а тачно у означено
време, ја сам, Господине Министре, у пратњи
г. г. Лордова Розберија и Монксвела, био спроведен код Њ. В. Краљице енглеске. Кад сам
ушао у салон, Краљица је стајала на средини, и
Лорд Монксвел, а не г. Министар Иностр. дела,
представио ме је са овим речима: „Ministre de
Serbie“.36 Како ми је још у напред казано, да на
двору енглеском није обичај прононсирати
discours,37 и да не треба дуго говорити, то сам ја,
после уобичајених поклона, поздравио Краљицу овако: „Madame, j'ai l'honneur de remettre a
Votre Majesté, la lettre autographe de Mon Auguste
Souverain, le Roi Alexandre I,38 затим се поклонио и предао писмо Краљево. Разговор између
Краљице и мене био је сасвим кратак:
Краљица: Comment va le Roi?39
Ја: Sa Majesté se porte très bien.40
Краљица: C'est pour la première fois Monsieur
le Ministre que vous étes à Londres?41
Ја: Oui, Majesté.42
Пошто је Краљица заћутала, ја сам се поклонио и изишао. Из двора до Лондона испраћен
сам истим почастима којима сам био и доведен.
Њ. В. Краљица енглеска, жена малог раста,
пуна и здрава, по свом понашању и скромном
оделу, личи пре на какву стару грофицу немачку, него ли на Краљицу Велике Британије.
Ресепција је simple,43 без икакве параде. На
аудијенцији код Краљице био сам у реденготу.
Пало ми је јако у очи, да на двору енглеском нисам видио ни једно једино војено лице.”44
Информацију о краљици Викторији налазимо и у извештају посланика Чедомиља Мијато36 Ministre de Serbie – (фр.) српски посланик.
37 Discours – (фр.) говор, обраћање.
38 ,,Madame, j'ai l'honneur de remettre a Votre Majesté la lettre
autographe de Mon Auguste Souverain le Roi Alexandre I” – (фр.)
,,Госпођо, имам част да Вашем величанству предам лично
писмо мог узвишеног владара краља Александра I.”
39 ,,Comment va le Roi?” – (фр.) ,,Како је краљ?”.
40 ,,Sa Majesté se porte très bien.” – (фр.) ,,Његово величанство је добро.”
41 ,,C'est pour la première fois Monsieur le Ministre que vous étes à
Londres?” – (фр.) ,,Да ли је ово Ваш први боравак у Лондону,
господине посланиче?”
42 ,,Oui, Majesté” – (фр.) ,,Да, Величанство.”
43 Simple – (фр.) једноставан.
44 АС, МИД, ПО, 1893, Ф V, П/16, дос I.

31 Drawing Room – (енг.) одаје за пријем гостију.
32 Levée – (фр.) дизање. Позни преподневни или рани поподневни
пријем британског владара или престолонаследника принца
од Велса. Традицију ,,раних” пријема успоставио је француски краљ Луј XIV који је у преподневним сатима примао своје
поданике у спаваћој одаји. Временом је обичај приређивања
Levée на европским дворовима замро. У наше време Levée приређује само заступник британског суверена у Канади (Governor
General) поводом обележавања новогодишњих празника.
33 АС, МИД, ПО, 1889, Ф IV, К/17, дос. I.
34 Александар З. Јовичић био је у том раздобљу отправник послова српског краљевског Посланства у Лондону.
35 Maître de cérémonie – (фр.) шеф Протокола.
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вића о дворском пријему који је британска владарка приредила 12./24. фебруара 1897. године у
Бекингемској палати у Лондону. ,,Краљица Викторија, окружена свима принцезама и принчевима Краљевског Дома, који су у Лондону, лично је за читав један сахат примала подворења.
Насупрот свакојаким гласовима по новинама
Краљица изгледа здрава и врло добро расположена, и просто јој се на лицу могло видети да је
лично имала велико уживање у оној изванредно
бриљантној струји од богатства, укуса, лепоте и
дистенкције што их је више друштво енглеско
таквом приликом кадро да развије.”45
О угледу и утицају који је краљица Викторија имала у односу на друге европске дворове
сведочи и драгоцени садржај депеше посланика
Мијатовића од 29. априла/11. маја 1897. године.
Извештавајући о пријему који је претходног
дана у Бекингемској палати у Лондону приредила британска краљица посланик је истакао:
,,На тим пријемима, који се овде зову Дроингрум,46 само се дефилује поред Краљице, која
обично никога не ословљава, него само главом
поздравља. Али на моје велико изненађење,
као и на изненађење целог дипломатског тела,
Краљица је мене зауставила па ме на најљубазнији начин запитала: „Како је млади Краљ? и
како је Краљица Наталија?!“ Прва је последица
овог необичног ословљавања од стране Њеног
Величанства приликом дефилеа била, да су се са
мном руковали и они краљевски принчеви који
ме те части до сада нису удостојавали (Дука47 од
Кембриџа, Дука од Тека и Принц Кристијан од
Шлезвиг-Холштајна). А друга је последица била
да су ме одмах сви амбасадори питали шта ми
је то Краљица говорила, и сви су ми то као необичну почаст честитали. Молим Вас, Господине Председниче, да будете добри доставити ово
Његовоме Величанству Господару Краљу.”48
Значај и перцепција овог геста краљице Викторије у односу на српског посланика били су
предмет посебне депеше министра иностраних
дела упућене Чедомиљу Мијатовићу. ,,Имао сам
45
46
47
48

част примити Ваше писмо од 29. пр. мес. Пов. №
– којим сте ме изволели известити о пријему код
Краљице Викторије којом је приликом она Вас,
преко обичаја, зауставила и запитала о Њ. В.
Краљу и Њ. В. Краљици Наталији”, саопштио је
министар. ,,Њ.В. Краљ примио је ово саопштење
са задовољством и мени је мило, Г.П., што извештавајући Вас о томе, могу додати и наше честитке на овом одликовању које Вам је пало у
део од стране Њ.В. Краљице енглеске.”49
Један од последњих дипломатских списа који
је из српског Посланства у Лондону био упућен
у Министарство иностраних дела у Београд, а
у коме су се налазиле информације о краљици
Викторији, представљао је извештај посланика
Чедомиља Мијатовића од 24. фебруара/8. марта
1900. године.
Преносећи вести о победи британског оружја
у окршају са Бурима код места Ледисмит у Јужној Африци посланик је записао: ,,Oд како је
Ледисмит ослобођен сва се Енглеска налази у
вишој патриотској узбуђености, која је покреће
на необична и неочекивана демонстрирања.
Тај психични талас захватио је и душу старе Краљице Викторије. У самој ствари мало је
који Енглез за последња два месеца толико патриотских демонстрација развијао као та стара
Госпођа Краљица, која под теретом од својих
80 година излази на хладан североисточни ветар да држи смотру над трупама које се крећу
за Африку, или иде у војне болнице у којима од
500 рањеника ни једнога није мимоишла а да га
не ослови, која једнако шаље телеграме генералима, час да их жали кад не успевају, час да их
хвали кад успевају, свагда да их храбри. И ево
је данас где, опет по хладном северо-источном
ветру, пролази у отвореним колима кроз улице
Лондона желећи да демонстрацијом своје оданости према народу покаже колико јој је мила
оданост њеног народа према њој. Она је данас
дочекана у Лондону с одушевљењем које се не да
описати. Мени, који сам био сведок овацијама
народа енглеског својој Краљици приликом њеног 60-годишњег јубилеја, чини се да данашње
овације нису ни мало изостале иза оних. Кад су

АС, МИД, ПО, 1897, Ф IV, I/7, дос. IV.
Drawing Room – видети напомену 31.
Дука → Duke – (енг.) војвода.
АС, МИД, ПО, 1897, Ф IV, I/7, дос. V.

49 Исто.
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озбиљни чланови Горњега и Доњега Дома Парламента у авлији двора дочекали Краљицу певајући сви сложно Народну Химну, баш као да
су какви млади ђаци, можете мислити шта су
радили ђаци са Университета и медицинских
школа, који су са својим заставама стојали упарађени на пољу испред двора!
Изгледа ми да је ту тек од пре неколико година пробуђена свест о величини Империје
британске, свест о дужностима које тако велика
Империја налаже својим грађанима, модификовала темпераменат овог великог народа. Патриотизам се његов загрејао до на тачку усијаности, и није чудо што светли и загрева чак и
хладне масе. Фратернизација свију класа и свију
партија поводом ослобођења Ледисмита, и овај
данашњи патриотични занос свију класа и свију
партија нису само један психолошки феномен
локалног значаја. Тај феномен има и свој међународни значај. Нема сумње да је шовинизам у
Енглеској скочио за неколико ступања у висину.
Поред свих жртава у крви и у блату, које је овај
мали рат с Бурима већ до сада стао, Енглези су
не само данас решени више него икада да рат
наставе док се бурска војска не уништи и господарство енглеско у Јужној Африци за дугу будућност не осигура, него су они готови да приме
рукавицу ма која велика сила да им је баци!”50
Наредни, показало се и последњи, сусрет
српских дипломатских представника у Лондону
са краљицом Викторијом одиграо се 21. априла/3. маја 1900. године. Том приликом британска
владарка примила је у опроштајну посету дотадашњег посланика Чедомиља Мијатовића и новопостављеног посланика Симу Лозанића који
јој је предао акредитиве. ,,На том је пријему, као
што је јављено, г. Мијатовић предао своје опозивно, а ја моје акредитивно писмо; сам тај акт пак
свршен је по уобичајеном, доста простом, церемонијалу. Били смо извештени из Форен Офиса
да ће нас Њ. В. Краљица примити у Виндзору 3.
о.м. (по нов.) и да треба да тога дана дођемо на
железничку станицу у 1 ч. (p.m.), те да у пратњи
дворског Мајстора Церемонија и перманентног
Подсекретара одемо у Виндзор. У обичном возу

у једном вагону прве класе заузет је један купе за
нас, а на станици виндзорској чекала су нас кола
дворска. У Двору смо, по неком старом обичају, прво доручковали са неколико дворских
госпођа и ађутаната, и тек после тога примила
нас је Њ. Вел. Краљица – прво г. Мијатовића,
па онда мене. И један и други пријем беше врло
кратак. Ја сам само с неколико речи предао моје
писмо Њ. Величанству, а Њено је Величанство
по некој општој формули (како ми рече Подсекретар) запитало: шта ради ваш Краљ? – и тиме
беше пријем свршен. Њ. В. Краљица учинила је
на мене упечатак не само старе, већ и изнемогле
жене. У лицу је, истина, доста пуна, али бледа и
лабавих мускула. Сем тога једва се дигла с места, кад сам ушао, и ако се штапом подупирала,
а оно неколико речи о нашем Краљу изговорила
је веома слабим и изнемоглим гласом.”51
Након безмало 64 године владавине британска краљица и царица Индије Викторија преминула је 10./22. јануара 1901. године. О томе
је посланик Лозанић исте вечери упутио хитан
телеграм Министарству иностраних дела у Београду који је гласио ,,Engleska kraljica umrla
večeras…Losanitch.”52 Био је то догађај који је заокупио читаву Европу, као и бројне британске
прекоморске доминионе.
Посланик Лозанић детаљно је извештавао
претпостављено министарство о процедури
преноса владарских прерогатива на новог британског суверена краља Едварда VII, о датуму и
месту сахране краљице Викторије и очекиваном
формату присуства иностраних званичника и
чланова владарских породица.
Већ колико дан након примљене вести о смрти британске владарке Министарски савет, након обављених консултација са краљем, донео
је одлуку да Краљевину Србију на погребним
свечаностима у Лондону представља специјални засланик српског краља и некадашњи посланик у Лондону Чедомиљ Мијатовић у чијој су се
пратњи налазили генерал Лазар Лазаревић и капетан Владислав Дероко.53
Величанствене погребне свечаности које су
51 АС, МИД, ПО, 1900, Ф V, Л/3, дос. IV.
52 АС, МИД, ПО, 1901, Ф II, В/29, дос. III.
53 АС, МИД, ПО, 1901, Ф II, В/29, дос. III.

50 АС, МИД, ПО, 1900, Ф III, И/8, дос. I.
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кулминирале сахраном краљице Викторије Чедомиљ Мијатовић детаљно је описао у депеши
упућеној 25. јануара/5. фебруара 1901. године
министру иностраних дела.
,,Узимам слободу да и овде на првом месту
поновим израз моје дубоке захвалности Његовоме Величанству Господару и Краљу нашем као
и влади Краљевској, што су ме удостојили тако
високе части, да Његово Величанство Краља
Србије и државу српску заступам на погребу
Краљице Викторије. Што ми је Генерал Лаза
Лазаревић придодат то је само повећало моје
лично задовољство, које је и онако већ, услед
поверене ми мисије, велико било. Пошто смо
у Бечу посвршивали, односно допунили, наше
опреме за функцију која нам је поверена била,
ја и генерал Лазаревић кренули смо се заједно за
Лондон, у који смо стигли у Уторак у вече, 16-ог
Јануара. На станици су нас дочекали г. Посланик Лозанић и г. капетан Владислав Дерок. Од
стране енглеске владе није нас нико на станици поздравио, и ако је г. Лозанић Форењ Офису
званично саопштио да ми долазимо. Г. Вилијера (помоћник државног Подсекретара у Форењ
Офису, који је био као неки церемонијар у свему
што се страних мисија тицало), извинио ми се за
то лично, наводећи да у онај дан, у који смо ми
стигли, још није било утврђено ко ће којој мисији бити аташиран, па да тај Аташе на станицу
изађе те да мисију дочека и поздрави је.
У самој ствари српска нарочита мисија била
је прва да стигне у Лондон. Неколико сахата после нас стигао је Краљ Португалски, а већина
осталих мисија дошла је у Четвртак, 18-ог ов.
м., – два дана по нашем доласку. И тек у тај дан
(Четвртак) представио нам се г. Хари Лојд-Верне, аташе у Форењ Офису, као српској мисији
нарочито аташирани представник енглеске владе, и ставио нам се својом службом на расположење.
Ми смо одмах сутра дан по нашем доласку
отишли заједно с нашим послаником г. Лозанићем, да Премијеру енглеском Лорду Салисберију, министру Спољних Послова Маркизу
Лансдаону, Министру Војном Брадрику и Главном Команданту војске Фелдмаршалу Робертсу походу учинимо. Не нашав Лорда Салисбе-

рија дома, оставили смо му карте, на које је он
својим картама одговорио. Маркиз Лансдаон
нас је врло срдачно примио и у више пута понављао, како је Краљу Едварду врло мило што
је на погребу његове матере и Србија нарочитом
мисијом заступљена, и како је тронут тим актом
пријатељства од стране Његовога Величанства
Краља Александра, који доказ пријатељства он
врло високо цени. Суштину ових уверавања
имао сам част доставити вам телеграмом.
Министра војног и Фелдмаршала Робертса
нисмо могли видети, јер су обојица баш тада
заједно били ангажовани у израђивању програма за свечани погреб Краљице. Г. Бродрик нам
је после послао на писмено своје извињавање и
објашњавање, Фелдмаршал Робертс послао нам
је своје карте, а јуче (пошто је генерал Лазаревић
већ отпутовао био) г. Верне ми је донео од Фелдмаршала поздрав и изјаву сажалења што се с
нашим генералом није могао лично видети, па је
и по други пут послао генералу своју карту коју
овде прилажем с молбом да му се преда.
Његово Величанство Краљ и влада Краљева
учинили су врло добро што су наредили да и Србија на погребу Краљице Викторије заступљена буде. Осим једне једине Црне Горе све друге
независне државе на свету биле су заступљене.
Не мање од 39 које владалаца које царских и
краљевских принчева, и не мање од 55 специјалних мисија представљајући разне дворове и државе, ишло је од Виндзорске станице, па кроз
варош Виндзор и кроз стародревни и славни
Кастел Виндзор, у цркву Светога Ђорђа, пешице
за смртним остатцима Краљице Викторије. За
нас који смо малена држава али у теорији равноправна са сваком другом независном државом, добро је да сваком приликом и практички
показујемо, да не само егзистирамо, него да смо
свесни нашега права да стајемо у један ред с другим независним и образованим државама.
Морам поменути општи познати факат,
да су Енглези врло рђави церемонјани, и да се
свагда у детаљима збуњују. Програм је истом у
Четвртак у вече готов био, а од тада се у по гдекојим детаљима по неколико пута мењао! Уместо да опело у цркви Св. Ђорђа буде у 1 сахат,
тело Краљичино донесено је у цркву тек око 3
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сâта! У једном програму ја и Генерал Лазаревић
фигурисали смо као заједнички представници
Краља Србије, у опет другом једном само сам
ја поменут као представник Краљев! Док су нашој мисији дали да „Михиандара“ једног младог аташеа из Министарства иностраних Дела,
бугарској су мисији аташирали једнога Мајора,
исто као и султановој мисији! Како нам нису
раздавали листе страних мисија са одређеним
им аташеима, ја сам тек на самој пратњи опазио
ту несугласицу, кад је већ доцкан било демонстрирати. Кад сам јуче Гдну Вилигерсу поменуо
ту некоректност, он ме је молио да у томе не гледамо никакву нарочито намеравану задњу мисао, него само нехотичну једну пометњу, јер се у
великој журби није имало времена, да се на све
осетљивости помишља, и да се све тачно измери. У осталом он ми је показао да неке мисије
нису имали никаквог аташеа, да су престолонаследницима: од Румуније, Саксен-Мајнитена и
Сијама, исто као и нашој мисији придодали на
службу само млади аташеји Министарства Иностраних Дела. Изгледа да је било и крупнијих неследствености и погрешака, тако да су, како се
говори, и Краљ белгијски и Краљ грчки правили
озбиљне примедбе.
По штампаном програму ја сам имао при
спроводу ићи у једној линији између заступника Бразилије и Мексике. У самој ствари ја сам
целим путем ишао у истој линији с представницима Холандије, док су бугарски изасланици
ишли иза мене а у једној линији са изаслаником
Кореје.
У самој цркви Св. Ђорђа у Виндзору, где је
опело било, кор дипломатски (с нашим Гдном
Лозанићем) добио је места у самој цркви према
катафалку, где је и цела Краљевска фамилија с
другим крунисаним личностима била, – док су
други принчеви и ми изванредни амбасадори и
посланици у специјалној мисији, стајали далеко
од катафалка у првом делу цркве из којега нисмо
могли ништа видети, и једва да смо појање могли чути!
По свршеном опелу мртвачки ковчег са смртним остатцима Краљице Викторије, остављен је
у цркви, а позвани гости отишли су у једну од
историјских дворана кастела Виндзора на „до-

ручак“. Међутим како је већ било прошло 5 сати
то се тај „доручак“ практички претворио у хладну „ужину“.
Мислили смо да ће Краљ Едвард и Краљица Александра бити и сувише уморни да одмах
тада приме на аудијенцију стране мисије.
Али док смо још на закуски у дворани Светога Ђорђа били јављено нам је да ће Краљ одмах
тада примити не само специјалне мисије, него и
цео дипломатски кор. Но како је већ било позно
(скоро 6 сати) то тај пријем није био друго него
само просто дефилирање поред Краља Едварда
и Краљице Александре. Краљ Едвард се врло
срдачно руковао са мном, задржав моју руку по
дуже у својој и рекав: „мило ми је да вас опет
видим!“ па је онда пружио руку и генералу Лазаревићу и капетану Дероку. Пред нама је ишао
г. Лозанић, с којим рукујући се Краљ је – не чекајући да му „Мајстор Церемонија“ каже ко смо
ми – сам гласно рекао: „Ово је Србија, Србија!“
Поред свега штрапаца, који је целе те недеље,
и нарочито цео тај дан, Краљ имао да издржи,
он је изванредно фрижак, добро расположен
и готово весео изгледао! Краљица Александра
изгледала је необично младолика, али је уједно
била врло озбиљна и пуна достојанства.
Краљевски „Мајстор Церемонија“, Сер Вилијам Колвил, казао ми је да Његово Величанство неће никоју од страних специјалних мисија
примати у приватну или нарочиту аудијенцију,
и да се тај пријем, или управо то дефилирање,
има сматрати као опроштајна аудијенција. Услед тога ми смо у Недељу оставили наше карте
код оних великодостојника код којих је требало оставити, те је Генерал Лазаревић могао јуче
у јутру кренути се за Београд. Ја сам и Гдну капетану Владиславу Дероку казао да с одласком
Гдна Генерала и његова мисија као Генералу придодатог официра престаје.
О самом погребу Краљице Викторије не могу
вам поднети извештај, прво зато што све партије његове нисмо ни видели, а друго што би и
сам опис онога дêла, који смо видели и у коме је
и српска мисија учествовала, морао заузети неколико писаних табака, и опет вам неби могао
дати ни приближну слику изванредне величанствености тога погреба. Сви се зналци, и енгле-

42

ски и страни, слажу у оцени да у целоме деветнаестоме веку ниједан царски погреб не може да
се с њиме упореди. Може се слободно казати да
су Краљевска фамилија енглеска и енглески народ учинили све што се само замислити могло
да погреб мале жене Викторије, која је 63 године тако мудро и тако славно владала највећом
империјом на свету, буде достојан и њиховог великог поштовања и љубави према њој, и њених
великих заслуга.
И сви дворови и сви народи образовани, похитали су да им помогну да величанственост
погреба прве царице индијске увећају. Могло
би се готово рећи, да су и елементи и упливи
атмосферски имали призрења према Краљици Викторији, јер је за погреба њених смртних
остатака време, и ако врло хладно, било суво и
за енглеско поднебље доста ведро. А тек што је
јуче (Понедељак, 22 Јан.) после подне о вечерњи
њен мртвачки ковчег у гробницу у Фрогморском Маузолеуму спуштен, небо се натуштило
и пустило праву српску кошаву, те је јутрос сва
Енглеска осванула снегом покривена. Не знам
шта би било од нас да смо по оваквом времену
имали да идемо пешице. Ја сам и овако назебао
толико да од како сам испратио Генерала на станицу никуд из хотела не излазим.
Погреб Краљице Викторије трајао је управо
четири дана, и сложен је био из три чина.
Први чин је извршен у Петак (19-ог Јан.)
преносом тела њеног из дворца Осборна морем
у Портсмут кроз један шпалир од 38 највећих
убојних бродова енглеских, и осам убојних бродова других држава, који су смртне остатке старе Краљице поздрављали пуцањем из топова
од минута на минут. Кажу да је тај призор био
изванредно импресиван.
Други чин је извршен у Суботу, преносом
тела Краљичина из Портсмута у Лондон на станицу Викторија, и онда парадним проносом
кроз главне улице Вест-Енда и кроз Хајд-Парк
на станицу Падлигтон, са које је опет железницом одвезено у Виндзор. Спровод кроз Лондон, кроз улице са кућама обложеним у завоје
и драперије од љубичасте тканине и окићеним
венцима од бела цвећа и од ловора и палмовим
грањем, био је изванредно сјајан већ и самом

авангардом састављеном од свију родова енглеске војске а још више сјајном свитом од краљева
и причева који су на коњима следовали Краљу
Едварду. Али је најдубљи и изванредан утисак
чинила она непрегледна маса народа сва у црно
обучена која се из свих крајева Лондона, и нарочито из сиротињских крајева, стекла да Краљици Викторији последњу почаст учини.
Српска се мисија у пратњи аташираног јој
гдна Вернеа на краљевским колима одвезла у
Суботу на подне на станицу Падлигтон, одакле
је специјалним возом заједно с другим специјалним мисијама стигла у Виндзор. Пун сахат и по
чекали смо ту на хладном северном ветру док
је воз са смртним остатцима стигао. Још једну
четврт сâта провели смо шибани ветром леденим и уз то пуни препасти видећи да коњи, који
су били упрегнути да вуку лафету, на којој је
Краљичин мртвачки ковчег положен био, нису
хтели да се с места крену!
После узалудних покушаја да се коњи крену видело се да не остаје друго него да се ови
испрегну, да се са железничког воза поскидају
конопци и онда почасна чета од морнарске пешадије да се откомандује да лафету са смртним
остатцима Краљице вуку све од станице па до
цркве. Ова импровизација у програму била је
врло срећна и чинила је на све дубок утисак.
Трећи чин је извршен јуче, у Понедељак по
подне, кад су смртни остатци Краљице Викторије, у присуству само фамилије и сродних владалаца и принчева, спуштени у гробницу у Маузолеуму у Фрогмору, у коме је и гроб принца
Алберта, супруга Краљичиног.”54
Сусрети српских посланика у Лондону са
краљицом Викторијом, ма колико бивали протоколарни и релативно ретки што је било условљено њеним повлачењем из јавног живота
након преране смрти принца-консорта Алберта
од Сакс-Кобург-Гота, остављали су снажан утисак на дипломатске представнике мале балканске краљевине. Привилегију да буду акредитовани на двору једне од најзначајнијих европских
владарки српски посланици доживљавали
су као прилику да у Лондону, својеврсном
54 АС, МИД, ПО, 1901, Ф II, В/29, дос. III.

43

глобалном политичком, привредном, војном и
културном средишту, на достојанствен и ефикасан начин представљају Краљевину Србију.
Трудећи се да своју домовину учине видљивом у
политичкој, привредној и интелектуалној елити
Велике Британије, посланици су посебну пажњу
посвећивали сусретима са краљицом Викторијом трудећи се да садржајем депеша које су
слали у Београд на што вернији начин представе
ову изузетну владарку, њен несумњиви утицај у
британској јавности и на међународној сцени,
као и сав сјај британског двора. Истовремено,
у својим депешама посланици су указивали и
на својеврсну контрадикцију будући да упркос
свој моћи и угледу који је поседовала Викторија
,,жена малог раста, пуна и здрава, по свом понашању и скромном оделу, личи пре на какву стару грофицу немачку, него ли на Краљицу Велике
Британије.”55
Краљичино урођено достојанствено држање,
изузетно богато искуство учествовања у јавним
манифестацијама, учтивост и сведеност у изражавању налазили су се насупрот њеној скромној појави коју је карактерисала једноставна
гардероба, махом црне боје. Но, у поводу важних политичких догађаја (свечано отварање
седница Парламента, јавни скупови) Викторија
је блистала у владарском орнату поносно демонстрирајући моћ британске империје. Те сцене и
атмосфера, само на први поглед тешко спојиве,
остављале су изузетан утисак на српске посланике у Лондону и специјалне изасланике који
су долазили у острвску престоницу. Из скромне
старије даме, удовице, мајке и баке, Викторија
се у посебним приликама трансформисала у
моћну краљицу, владарку царства у коме сунце
никада не залази како су са поносом говорили
њени поданици. Стога су сусрети српских посланика са британском краљицом и царицом
Индије представљали персонификацију истинског историјског и симболичног сусретања једне
од водећих сила тадашњег света са представницима мале, тек ослобођене, балканске краљевине која је покушавала да обезбеди своје место на
међународној сцени. Ти сусрети, као и писани

трагови о њима, били су испуњени радозналошћу, узбуђењем и дивљењем према изузетној
жени/владарки која је својим деловањем и историјским наслеђем дала име једном од најблиставијих периода острвске историје.
Кулминација британске моћи на европској и
светској сцени, остварена управо током Викторијанске ере, нераскидиво је везана са богатом и
динамичном биографијом велике краљице чија
је прва година владавине означила и формално успостављање дипломатских односа између
Србије и Велике Британије (1837). Управо зато
садржај депеша српских посланика у Лондону
насталих у доба позних Обреновића не представљају само драгоцен извор за проучавање
дипломатске прошлости Србије, већ су у питању и својеврсне историјске цртице у којима
се налазе драгоцена сведочанства (извештаји,
анализе и осврти) о великој краљици Викторији
чији су се потомци након свега неколико деценија после њене смрти нашли и на југословенском престолу.
Дејан Ристић

55 АС, МИД, ПО, 1893, Ф V, П/16, дос I.
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СРПСКО-АУСТРОУГАРСКИ ОДНОСИ 1874-1914.
У извештајима српског посланства у Бечу
Документи
(Део 16)

195.

листу као што је „Polit[ische] Corresp[ondenz]“
морао је изненадити владу Књажеву, јер он, и
по својој садржини а нарочито по времену свога постанка српски патриотизам на врло низак
ниво баца.
Обавештења, која је вама дао директор тога
листа, само ме утврђују у сумњи о чистоти намера и путова, којима се онај фабрикат увукао у
„Политичну Кореспонденцију“.
У осталом, ми ћемо се ползовати понудом
Директора. Ја сам одредио Ћетановића да непосредно пише томе листу и то начином, којим
Директор жели, као што видим из вашег писма
Но 34.
Изволите, Господине Заступниче, примити и
овом приликом уверење мога одличног поштовања.

11. април 1877.
Министарство иностраних дела – Кости Цукићу, о сумњи у коректност писања „Политичке кореспонденције“
Господину Кости Цукићу
Српском Заступнику у Бечу
Пр. Но 13.
11. Априла 1877
Господине Заступниче,
Ја не налазим, да моје писмо садржава ма што,
из чега би се основано могла изводити сумња
о савесности вашега рада. Колико по дужности свога положаја, толико не мање и по томе,
што сам ја први учинио кораке, да се оснује
наша Агенција у Бечу, ја се интересујем, да она
свестрано оправда свој опстанак, па зато сам
и напоменуо и онај позив њен, по коме би она
имала, по могућности, приносити, да се јавно
мишљење о Србији обавештава.
Савесност вашега рада није дакле ни у питању. Но ако би се могла, у томе погледу, подићи реч о коме, то би се она дотакла „Политичне Кореспонденције“. Мени се чини, да није
лојано, кад тај лист, који с нама добре одношаје
обдржава даје најширу јавност једном фабрикату, који може да буде од штете интересима
наше земље а он за његову аутентичност нема
ни каква јемства. Не би ништа наудило његовој
„независности“, да се пожурио да код вас распита колико може вероватности имати онај појав
пре него што би га усвојио па још и као такав
„документат“ представио, који је већину потписа добио, (и ако он није ни до каквих потписа
ни дошао био). Појав овог фабриката у једном

[Без потписа]

/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 371

196.
15. април 1877.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Кости Цукићу, о питању јурисдикције аустроугарског конзулата у Београду; о мемоару о свирепствима Турака у Србији
Г. Кости Цукићу, Заступнику Србије у Бечу
През. Но 14.
15 Априла 1877. у Београду
Екс. ист. дана
Господине Заступниче,
Из вашег писма од 11 ов. мес. Но 36 увидео сам
потребу да вам још боље објасним моје писмо
од 4-ог Но 10, којим сам вас известио о једном
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новом спору, који се подигао између нас и
овд[ашњег] аустро-угарског Консулата односно питања о јурисдикцији истог Консулата над
овде станујућим аустро-угарским поданицима.
Намера владе Књажевске није никако упуштати се у данашњим приликама у претресање питања о консулатској јурисдикцији у опште. Но
знајући да ће овд[ашњи] аустро-угарски Консулат у овом специјалном случају реферисати
ствар својој влади и од ње искати упутства за
свој даљи рад, ми смо желели вашим посредовањем уздржати владу аустро-угарску да усвоји
гледиште консулатско у овом питању и да одржи тражење консулата, коме ми, као што сам
приметио у мом поменутом писму, не можемо
и несмемо дати правне последице.
Ја сам вам већ мојим јучерањим телеграмом
објаснио праву нашу намеру како би настали
код тамошње владе ублажити оштрину, коју би
Консулат хтео да даде овом специјалном случају а која би нама, у овом времену, била [двогубо] неповољна. Сад вас молим да у том правцу
дејствујете.
На другу партију вашег писма, у којој понављате ваше мишљење, да би за шифрирање
много удесније било, кад би се место цифара
употребљавала писмена, изјављујући вашу готовост да у том случају ваш нови речник још
једном прерадите, – имам част одговорити вам,
пошто је већ сав речник сложен и прва коректура налази се ради исправке у рукама г. Симића,
Секретара повереног ми Министарства. Ако би
се при употреби новог речника опазиле нове
незгоде, можемо се увек вратити на ваш предлог.
Односно мемоара о свирепствима, почињеним од Турака за време њиховог бављења у Србији, о коме ми ви у једном од ваших писама
пишете, да га је пок. г. Берсол, доставио својој
влади, да би га франц[уски] посланик у Бечу
желео имати, имам част известити вас, да је овај
мемоар, са још једним политичним мемоаром
био спремљен за цариградску конференцију,
али је због брзог закључка конференције стигао
у Цариград сувише доцкан да би се могао пред
конференцију изнети, те је тако остао без даљих
следства због тога нисмо га ми никоме ни са-

општавали, па ни вама доставили.
Б. Берсол дознавши да овај мемоар постоји,
молио ме је поверљиво, да му га дам на увиђај,
али никако није био овлашћен од мене да га саопшти својој влади, као што је то учинио. Ако би
дакле француски посланик поново о томе реч
повео, изволте му изјавити, да овај мемоар, не
бивши употребљен, није никоме био саопштен
за јавност, и да је само из неспоразумљења дошао до руку француске владе.
Примите и т.д.
[Без потписа]

/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 403

197.
15. април 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о информацији објављеној у бечкој
штампи да су Србија и Турска поново ушле у рат
Бр. 39,

У Бечу 15. Априла 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Кад будете ово писмо примили, већ ће Вам
познат бити телеграм јутрошњег „Tagblatt“-а по
коме је Србија управо поново у рат с Турском
ушла. Онако обширно и све појединости тачно
описујући телеграм, доводио ме је до мисли, да
садржина његова бар у главним цртама може
бити основана, но немајући од Вас никаквих
вести, које би и могућност онаквог понашања
Порте предсказивале, и видећи да сви остали
листови, па и они, којима су владини извештаји приступни, ништа о оној важној новости
незнају, уздржах се доношења Tagblatt-а јавити
Вам телеграфом, и питати Вас о њиховој основаности. Тек пошто из навале извештача, који
тражише уверења о истинитости гласа, дознадох, да су доношења Tagblatt-а учинила велику
сензацију овде по свима круговима, реших се,
одправити Вам данашњи телеграм, и упитати
Вас за обавештење у тој ствари. Међутим могао
сам констатирати, да се поступак овај Порте, с
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предпоставком да је истинит, обште осуђује, и
да се с нестрпљењем очекује démenti гласа поглавито из призрења на спокојство А[устро-]
угарске, која би оним кораком Порте на силу
избачена била из заузетог положења подпуне
неутралности.
Част ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.

дошли били, те се она нађе побуђеном, против
тога озбиљне представке у Цариграду чинити и
Порту одвраћати, лакомисленим корацима изазивати рат на самој граници А[устро-]Угарске,
и тим још више штетити интересе и спокојство
ове монархије. Јутрос, рече г. Орциј, приспео је
одговор портин на ову представку, којим Порта обећава, да неће србско земљиште својом
војском вређати. Додатак барона, да то Порта
неће чинити, ако неби од стране Србије на то
била изазвана, незнам, је ли садржан у портином одговору, или г. Орциј га изрече зато, што
се то само по себи разуме и дакле само као савет с његове стране. Изгледа, као да је А[устро-]
Угарска сигурна, да руска војска неће Порту на
онај корак против или према Србији изазивати,
и тако да ће с те стране бити наша земља сигурна од нужде, умешати се у руско-турску борбу.
Ово последње је у интересу и А[устро-]угарске
и Турске, а разне околности опредељују и Русију,
да јој је то по вољи.
Образовање револуцијонарних чета у Србији бијаше предмет подужега разговора између мене и барона. Ја се трудих уверити га, да
су гласови о томе одчасти сасвим измишљени
одчасти претерани и изопачени, јер србска влада нити има воље ни разумне цељи подхрањивати покрет за туђ рачун, нити се устеже таквим тежњама у Србији на пут стајати, уколико
она те дознаје, и у стању је на пут им стати. И
о (том приликом споменутим) мутњама руских
комитета означих гласове као по све претеране
како у обзиру њихове цељи тако и у обзиру на
њихов обим, и изрекох, мислим сагласно с истином, да је дејство комитета, одкако је Русија
у рат ушла, сваку важност изгубило. Њихова
главна, скоро искључива, цељ била је, Русију
до рата довести, пошто је то постигнуто, рад
комитета биће на унутрашње, будуће, борбе
за реформама и свакојаким слободама пренет.
По мом држању, рекох, број у Србији досад заоставших Руса неће 20–30 лица изнети, и та немогу образовати руске револуцијонарне легије
опасне за мир, каошто новине трубе. Надам се,
да сам могао одвратити барона од мисли, које о
бићу познатих чета у Србији имађаше, и које су
свакојако неосноване биле.

KЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877,Ф I, П/5-II, Пов№ 405

198.
16. април 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о новим вестима да је поново започео рат између Србије и Турске; о разговору
са бароном Орцијем на тему постојања „револуционарних чета“ у Србији
Бр. 40,

У Бечу, 16. Априла 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примивши Ваш телеграфски одговор синоћ
доцне односећи се на познату вест „Tagblatt“-а,
ја га одма саобштих неким редакцијама и
овд[ашњој] влади, и г. Новикову. Али, зачудо,
јутрос донесе и „Fremdenblatt“ један подобан
телеграм, који од прилике оно исто тврђаше
што и Tagblatt. То могу себи само на тај начин
објаснити, да су оба телеграма, с употребом неких истинитих догађаја у Србији, не најновијег
датума, и неких обавештења од овд[ашње] владе прибављених, овде намерно у оној алармирајућој форми састављени, при чему се могуће
евентуалности узеше као свршени догађаји,
јер Порта заиста имађаше намере, онај корак
према Србији предузети, који „Tagblatt“ представи, као да је већ у извршењу. Истина нема
се доказа, да је Порта у оном смислу била већ
коначно решена, и одма, и без даљег изазивања
на то од стране Србије или Русије, али, каошто ми бар[он] Орциј рече, његовој су влади о
томе позитивни гласови из Београда до знања
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Том приликом говорих и о познатом спору
о јурисдикцији између наше владе и а[устро-]
уг[а]р[ског] Консулата. Барону небијаше предмет до знања дошао, но он ми обећа, да ће се о
њему ближе известити и другом приликом ми
мишљење своје владе о истоме дати. Ја му се
понудих, да дотичном референту, пре него би
влада у предмету што решила, дам као у питању
прилично версиран обавештења о начину, како
су ови спорови досад у Србији практицирани и
по којим то основима.
Част ми је, и овом приликом уверити Вас,
Господине Министре, о мом особитом поштовању.

вестио приложеним у копији телеграмом, смерали на то, да изазову претрес овог питања и да
га изведу на чисто, те да могу на нас после у толико јачу пресију за одржање мира правити; јер,
кад ми је Кнез Вреде 19-ог ов. мес. саопштио,
да је Порта, у след представке Аустро-Угарске
владе дала позитивна уверења, да не мисли Кладово заузети и да је издала налог Абдул-Керим
паши не вређати српску границу, – стао ми је
уједно правити приметбе, како опажа све знаке, који претходе мобилизацији војске, и на
моје питање у чему се састоје ти знаци, навео
ми је одлазак официра и својевољаца у Крајину,
којих је одлазак, вели, сам видео.
Ја сам му на то одговорио да је заиста неколико официра отишло одмах при објави рата у
Крајину да се за сваки случај а нарочито ради
безбедности границе, нађу при баталијонима
народне војске; али својевољци не само да нису
отишли никакви, но је још око хиљаду њих, што
је било у Кладову, распуштено у време објаве
рата, да не би њихово присуство у Кладову побудило сумњу. Тек после разговора са Кнезом
Вреде сазнадох да својевољци, које је он видео
на „Делиграду“ нису били ништа друго, него 80
робијаша, који су послати у Зајечар, да помогну
тамо чистити и оправљати варош (међу њима
има и занатлија, тишлера, шлосера и т.д.) и да
г. Вреде, у својој сувишној ревности, да се лично о свему увери, често више види, него што у
ствари стоји.
Том приликом исповеди ми г. Вреде, да истина нема никаквих упутства, али држи да нам
сме приметити, да би нам прекид (rupture) с
Портом нанео осуде сила и не би с нашим интересима сагласан био.
Немам потребе уверити Вас, Г. Заступниче,
да влада Књажевска до овог тренутка није ни
у што ангажована, нити је икакву меру за мобилизацију предузела; но, ако би смо ми и предузели какве мере смотрености, то не би имало
ништа не обичнога у једној земљи, на чијој је
граници рат.
Односно жеље Полит[ичке] Коресп[онденције] да јој се од српске владе означи лице у Неготини или где на граници српско турској, које
би јој достављало вести и из турског извора,

КЦукић

/Оригинал/ АС, MИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 409

199.
21. април 1877.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Кости Цукићу о држању Србије према руско-турским сукобима и стању на српско-турској граници
Г. Кости Цукићу, Заступнику Србије у Бечу
През. Но 15.
21. Априла 1877 год. у Београду
екс. ист. дана
Г. Заступниче,
Примио сам ваша писма Но 37–40, којима ме
поглавито извешћујете о узбуђености, коју је у
Бечу произвео глас, да Турска војска намерава
заузети Кладова, да би спречила прелазак Руса
на томе месту.
И овде су се чули подобни гласови, али нису
произвели никаквог узнемирења, пошто ми
имамо уверења да Руси немају намеру преко
Србије прелазити.
Аларма, коју је Кнез Вреде начинио у Бечу,
својим извештајима одавде, – а и ми знамо да
је он узео у томе иницијативу – нема никаквог
другог основа, но саме гласове. Међутим није
невероватно да су и Вредини телеграми и Андрашијеви кораци у Цариграду, о чему нас је из-
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извештај „накнаду оштете претрпљене од противне стране тим, што му досад указиване јој
услуге (које ми одчасти поброја) нису по уговору награђене“, и коју накнаду он означи на 3500
fl. – И тако се даљи преговори разбише.
Известивши се тог и следујућег дана код
тајне полиције, да се већина навода Француза
подудара с оним, што је и полицији познато,
и с призрењем на могућу опасност, која у томе
лежи, ако се ова прилика обавештења олако одбије, склоним се, дати Французу сто фор[инти]
на своју одговорност, убедивши га да с вером у
лојалност владе учини даља саобштења, а овој
остави оцену услуга, које јој он буде указао, као
и одређење накнаде за указане јој услуге. По
дугој борби он пристане на мој предлог данас
и већ ми предаде нека писмена, којих ћу Вам
препис по могућству с овим извештајем послати, и које ће он по обећању новим рапортима
комплетирати.1 Ја читах ова писмена тек по његовом одласку, и тада тек видох, да садржавају
више романа но позитивних података, премда
су и ови доста интересантни и имаће веће вредности, ако се даљом истрагом њихова достоверност потврди. О томе ћу се тек ових дана моћи
уверити.
Јавио сам Вам пре месец дана, како је Наришкин готов био налетити на летак Карађорђевићев; тада сам с надлежне стране уверен био,
да је он, опоменут на право значење тих веза,
од истих одма одступио. Али при свем том одржаваше се подозрење, да слав[енски] комитет
преко свог сад[ашњег] заступника овде, гр[офа] Кутузова, те везе несамо обдржава, но их
и даље развија. То ми и овд[ашња] полиција
потврђава само с том разликом, да није могла
констатирати лични састанак грофа с младим
или старим Карађорђевићем, него само живи
између њих саобраћај посредством Николе
Нешића а и посредством Владе Љотића. У новчаној подпори од стране Комитета мораће се

имам част приметити вам, да је тешко наћи у
Неготини таквог дописника а још је теже одатле
сазнавати ток догађаја у Турској. Но да би ипак
дали г. Хиршфелду доказ наше добре воље, ја
сам учинио у том смислу нужне кораке о резултату којих ћу вас известити.
[Без потписа]

/Концепт/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 419

200.
23. април 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о активностима Kарађорђевићеваца
Бр. 41,

У Бечу, 23. Априла 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Саобштења, која ми онај Француз на првом
састанку са мном учини, бијаху скоро махом
таквог рода, да сам их и пре или знао или их
замишљати могао. Она су за мене била те особите вредности, што ми потврдише по једном
сасвим новом извору оно, што ми у овој ствари
бијаше још нејасно. Поред тога даља саобштења
стављаше ми у изглед сазнати и више појединости, које ће у најмању руку узевши имати те
вредности, да се по њима собственим испитивањем ствари пре и лакше до истине дође; јер
нити веровах онда, нити сад верујем, да ће овај
човек, при свима својим обећањима, знати, да
открије што ново, важно, озбиљно, опасно.
Стога означих у мом прекјучерашњем телеграму она открића само као „важне интриге
Карађорђевића„ и као услов открића исплату
„засад“ бар од сто фор[инти], па стога изјавих и
свој мишљење, да ће Француз по ономе, што ми
је већ саобштио, „можда“ знати, заиста што основанога и важнога даље саобштити. На то ми
дође по телеграфу Ваше подусловно одобрење,
да т.ј. подказачу издам сто фор[инти], ако ми он
све „обширно“ саобшти. На ову понуду Француз непристаде, тражећи за обширни, потанки,

1 Министар иностраних дела је, поводом наведених саопштења,
упутио шифровану депешу заступнику Цукићу 2. маја 1877:
„Саопштења Французова заслужују пажњу. Продужите одношаје са њим. За колико ћу награде одговорићу. Имате ли још
који рапорт од њега?“ (АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№
453). Препис саопштења (на француском језику) видети у:
(исто, Пов№ 425).
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тражити објашњење за повеће издатке у последње доба П[етра] Карађорђевића, који је
доскора с те стране у великој забуни био. Ако
је истина, што ћу сутра прекосутра дознати, да
се стари Карађорђевић овде бави ради закључења зајма од 100.000 f, наравно за цељ преврата у Србији, онда се он на то склонио једино у
вери, да његове претензије подпомаже Русија с
којом он слав[енски] Комитет конфундира. По
извештају полиције Карађорђевић има данас из
Беча за Угарску поћи. Ако је зајма ради овде био
(каошто Француз, који је – каже – овај зајам до
краја негоцирао, тврди), онда је зајам закључен
или без изгледа на успех осујећен. То се може
дознати, а моћиће се и уверење прибавити, да
ли је зајам по револуцијонарној или по другој
каквој потреби закључен или бар тражен.
Ово је једно од саобштења Француза, које се
може истрагом констатирати као реално. Друго
је оно, што додира куповину оружја, и што садржи података за даљу тачнију истрагу, овде и
у Београду. Да ли је спремани у Београду coup
de main2 измишљотина Француза, или има ту
истине и колико, може власт у Београду, кад јој
се оволики подаци покажу, лако констатирати. Анализа писма, које је по речима Француза
П[етар] Карађорђевић адресирао ген[е]р[алу]
Игњатијеву, није сасвим измишљена, јер се подудара с оним анонимним писмом (т.ј. подписан
беше „одбор србских патријота“ –?–), које зимус
г. Новикову послато беше, но које он, и нехтевши своју владу о том извештавати, у камин баци.
О том писму учиних спомена у мом извештају
од 28. Декр. пр. г. – Г. Новиков неверује, да је Карађорђ[евић] оно писмо сад г[е]н[е]р[алу] Игњатијеву предао, или боље рећи да га је овај од њега
примио, а с поуздањем тврди, да генерал није од
писма чинио по жељи претендента употребе, јер
би у том случају од владе ма што јављено било
и њему – г. Новикову. Писмо дакле сигурно постоји, само се незна, како је употребљено досад,
и како ће се убудуће још употребити.
Који је оно својевољачки официр, о коме се у
рапорту говори, незнам, али да није бивши наш
капетан Herzberg, видићете из доле на аутентичним подацима описаног састанка и разго-

вора између ових лица: П[етра] Карађорђевића,
Боже Петровића, Станка Радоњића, гр[офа] Кутузова, Лазе Костића, Владе Љотића и капетана Herzberg-а. Састанак је био у једној кафани.
Најпре се ту нађоше Љотић и Костић (овај сутра
– ако узможе – полази као извештач „Pol[itische]
Koresp[ondenz]“-[a] за Цетиње), њима се придружи, чувши их србски говорити, кап[етан]
Херцберг. Затим дођоше Црногорци, па после
остала двојица. Осим разговора између Карађорђевића и Боже (који су школски другови)
о томе, да овај прибави ономе дозвољење, да у
Црнојгори за обшту србску ствар може војевати, што му се и обећа, врзаше се разговор нешто уобште о рату, а понајвише о рату Србије и
њеном стању. Говор дође и на партије у Србији
и Херцберг говорећи о свему спомену и Карађорђевићеву партију. Црногорци видећи, да
овај Карађорђевића непознаје, подстицаше његову говорљивост разним примедбама против
Карађорђевића, и комичност ситуације нађе
краја тек онда, пошто се Херцберг од маркера
извести, пред ким је оне оцене о Карађорђевићу
изрицао, те тако могаше од Monseigneur-а извињење измолити. Ова сцена причана ми је од
једног учесника њеног само због њене комичности, али она има вредности због доказаних
веза, које постоје између Карађорђевића и црногорских великаша и између њега и гр[офа]
Кутузова, као агента слав[енског] Комитета. Да
су у разговору о Србији с више страна бацани
proposi3 – и о Књазу, влади etc мање но ласкави
били, разуме се по себи; они су само нов доказ
о сагласности у назорима извесног рода између
дотичних личности.
Ово писмо с прилозима шаљем Вам по грофу Бреју, овд[ашњем] баварском посланику,
који тамо своме сину у походе долази. Он ће тек
у вторник за Београд поћи; али како дотична
личност из полиције данас одсуствује из Беча,
то незнам, хоћу ли и сутра моћи већ неке од навода Француза констатирати, и о томе Вас по
истој прилици известити. Но молим, да ми по
телеграфу изволите на знање дати, да ли (поред
учињеног у сто fl издатка) одобравате, да се и
колико Французу за досад указане а и будуће

2 (Фр.) препад.

3 (Фр.) речи, клевете.
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услуге (наравно на квиту) исплати.
Част ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.

по овим вестима оне чланке писао. Међутим и
„Fremdenblatt“ репродуцира јутрос ону нотицу
„ Tagblatt „-а о мојој посети у министарству доста разгранату, и ма да је и ово доношење „оригинално“, оно је исто тако далеко од истине као
и оно прво горе споменуто. Нетреба се надати,
да су овакве публикације бар за неко време одклоњене; оне ће се скорим понављати и често
повторавати, докле год овај рат траје, па и у том
случају ако догађаји у Србији заиста баш никаквог повода томе небуду давали.
Част ми је, и овом приликом уверити Вас, Господине Министре, о мом особитом поштовању.

КЦукић

Позитивно знам, да овд[ашња] полиција рад емисара владе Српске у Италијии њених свеза с Фран[цузом]с онима брижљиво прати и зна бар већину
рада, ближе се извештавати, мени неприличи. Молим, да ово чувате као строгу тајну.4
[На маргини:] Француз ме је молио, да се при употреби његових саобштења, он никако неби компромитирао, – што се и по себи разуме.
/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, без броја

KЦукић

201.

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 441

29. април 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о начину извештавања бечких
листова
Бр. 42,

202.
29. април 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о активностима Kарађорђевићеваца

У Бечу 29. Априла 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примих поштовани президијал од 21. тек. Но15,
али се још несастадох с г. Орцијем, да поново, ма
то и узгредно било, констатирам, да су алармирајући гласови из Србије неосновани. По томе
је и вест „ Tagblatt „-а, да сам то већ учинио,
утолико истинита, да сам оног дана бар[она]
Орција истина тражио, али га ненашао; из тога
и из дописа у „Pol[itische] Corr[espondenz]“[-у]
./. о истом предмету „Tagblatt“ је искомбинирао
ону нотицу о мојој посети у министарству, којој
је главнија цељ била, да се известим о изворима
гласова, које је „Fremdenblatt“ као влади близу
стојећи лист истог дана и дан пре онако обширно и с извесном поузданости о алармирајућем
стању Србије донео. Бар[он] Калич, с којим о
овом предмету говорих, увераваше ме, да министарству о томе никаквих извештаја из Србије
није дошло, но да нешто налик на то има оно
из Цариграда, па да је можебити Fremdenblatt
4

Бр. 43,

У Бечу 29. Априла 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
На мом предпоследњем писму Но 41, које Вам
послах по гр[офу] Бреју, погрешно је стављен
датум 23., треба 24. Априла.
Полиција је неке од података Француза као
истините утолико констатирала, да т. ј. оне две
личности у рапорту споменуте, занимајући се
једна зајмом друга набавком пушака, заиста
егзистирају и с Карађорђевићем у некој свези
стоје. Ближа и тачнија обавештења добавиће се
тек даљом истрагом, која се мора с особитом деликатности водити.
Стари Карађорђевић одложио је свој полазак одавде; зашто, незна се; но то се зна, да га
други важни послови, који нису за остали свет
тајна, овде незадржавају.
Гр[оф] Кутузов је одавде одпутовао, по држању полиције у Србију – не у Црнугору, почем,
је за Пешту а не за Тријест отишао.

У алинеји шифровано „полиција...зна“, „ово...тајну“.
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Онај лиферант оружја занимао се шиљањем
разних убојних предмета у Србију и усташима
кроз прошле две године, и сад се занима експедицијом веће количине пушака (16.000 ком.)
преко Италије у – Америку (?!)
Француз је једнако овде, но није ми долазио;
чека можебити да га ја зовем.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом бити уверени о мом особитом поштовању.

нове изворе за државне приходе, и што је можда у тој комисији било говора и о евентуалном повишењу ђумручке тарифе, па је јамачно
Кнез Вреде, чувши штогод о томе, одмах похитао да својој влади јави, како ми мислимо нашу
тарифу повисити.
Ја сам одговорио Кнезу Вреде, да влада
Књажевска није досада имала повода икакво
решење односно повишења ђумручке тарифе
доносити, а ако је можда о томе било говора у
комисији, то се не може никако сматрати као
владом закључена ствар, него само као једно
мишљење, које владу нимало не веже. А у том
смислу изволте и ви тамо објаснити ствар, ако
би било потребе.
Односно дописника за Полит[ичку] Кореспонденцију, о коме је реч у мом последњем
писму, могу вам јавити, пошто сам прибрао
потребна обавештења, да би ми истина могли
наћи у Неготини лице, које би Полит[ичкој]
Кореспон[денцији] телеграме и дописе слало,
али да не би могли гарантовати за поузданост
таквих дописа, какву Полит[ичка] Кореспонд[енција] од својих дописника тражи. Кордон,
који је Турска према нашој источној граници
подигла, и у опште неповерење, које она према Србији показује, јако отежава саобраћај с
Турском и чини скоро не могућним добивање
вести из поузданих извора. А да се дописник
Полит[ичке] Кореспонденције ограничи на то,
да јој доставља само гласове, који се чују, тиме
јој, чини ми се, неће бити послужено. У осталом, ако се г. Хиршфелд задовољава и с оваквим дописником, ми смо готови означити му за
то способно лице и у опште чинити му с наше
стране сваку услугу.
Јуче је отишло одавде у Влашку 80–90 бив[ших] својевољаца Бугара. Пошто њихов одлазак може дати повода свакојаким телеграмима,
то налазим за нужно јавити вам да су сви ови
људи отишли одавде са уредним пасошима, и
да смо ми у толико мање имали узрока закратити им одлазак, што они припадају елементима
нерада, а нису ни људи од реда, па је због тога
у самом интересу наше земље, да их се што пре
ослободи.
Примите, Г. Заступниче, уверење мог

KЦукић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 442

203.
3. мај 1877.
Јован Ристић, министар иностраних дела –
Кости Цукићу, о негативној реакцији аустроугарског конзула у Београду, кнеза Вредеа, на
могућност повећања ђумручких тарифа од
стране Србије
През. Нo 16.
3 Маја 1877 у Београду.
Господину К[ости] Цукићу, заступнику Србије
у Бечу
Г. Заступниче,
Примио сам сва ваша писма до Но 43 закључно.
Пре неки дан говорио ми је Кнез Вреде како
је влада аустро-угарска дознала, да ми имамо
намеру повисити нашу ђумручку тарифу, па је
додао, по налогу своје владе, како таква мера не
би могла бити за Србију корисна, јер би тиме
Аустро-Угарска била принуђена да против-мере за увоз српских производа нареди, а то би
само могло имати за последицу поремећење
досадањих трговинских одношаја између обе
земље. У осталом приметио је г. Вреде, аустро-угарска влада била је увек склона да са
Србијом закључи трговачки уговор ради бољег
уређења ових односа, и готова је приступити
томе послу, чим се опет поврати редовно стање
на истоку.
Ја незнам, шта је управо дало повода г. Вреде-у да ми о томе говори, ако не то, што је пре
неког времена одређена код нас комисија од
финансијских људи, да се побрине пронаћи
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особитог поштовања.5

стављених му питања тичући се оба Карађорђевића, њихових понајближих повереника, гр[офа]
Кутузова, Наришкина и слав[енских] комитета
etc. – одговараше, да ништа даље незна, но што је
већ саобштио; тако неумеђаше ништа ближе казати ни о свезама, које Карађорђевићи или гр[оф]
Кутузов у Београду имаху, ма да му ја и неке личности – њему уосталом познате – именовах. Шта
више одрицаше ми он уобште свако учешће руске
владе, (њених органа?) славенских комитета и г.
Наришкина у делима гр[офа] Кутузова, ма да би
природно било, да у свом злом расположењу против „абсолутизма московског“ радо чак и на цара
одговорност баци за све прљавштине његових
поданика. С поуздањем напротив тврђаше, да ни
г. Наришкин ништа о раду гр[офа] Кутузова незна, или бар да га неодобрава, и да је овај сасвим
изгубио положење, које је према слав[енским]
комитетима и њиховим агентима заузимао; што
ми одчасти и г. Новиков потврди.
За капиталисту Акина рече, да је француски
Еврејин (полиција га држи за маџарског Еврејина) и да га је сам Петар Карађорђевић први из
друштва познао. Незнађаше ми казати, да ли је
то онај исти Француз, који је и лане претенденту
давао новаца за ратовање у Босни, – о чему се у
мојим рапортима из оног времена спомена чини.
О оним војницима, који имају да изврше
coup de main у корист преврата, рече, да су махом скоро рекрутирани из разних својевољачких чета, и да ће сви бити адјустирани као наши
редовни војници – без да управо знају, на што ће
бити употребљени.
Сад баш опет ми Француз по одговор долази.
Молим, јавите ми, шта да радим. У очекивању награде он седи овде може бити узалудан и излаже
се трошку. По мом мишљењу требало би му – из
призрења на нашу сиротињу и из уважења његових услуга, које су полицији дале могућа обавештења, да даљем злу на пут стане, – издати једном
за свакад сто дук[ата] награде, па с њим прекинути даље свезе. Молим за одговор по телеграфу.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом битиуверени о мом особитом поштовању.

Јов[ан] Ристић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877, Ф I, П/5-II, без броја

204.
6. мај 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о активностима Kарађорђевићеваца из француских извора
Бр. 44,

У Бечу 6. Маја 1877.

Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примивши Ваш телеграм од 2/14. тек. немадох
Вам шта на њега одговорити, јер нити од полиције што ближе о предмету могох дознати, нити
се састајах с Французом, који чекаше на мој позив, да дође ради пријема награде, коју му будете одредили, и ради даљих извештаја, којима би
раније попунио. Сутрадан од тога дође ми Француз и без позива с питањем, да ли има у његовој
ствари одговора из Београда. На моју изјаву, да
по једном Вашем телеграму очекујем по пошти
од Вас одговор по предмету, који њега понајвише и скоро искључиво интересира, он се показа
готов, задовољити понека питања, која му ставих у цељи објашњења разних навода у његовим
писменим рапортима. У обзиру на предмет њега
највише интересирајући рекох му, да ћу га звати,
како будем од Вас одговора примио, – но овај ми
до данас недође.
По објашњењима, која ми Француз сад даде,
и по томе што су се неки и главнији наводи из
његових пређашњих извештаја с разних страна
обистинили, могао сам констатирати, да су његова казивања реална, и да он у томе лојално поступа. Политични подказачи обично ките своја
одкрића разним – страшним домецима, производима своје фантазије, понашају се као свезналци
и обећавају за убудуће млого важније услуге. Овај
Француз је свему томе антипод. На већину по-

KЦукић

5 У грађи је сачуван и концепт истог писма. (АС, МИД, ПО, 1877,
Ф I, П/5-II, Пов№ 455)

/Оригинал/ АС, MИД, ПО,1877, Ф I, П/5-II, Пов№ 468
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205.

прошлим ратом истрошену, спрему допунимо,
то нам се заиста не може замерити. На то се
ограничава све, што се говори о нашим војничким спремама, јер ми до данас нити смо једног
јединог човека под оружје позвали, нити игде у
Србији има чете од пет људи, као што сам вам
то већ у мом прошлом писму јавио. –
Јуче је отишао одавде г. Карцов, царско-руски Генерални консул. Одлазак г. Карцова ми
приписујемо незадовољству руске владе са начином, на који је г. Карцов заступао овде њену
политику. Јер доиста г. Карцов почео се био мешати у наше домаће ствари и присвајати себи
право, да он образује и мења владе чиме се довео у крив положај и према Књазу и према влади, тако да му је немогуће постало одржавати с
нама добре односе, који су у след тога били готово и прекинути у тој мери, да г. Карцов није
видео Његову Светлост од половине фебруара
па до сада, када је ишао да се с Књазем опрости.
У осталом познато нам је, да су и сами Руси,
који су овде били, као н.пр. генерал Никитин и
други, вративши се у Русију, изјавили на надлежном месту рђав суд о начину, како г. Карцов
заступа овде руске интересе, а то је могло побудити руску владу да г. Карцова одавде позове.
Место г. Карцова остало је за сад не попуњено, и секретар Консулата г. Лодиженски
управљаће пословима консулатским, до наименовања новог консула.
Примите, Г. Заступниче, уверење мог особитог поштовања,6

6. мај 1877.
Јован Ристић, министар иностраних дела – Кости Цукићу, да писање појединих бечких и пештанских листова о стању у Србији није засновано на истини; о сагласности српског кнеза и
српске владе да у постојећим околностима политика Србије зависи од даљег тока догађаја; о
одласку руског конзула Карцова из Београда
Пр. Но17.
6 Маја 1877. у Београду
Господину К[ости] Цукићу, Заступнику Србије
у Бечу
Г. Заступниче,
Од неког времена почели су неки бечки и пештански листови с упорношћу доносити алармирајуће гласове о стању ствари у Србији и о
намерама Књажевске владе. У некима од тих телеграма каже се, како се овде ломи између мира
и рата, како се сваки час држе министарске седнице, у којима је час Књаз за рат, а Министарство за мир а час опет обратно, како се Србија
на врат на нос спрема и како је влада српска решена да ступи у акцију; – у другима опет: како се
Кладово утврђује и тамо војска прикупља, како
је из Кладова отишла низ Дунав нека угарска
лађа натоварена муницијом, и томе подобно.
Ја нисам досада држао за вредно да демантирам овакве гласове, који се на први поглед показују као тенденциозно измишљене лажи; али
како се они одржавају с таквом упорношћу, да
могу у неколико алармирати и хладно мислеће
људе, то налазим данас за сходно јавити вам, да
од свега тога, што се о нама почело говорити, не
постоји у ствари баш ништа, и да ја немам другог начина дементирати овакве гласове, осим да
их просто и чисто одречем.
И Књаз и његова влада добро знају, да у данашњим светским околностима политика Србије
не може бити независна, него потчињена даљем
развитку догађаја, од нас независних. У томе
влада потпуна сагласност између Књаза и његове владе, нити је ишта истина, што се о некој
несагласности између нас говори. А ако се ми,
према озбиљности времена, старамо да нашу,

Јов[ан] Ристић

/Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1877,Ф I, П/5-II, КПов№ 456

206.
7. мај 1877.
Коста Цукић – Јовану Ристићу, министру иностраних дела, о разговору са бароном Орцијем о
неоснованости гласова да се Србија припрема за
нови рат са Турском
Бр. 45,

У Бечу 7. Маја 1877.

6 У фонду МИД-ПО је поред концепта сачуван и оригинал овог
писма. Примљен је у Бечу, 10. маја 1877.
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Господину Ј[овану] Ристићу
Министру Спољних Послова
Господине Министре,
Примих Ваше поштовано од 3. тек. Но16. Почем
јуче код бар[она] Орција бијах немогох му данас опет мојом посетом у млогим његовим пословима досађивати, те му зато писмом дадох
објашњења о одласку бугарских својевољаца из
Београда, како бих га зараније упознао с предметом, о коме ће му сигурно Кн[ез] Богорид друкчије схватајући догађај говорити. – И г. Хиршфелда известићу о Вашем одговору. – О ђумр[учкој]
тарифи нећу непитан ништа говорити.
Како се једнако понављаше по новинама гласови о спремама у Србији за улазак поново у рат
с Турском, то говорих јуче о неоснованости тих
гласова с бар[оном] Орцијем на основу обавештења датих ми у Вашем предпоследњем президијалу. Ја изјавих моје зачуђење, да се ти гласови
при свем том одржавају, ма да и сама публика у
Србији недаје им повода, дакле да они немогу
ни из приватних извора бити црпљени. У одговору г. Орција нађох објашњења за онај појав
у новинама. Барон ме увери, да министарство
има сасвим противна тим гласовима уверења од
г. Вредеа, која се подпуно с мојим речима слажу,
али да овд[ашња] турска амбасада има детаљираних и честих извештаја из Земуна, који Србију представљају у оном стању, у коме се она
пр[ошле] године Јуна месеца нахођаше. Ја разложих г. Орцију карактеристику Земуна, кога се
становници свакад одликоваше фабрикацијом
сензацијоних новости из Београда и Србије, и
који се у тој грани беспосличарске индустрије
са сваким даном усавршава, одкад је усрећен
резиденцијом г. Фиче7 и неких новинарских репортера. Г. Орциј је Кн[езу] Богориду на основу
мојих и консулатских извештаја оне наводе већ
побијао, и неће пропустити, рече, да тако и убудуће чини и о мом објашњењу и гр[офа] Андрашија извести. – Ја се с Алеко-Пашом од зимус
нисам виђао, но мораћу му ових дана ићи већ
и тога ради, да га о поузданости земунских извора његових новости обавестим. И овд[ашња]
влада није доскора била тако успокојена по
предмету тих гласова, јер г. Орциј неби имао

потребе, на предпоследњем састанку још онако
срдачно нам препоручивати избегавање сваког
понашања, које би могло побудити сумњу, да
заиста мислимо, уплести се ма којим начином
у руско-турски рат. Овако ми он говораше, пошто је А[устро-]Угарска имала уверења од Русије, да она томе никаквог повода неће давати,
на што се и од Порте могаше узети обећање, да
ће и она сваки повод томе избегавати.
Чини ми се, да се ово успокојење а[устро-]
угарске владе датира тек од оног дана, кад је руска влада из Србије одазвала и ген[е]р[ала] Фадејева8 и г. Наришкина, па и г. Карцова. Да су
прва двојица из призрења на А[устро-]Угарску,
а можебити и баш на њено захтевање морали
из Србије отићи, доста сам сигуран; одзив последњега, мислим, да је такође наређен из истих
узрока – на жалост свакојако доста доцкан.
Г. Новиков полази сутра на одсуство у Русију. Славенски народњачки кругови овде, који
су с држањем г. Новикова незадовољни, већ
поговарају, да је он у немилост код цара пао и
зато одавде коначно одазван. Да ово није истина, могу Вас позитивно уверити, јер и сам акт,
којим се г. Новикову даје дозвољење на захтевано одсуство, садржи ласкавих и благовољивих
израза цара за његову личност.
Примите, молим, Господине Министре, и
овом приликом уверење о мом особитом поштовању.

7 Димитрије Фича, трговац, турски конзул у Земуну.
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др Мирослав Перишић
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Ростислав Андрејевич Фадејев.
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