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Рад шведске дипломатије на заштити интереса
Краљевине Србије у Турској у другој половини
Првог свјетског рата
АПСТРАКТУМ: Помоћ коју је шведска дипломатија пружила Србији штитећи њене интересе у Турској у завршним годинама Првог свјетског рата недовољно је истражена тема у нашој историографији. Након што је уласком Сједињених Америчких Држава
у рат на страни сила Антанте у априлу 1917. дошло до прекида
њених дипломатских односа са Турском, заједно са америчким,
Краљевина Шведска je преузела и заштиту српских интереса у
овој држави. Рад шведске дипломатије на заштити српских интереса у почетку се сводио на вођење бриге о достави новчане
помоћи српским држављанима који су послије прекида српско-турских дипломатских односа у новембру 1914. остали у Турској, те
исплата закупнина и плата особљу које је радило на одржавању и
обезбјеђењу напуштених зграда Посланства и Генералног конзулата Краљевине Србије у Цариграду. Међутим, након што је у првој
половини 1918. године из логора у Аустро-Угарској депортовано
у Турску више хиљада српских ратних заробљеника, овај рад је попримио знатно шире и одговорније размјере. Подвргнути екстремно лошим условима затвореничког живота, с дотрајалом одјећом
и обућом, српски заробљеници у Турској су кориштени за обављање крајње исцрпљујућих и опасних физичких послова, тако да је
велики број њих обољевао и умирао. Проценат њихове смртности
свакако би био много већи да се шведско посланство у Цариграду није својски заузело за побољшање њиховог тешког положаја.
Намјера нам је, да на основу анализе и укрштања изворне грађе
шведске и домаће провенијенције, пружимо цјеловит приказ овог
сегмента из историје српско-шведских дипломатских односа.
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Краљевина Шведска, Краљевина Србија, Аустро-Угарска, Турска, заштита интереса, српски ратни заробљеници и цивилни интернирци, шведско посланство у Цариграду и
Берну, српско посланство у Берну и Стокхолму
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Први свјетски рат (1914–1918) само се условно може сматрати сукобом
свјетских, па и европских размјера. Од 20 европских држава, изузимајући Албанију која 1914. године није посједовала ни минимум основних прерогатива
организоване државне заједнице, само њих девет ратовало je од самог почетка сукоба; шест држава је остало неутрално током читавог његовог трајања,
док се осталих пет у одређеним фазама рата придружило једном или другом
блоку зараћених сила.1 Од шест неутралних европских држава, скандинавске
краљевине Данска, Норвешка и Шведска чиниле су стабилан и у територијалном погледу компактан неутрални блок који је био заснован и чврсто утемељен на узајамној сарадњи и консензусу о свим важнијим питањима која су
могла да угрозе мир у овом дијелу Европе.2 Оставши тако по страни од сукоба, ове земље су преко својих дипломатских заступништава играле значајну
улогу у посредовању између сукобљених страна. Један од видова посредничког ангажмана неутралних земаља било је и преузимање заштите интереса
сукобљених држава. Тако је и Краљевина Шведска преузела обавезу да током
рата заступа и штити интересе у осам зараћених земаља, међу које је улазила
и заштита српских интереса у Турској.
У архиви шведског посланства у Цариграду сачувао се велики број докумената који свједоче о преданом раду овог посланства на заштити српских
интереса у Турској. С обзиром на природу свог садржаја, ова грађа се може
раздјелити у три тематске цјелине: предмети везани за заштиту српске државне имовине; предмети везани за заштиту српских цивилних интернираца; предмети везани за заштиту српских ратних заробљеника. У физичком
погледу, ова грађа се састоји од четири архивске јединице и једног дјеловодног регистра у који је уношен пријем новчаних назнака које је српско посланство у Стокхолму слало у Цариград и сврха у коју су она утрошена.
1

2

На страни сила Антанте (Русије, Француске, Енглеске) ратовале су Србија, Црна Гора и
Белгија, док се осовини Њемачка – Аустро-Угарска у новембру 1914. прикључила Турска. Током цијелог рата неутралне су остале: Швајцарска, Холандија, Шпанија, Данска,
Норвешка и Шведска, док су Бугарска, Грчка, Италија, Румунија и Португал водиле
политику „стратешке неутралности“ или „светог егоизма“ (il sacro egoismo), како се
формулишући курс своје владе у октобру 1914. изразио италијански премијер Антонио
Саландра. Из овог списка изузето је и Велико војводство Луксембург које се од августа
1914. до пред сам крај рата налазило под потпуном контролом њемачких окупационих
трупа али је истовремено задржало већину државних институција и готово нормално
водило свој политички живот под окупацијом. Осим тога, са симболичном армијом
од 400 људи ова државица није ни могла да води било какав други рат осим самоубилачки. Д. Топаловић, „Швеђани у окупираном Београду 1915. године: један фрагмент
из ратне пропаганде Централних сила у неутралним државама“, Срби и Први светски
рат 1914–1918, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 13–15. јуна
2014, Српска академија наука и уметности; Научни скупови, књига СL, Одељење историјских наука, књига 37, Београд 2015, 431–432.
T. Gihl, Den svenska utrikespolitikens historia IV 1914–1919, Stockholm, 193–196.
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Уз то, у архиви шведског посланства у Берну, које је вршило улогу посредника између тамошњег српског посланства и шведског посланства у Цариграду, у склопу једне архивске јединице налазе се похрањени документи
који се углавном односе на доставу новчане помоћи интернираним српским
држављанима у Турској, те плата особљу које је водило бригу о српској државној имовини у Цариграду.
У оба случаја се ради о прилично несређеној грађи што у великој мјери
отежава њено кориштење.
Ова грађа није потпуно непозната српској научној јавности. Њу је, приликом писања рада „Краљевина Шведска као заштитница интереса Краљевине Србије за време Првог светског рата у Отоманској империји“, користио
извјесни Предраг Стаменковић.3 Написан без неопходне научне апаратуре,
с обиљем фактолошких грешака и произвољних закључака, овај рад не задовољава ни основни минимум критеријума које пред истраживача поставља
критичка научна историографија.
Овој теми је у домаћој историографији посвећен још један рад. Ради се
о прилогу Исидора Ђуковића „Српски ратни заробљеници у Турској 1917–
1918. године“, за кога се такође може дати горе изречени суд.4
Сходно томе, задатак овог рада био би у првом реду да оспоримо нетачна и уједно пружимо нова сазнања о овом сегменту из историје развоја српско-шведских билатералних односа. Прије него што пређемо на презентацију
тог дјела рада, изложићемо кратак преглед главних момената из развоја српско-шведских дипломатских односа у периоду до успостављања директних
дипломатских веза између двије земље почетком 1918. године.
***
По свом обиму, садржај билатералних односа између Србије и скандинавских земаља у периоду прије избијања Великог рата био је крајње скромних размјера.5 Смјештене на два, међусобно удаљена полуострва европског
3

4

5

Предраг Стаменковић, „Краљевина Шведска као заштитница интереса Краљевине Србије за време Првог светског рата у Отоманској империји“, Nissa – Нишки зборник:
часопис за друштвено-историјска и културна питања, XX, 1–2, Ниш 1991, 163–180.
Isidor Đuković, „Srpski ratni zarobljenici u Turskoj 1917–1918. godine“, Vojnoistorijski glasnik, 1–2, Beograd 2001, 80–82. Већ у самом наслову колега Ђуковић је направио прву
омашку. Наиме, 1917. године у Турској није било српских војних заробљеника. Осим
тога, приликом навођења архивске сигнатуре главног и готово јединог извора на коме
је утемељио свој кратак рад, Ђуковић наводи да је извор похрањен у Архиву Србије
умјесто у Архиву Југославије.
Уколико изузмемо Русију, у чијем саставу се од 1809. налазила Финска, од завршетка
Наполеонових ратова 1814. до иступања Норвешке из уније са Шведском 1905. године,
у Скандинавији су постојале двије државе: Краљевина Данска и Уједињено Краљев-
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континента, Балканском и Скандинавском, као другоразредни међународни
субјекти, Србија и скандинавске земље нису имале пуно додирних тачака,
па стога ни потребу за брзим успостављањем директних дипломатских веза
на којима се ови односи граде. Полазећи од те реалности, политички врх Уједињеног Краљевства Шведске и Норвешке (даље: Уједињено Краљевство)
није налазио за сходно да као старији члан заједнице суверених држава самоиницијативно треба да призна Кнежевину Србију и остале државе које су на
Берлинском конгресу 1878. године стекле услове да уђу у њихово друштво.
Признање Србије од стране Уједињеног Краљевства услиједило је тек након
што је у марту 1882. дошло до њеног уздизања на степен краљевине. У нотификационом писму које је с тим у вези упутио шведско-норвешком краљу
Оскару II (1872–1907), новопромовисани српски краљ Милан I Обреновић
(1882–1889) уједно је изразио и жељу да „попут многих других држава, и
Уједињено Краљевство Шведске и Норвешке учини формално признање на
Берлинском конгресу стечене самосталности земље“.6 Краљеву нотификацију с Таковским орденом за шведско-норвешког краља у Стокхолм је донио
Милан Петронијевић, тадашњи посланик у Њемачкој. У свечану аудијенцију
на Двору, изванредни изасланик српског краља примљен је 24. априла 1882.
године.7 На путу за Стокхолм, Петронијевић се у истој мисији зауставио у
данској пријестолници Копенхагену.8 Ово су уједно били први званични билатерални контакти између Србије и скандинавских земаља.
Садржај нотификационог писма српског краља узет је у разматрање на
сједници Министарског савјета Уједињеног Краљевства одржаној на Двору
у Стокхолму, 8. маја 1882. године. Том приликом донесена је одлука да се у
узвратну посјету у Београд упути посланик у Бечу, гроф Ханс Хенрик вон
Есен, који је „српском краљу лично имао да уручи официјелни акт о признању“.9 Допутовавши у Београд 24. маја, у свечану аудијенцију на Двору Есен
је примљен четири дана касније.10 Краљ Милан се том приликом високом

6

7

8

9
10

ство Шведске и Норвешке.
Краљ Милан – краљу Оскару, Београд 22. фебруар/6. март 1882, Riksarkivet (даље: RA),
UD: s arkiv, 1902 års dossiersystem, v. 268. Приликом кориштења домаће грађе датуме у
основном тексту смо давали према новом календару, док су у наводима задржани оригинални датуми настанка цитираног извора.
Post – och inrikestidningar, № 93, Стокхолм, понедељак, 24. април 1882; Dagens Nyheter,
Стокхолм, понедељак 24. април 1882, № 5268; Dagens Nyheter, Стокхолм, уторак, 25.
април 1882, № 5269.
Билдт – Хочшилду, Берлин, 6. април 1882. (Уз депешу је приложен препис Петронијевићевог писма Билдту од 4. априла); Билдт – Хочшилду, Берлин, 13. април 1882, RA,
Kabinettet UD Huvudarkivet, depescher från beskickningen i Berlin 1882, E2D:95.
RA, Kabinettet UD Huvudarkivet, Ministeriella protokoller 1880–1882, A2A:18.
Српске новине, Београд, четвртак, 20. мај 1882, бр. 109. Истим поводом у Београд је
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госту захвалио на пажњи коју му је својим одговором указао краљ Оскар,
изразивши уједно „велико задовољство зарад успостављања званичних веза
између двије земље“.11 Билатерални односи између двије државе су и у наредном периоду углавном остали у оквиру контаката између краљевских кућа
које су путем размјена нотификација једна другу обавјештавале о рођењима,
женидбама и смртним случајевима чланова својих породица, те промјенама
на пријестолу.
Пред крај посљедње деценије XIX вијека Краљевина Србија и Уједињено Краљевство су ушли у нову фазу билатералних односа коју обиљежава
отварање српских конзуларних представништва у овој скандинавској земљи.
Радило се искључиво о почасним конзулатима на чије чело су постављани
угледни пословни домаћи људи који су тај посао обављали без новчане надокнаде. Први српски конзулат на тлу Уједињеног Краљевства отворен је крајем
октобра 1897. у главном граду Норвешке, Кристијанији, а мјесто почасног
конзула за Норвешку том приликом повјерено је Ларшу Кристијану Јакобсену, директору тамошње филијале америчке осигуравајуће куће „Њу Јорк“, која је пословала и у Србији.12 Нешто мање од три године након тога, 14. априла
1900. у Стокхолму је отворен српски почасни конзулат за Шведску на челу са
Ернштом Хедином, директором тамошње филијале америчке осигуравајуће
куће „Гресхам“, која је такође пословала у Србији.13 Ако је судити на основу
података које пружа шведска трговачка статистика, Хедин није уложио много
труда да српске извозне производе доведе на шведско тржиште, што му је,
пак, био главни задатак.14

11
12

13

14

тих дана допутовао и изванредни посланик данског краља, пуковник од Киера. Српске
новине, Београд, петак, 21. мај 1882, бр. 110.
Есен – Хочшилду, Беч, 30. мај 1882, RA, Kabinettet UD Huvudarkivet, depescher från beskickningen i Wien 1881–1884, E2D:917.
Јакобсен је своју функцију обављао до марта 1900. када се преселио у Париз, а да о
томе претходно није обавјестио српско посланство у Берлину коме је био подређен,
након чега је одлучено да се конзулат у Кристијанији укине. RA, UD: s arkiv, 1902 års
dossiersystem, v. 1030. До отварања новог почасног конзулата у Краљевини Норвешкој
дошло је у новембру 1909, а дужност конзула повјерена је Петеру Винтеру, трговцу из
Кристијаније. D. Petrović, „Predstavništva Kraljevine Jugoslavije u skandinavskim zemljama“, Istorija 20. veka, XXXI, 1, Beograd 2013, 36.
RA, UD: s arkiv, 1902 års dossiersystem, v. 1030. О пословању страних осигуравајућих
друштава у Србији до почетка Првог свјетског рата видети у: D. Milić, „Domaći i strani
kapital u osiguranju (Srbija do 1914)“, Istorija XX veka, zbornik radova XII, Institut za savremenu istoriju, Beograd 1972, 13–30.
Први помен трговачке размјене између двије земље наилазимо тек 1905. године, што
значи пет година након што је Хедин ступио на дужност. Према подацима шведске трговачке статистике, те године из Србије је увезено робе у вриједности од 877 круна док је
вриједност шведског извоза у Србију износила 855 круна. Поред 350 килограма плута
и 202 литaра вина, из Србије је тада увезено и 886 килограма суве шљиве. Овдје се сва-
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Почетком априла 1907. у Београду је закључена трговинска конвенција
између двије земље, а у октобру исте године у индустријском граду Норчепингу отворен је и други српски почасни конзулат у Шведској. Дужност конзула
том приликом је повјерена директору тамошњег електричног и трамвајског
предузећа, инжењеру Артуру Хултквисту.15 Пошто је 27. марта 1908. краљевим указом Хедину ускраћено даље повјерење, на његово мјесто је крајем
августа дошао Карл Адам Карлсон, директор и већински власник Радничке
банке (Аrbetareringens bank) у Стокхолму.16 Његовим ступањем на дужност
видно је порасла трговинска размјена између двије земље. Карлсонов конзуларни рад није остао непримјећен од стране шведских пословних кругова
који су му почетком 1910. године одали признање да је „својим систематским
радом код шведских привредника успио да пробуди и рашири интерес“ за
Србију.17 Исте године Карлсон је жртвама поплава које су задесиле Србију
упутио добротворни прилог у износу од 1.500 франака у злату, чиме је показао да се дужности није прихватио само да би свом имену придружио звонку
титулу конзула, што је, пак, био случај с његовим претходником.18 Цијенећи
његов дотадашњи конзуларни рад и лично доброчинство, српска влада је у

15

16
17

18

како радило о пробној количини, јер већ наредне године налазимо да је на шведско тржиште испоручено нових 65.185 килограма суве шљиве у вриједности од 37.807 круна.
Извоз суве шљиве у Шведску биће у сталном порасту до 1912. године када је, услијед
избијања рата с Турском у јеку сезоне њеног сушења, дошло до његовог драстичног
пада. Bidrag till Sveriges officiella statistik, F) Handel. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1905, Stockholm 1906, 138 и 146; Bidrag till Sveriges officiella statistik, F)
Handel. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1906, Stockholm 1907, 147 и 157.
RA, Kabinettet UD Huvudarkivet, 1907 års Stats – Råds protokoll, A3A: 50; RA, UD: s
arkiv, 1902 års dossiersystem, v. 1030. Артур Хултквист је био ожењен Драгом Симић,
сестричином радикалског првака Пере Велимировића. Њих двоје су се срели на студијама у Цириху гдје је, као стипендиста српске владе, од 1893. до своје удаје 1897. године,
Драга студирала педагогију, психологију, етику и књижевност.
RA, UD: s arkiv, 1902 års dossiersystem, v. 1030; RA, UD : s arkiv, 1902 års dossiersystem,
Beskickningsarkiv i Wien, F2A, v. 131.
Svensk Еxport. Tidskrift för svensk industri och export utgifen af Sveriges allmänna exportförening Nr 388, januari 1910, häfte 2, 30. Илустрације ради, укупна вриједност
шведског извоза у Србију 1909. године износила је 312.536 круна док је из Србије у
Шведску те године увезено робе у вриједности од 60.838 круна, од чега је 59.376 круна
отпадало на суву шљиву. Bidrag till Sveriges officiella statistik, F) Handel. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1909, Stockholm 1911, 393. Овдје је потребно напоменути да српска трговачка статистика уопште не приказује податке о српском извозу у
Шведску док за биланс увоза шведске робе у Србију даје сасвим другачији податак.
Статистика спољашње трговине Краљевине Србије за 1909. годину, Министарство
финансија – Царинска управа, књига 4, Београд 1910, XVIII–XXI.
Архив Југославије (даље: АЈ), 334-328-626. Значајно је навести да је Карлсон од 1891.
до 1897. године вршио функцију почасног вицеконзула Краљевине Португал на острву
Готланд гдје је радио као директор породичне фабрике цемента у граду Визбију.
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децембру 1910. донијела одлуку да Карлсона произведе у ранг генералног
почасног конзула.19
Карлсон је с крајњом ревношћу наставио да обавља своје конзуларне
дужности, а нису изостала ни његова доброчинитељска дјела у периоду великих искушења и страдања с којима се српски народ суочио у другој деценији
минулог вијека. Тако је одмах по избијању рата с Турском у јесен 1912. године Шведском друштву Црвеног крста ставио на располагање суму од 10.000
франака, након чега је почетком новембра у Србију упућена добротворна
санитетска мисија која се састојала од једног хирурга, двојице младих војних доктора и пет искусних медицинских сестара.20 У захвалном писму које
је након повратка ове мисије упутио предсједнику шведског Црвеног крста,
принцу Чарлсу, Карлсон је нагласио „да су могућности за успостављање живљих веза између Шведске и Србије“ гестом слања поменуте мисије „веома
повећане“. Истакавши у први план позитиван утицај ове врсте хуманитарног
ангажмана на ширење угледа Шведске у свијету, Карлсон је предложио принцу да оснује посебан фонд из којег би се убудуће финансирало слање шведских добротворних санитетских мисија у ратом захваћена подручја широм
свијета. У ту сврху је приложио додатни износ од 3.000 круна.21 Из средстава
тог фонда финансирано је опремање и слање шведске санитетске мисије у
Србију током Другог балканског рата.22 Користећи неутралан положај своје
земље, Карлсон је након окупације Србије у Првом свјетском рату (1915) више пута слао помоћ у одјећи, обући, храни и другим потрепштинама српским
ратним заробљеницима који су били депортовани у њемачке логоре и уједно извјештавао српску владу о њиховом положају.23 Из његовог конзуларног
картона сазнајемо да му је српска влада током рата додјељивала и мисије
повјерљивог карактера.24 У знак захвалности за указану помоћ у тим тешким

19
20

21
22

23
24

D. Petrović, n. dj., 36; RA, UD: s arkiv, 1902 års dossiersystem, v. 1030.
О раду ове мисије више у: Д. Топаловић, „Мисија Шведског Црвеног крста у Србији у
Првом балканском рату“, Први балкански рат 1912–1913 – историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства, Научни скупови Српске академије наука и
уметности, књ. CXLVII, Одељење историјских наука књ. 35, Београд 2015, 225–242.
Карлсон – принцу Чарлсу, Стокхолм, 6. фебруар 1913, RA, Svenska Röda Korsets arkiv
I, Svenska föräningen Röda Korsets överstyrelse 1906–1915, v.9.
Ова мисија, састављена од једног хирурга и једног бригадног љекара, те двојице докторских приправника и четири медицинске сестре, од средине јула до краја августа
1913. радила је у Првој хируршкој резервној болници смјештеној у касарни 18. пешадијског пука у Београду. Више о томе у: F. Bauer, „Intryck och erfarenheter från Svenska
Röda Korsets expeditions arbete i Belgrad under 2: dra Balkankriget“, Separat ur Allmänna
Svenska Läkartidningen Nr 45–46, Stockholm 1913, 1–23.
АЈ, 334-328-626.
АЈ, 334-238.
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временима, Карлсон је 1914. године одликован Орденом Светог Саве III реда,
а 1922. године и II реда.25
Хуманитарним радом током Ослободилачких ратова (1912–1918) бавила се и породица Хултквист. У току Балканских ратова (1912–1913) Хултквистови су новчано помагали патриотска женска удружења „Коло српских
сестара“ и „Српску мајку“, а приложили су и солидан новчани прилог Шведском друштву Црвеног крста након повратка његове прве санитетске мисије
из Београда.26 О улози и значају поменутих организација те доприносу српских жена у организовању и пружању његе и медицинске помоћи рањеним и
обољелим српским ратницима, супруга Артура Хултквиста Драга објавила је
марта 1913. у дневном листу Svenska Dagbladet један крајње надахнут патриотски чланак.27 Добротворним радом Хултквистови су наставили да се баве
и у тешким годинама Великог рата. Тако је, Артуровим залагањем Шведско
друштво Црвеног крста након избијања рата 1914. године у Србију послало
комплетно опремљену пољску амбуланту за чију куповину је „сам приложио
2.500 круна“. Попут Карлсона, и породица Хултквист је послије окупације
Србије крајем 1915. године, српским војним заробљеницима и интернирцима
у Њемачкој и Аустро-Угарској редовно слала помоћ у храни, одјећи и новцу. Поред тога, Драга је у оквиру једног, на иницијативу шведске принцезе
Маргарите основаног, хуманитарног одбора за помоћ ратним заробљеницима
свих зараћених страна водила рад секције за помоћ српским ратним заробљеницима. У знак захвалности за пожртвовање које је својим преданим хуманитарним радом показала током Ослободилачких ратова, она је на приједлог
Министарства војске и морнарице Краљевине Југославије у јулу 1938. одликована Орденом Светог Саве III реда.28

25
26

27
28

АЈ, 334-328-626.
У овом контексту значајно је истаћи да је и након удаје Драга остала активан члан и сарадник „Српског женског народног савеза“ који је заступала на Шестом конгресу Међународне Алијансе за женско право гласа одржаном у јуну 1911. у Стокхолму. Заједно са
Јеленом Лозанић представљала је Србију и на конгресу Међународног женског савеза
који је у септембру исте године одржан у главном граду Шведске. Више о томе у: Idun,
illustrerad tidning för kvinnan och hemmet, nr. 37 (1288), недеља, 17. септембар 1911, 603;
Neda Božinović, Žensko pitanje u Srbiji u XIX i XX veku, Beograd 1996, 75.
Svenska Dagbladet, söndagen, den 16 februari 1913, „Bland dem som hela krigets sår. De
serbiska kvinnornas insats i sjukarbetet“.
Овај Указ као и патентна диплома коју је српска влада 1907. године издала Артуру
Хултквисту данас се налазе у приватном посједу Артуровог и Драгиног унука г. Класа
Цедервала, дугогодишњег професора на Грађевинском факултету у Стокхолму, који чува много лијепих успомена на своју „српску баку“. Користим прилику да се најтоплије
захвалим г. Цедервалу на помоћи и великом интересовању које је показао за наша истраживања. – О хуманитарном раду породице Хултквист током Ослободилачких ратова
видети у: АЈ, 382-4-19.
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Краљевина Шведска је у Србији отворила почасни генерални конзулат
у Београду тек августа 1911. године. Дужност генералног конзула том приликом је повјерена истакнутом београдском трговцу и скупштинском посланику из редова Самосталне радикалне странке, Давиду Симићу (1855–1918).29
У намјери да повећа извоз своје робе на српско тржиште, Шведска трговачка
комора је у мају 1914. наименовала инжењера Ерика Најмана за свог трговачког агента у Београду са стипендијом од 3.000 круна на годишњем нивоу.30 Руковођена истом намјером, шведска влада је 4. априла 1914. донијела одлуку
да са Краљевином Србијом успостави директне дипломатске односе на нерезидентној основи.31 С тим у вези, од српске владе је почетком маја затражен
агреман за Јуакима Бек Фриса, дугогодишњег шведског посланика у Бечу,
који је одиграо кључну улогу приликом закључења трговинске конвенције
1907. године и отварања шведског почасног конзулата у Београду. Избијање
рата у љето 1914. године спријечило је да се ова намјера у потпуности реализује.32
Умјесто тога, Краљевина Србија је крајем 1917. године донијела одлуку
да отвори своја дипломатска представништва у Стокхолму и Копенхагену. Један од разлога због којег се, и поред велике новчане оскудице, влада на Крфу
одлучила на овај корак, огледао се у потреби за отварањем нових коридора за
доставу хуманитарне помоћи својим заробљеним и интернираним особама у
земљама Централног блока преко ових неутралних земаља.33
***
Уласком Турске у рат на страни Централних сила почетком новембра
1914. дошло је и до прекида њених дипломатских односа са Србијом. С тим
у вези шведски посланик у Цариграду, Пер Густаф Аугуст Косва Анкарсверд,
у депеши од 2. новембра кратко је јавио у Стокхолм „да је српски посланик

29
30
31
32

33

RА, Kabinettet UD huvudarkivet, 1911 års Stats – Råds protokoll A3A: 54; RА, UD 1902 års
dossiersystem, v. 756.
RA, Kommerskollegium huvudarkivet, Stora dossierserien FIaa:734. Најман је од јуна
1909. био запослен у једној њемачкој фабрици шећера у Београду.
RА, Kabinettet UD Huvudarkivet, 1914 års Stats – Råds protokoll A3A: 57.
Валемберј – Пашићу, Стокхолм, 1. мај 1914; Пашић – Валемберју, 3. мај 1914, RA, UD
1902 års dossiersystem, v. 493 б. Пошто му је из Стокхолма крајем маја достављено акредитивно писмо, Бек Фрис је планирао да у Београд отпутује након повратка са љетног
одмора.
Више о томе у: П. Крејић, „Посланство Краљевине Србије и Краљевине СХС у Шведској – Стокхолм 1918–1920“, Архив, вол. 3, бр. 3, Београд 2002, 80–90; Исти, „Посланство Краљевине Србије и Краљевине СХС за Данску и Норвешку – Копенхаген
1918–1920“, Архив, вол. 5, бр. 1, Архив Србије и Црне Горе, Београд 2004, 103–117; D.
Petrović, n. dj., 35–38.
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од своје владе добио наређење да затражи свој пасош“ и напусти Турску.34
Од тог момента до свог уласка у рат на страни сила Антанте у априлу 1917.
године, бригу о заштити српских интереса у овој држави водиле су Сједињене Америчке Државе. До прекида америчких дипломатских односа с Турском дошло је 20. априла. Прије него што ће напустити Цариград, амерички
отправник послова је по налогу своје владе замолио Анкарсверда да, поред
америчких, преузме и заштиту српских интереса у Турској, са чиме је он одмах упознао своју владу. Након што је од америчке владе добила и званичан
захтјев, шведска влада је 27. априла донијела формалну одлуку да се прихвати заступања америчких интереса у Турској. С друге стране, из Министарства спољних послова у Стокхолму је 2. маја јављено Анкарсверду да српска
влада још није упутила свој захтјев у вези с преузимањем заштите њених
интереса, затраживши уједно од њега да провјери колики обим рада изискује
заступање истих. У телеграму од 5. маја, Анкарсверд је одговорио да „српски
интереси нису великог обима“, те да је рад на њима углавном ограничен на
Цариград и Смирну гдје се налазило око „стотињак српских држављана“. Четири дана касније из Стокхолма му је јављено да може да преузме и заштиту
српских интереса, о чему је он 12. маја обавјестио Порту. Истог дана Анкарсверд је овластио шведског конзула у Смирни да преузме бригу о заштити
српских интереса на територији своје конзуларне надлежности.35 Након што
је од српске владе у међувремену примила званичан захтјев, шведска влада
је 19. маја донијела формалну одлуку да се прихвати и заштите српских интереса у Турској.36 Вербалном нотом од 22. маја Порта је позитивно одговорила
на Анкарсверду ноту од 12. маја, о чему је шведско Министарство спољних
послова преко свог посланства у Риму већ сутрадан обавјестило српску владу.37 Са своје стране, српска влада је преко свог посланства у Риму 18. августа упутила шведској влади изразе најдубље захвалности зарад преузимања
заштите њених интереса у Турској.38
34
35
36
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Анкарсверд – Валенберју, Цариград, 2. новембар 1914, RA, 1902 års dossiersystem, depescher från beskickningen i Konstantinopel 1914, v. 1148.
RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet,
F2: 51.
RA, Kabinettet UD huvudarkivet, 1911 års Stats – Råds protokoll A 3 A: 60. Свој захтјев у
вези с тим српска влада је у Стокхолм упутила преко шведског посланства у Риму 10.
маја. RA, 1902 års dossiersystem, Beskickningsarkiv i Rom, in- och utgående diarier 1915
- 1918, C1: 4.
RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet,
F2: 64; RA, 1902 års dossiersystem, Beskickningsarkiv i Rom, in- och utgående diarier 1915
- 1918, C1: 4.
RA, 1902 års dossiersystem, Beskickningsarkiv i Rom, in- och utgående diarier 1915 1918, C1: 4; Харалд Билдт – Хелнеру, 21. август 1918, RA, 1902 års dossiersystem,
beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2: 64. Са садржајем овог
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Ако изузмемо неколико контаката који су у почетку остварени преко
Рима, прве контакте са шведским посланством у Цариграду српска влада је
остварила преко свог посланства у Берну које је у вези с тим развило значајну преписку с тамошњим шведским посланством.39 Највећи дио те преписке
састоји се од вербалних нота о уплатама новчаних средстава које је тамошње
српско посланство вршило на име подмиривања закупа просторија у којима
су били смјештени Посланство и Генерални конзулат Краљевине Србије у
Цариграду, те плата особљу које се бринуло за сигурност и одржавање српске имовине у њима. Ове уплате вршене су квартално, а прва таква уплата,
за трећи квартал 1917. године, извршена је 19. јула. С друге стране, шведско
посланство у Цариграду је 6. августа обавјестило шведско посланство у Берну да су примили упућени новац и извршили назначене уплате, о чему је
ово посланство вербалном нотом од 8. августа обавјестило тамошње српско
посланство.40 Према овако устаљеној дипломатској пракси вршени су и сви
даљи контакти између Берна и Цариграда.
Са списка ових трошкова убрзо су скинути расходи за закупнину простора у којима су биле смјештене канцеларије српског генералног конзулата у
Цариграду. Након што је крајем августа 1917. истекао уговор о трогодишњем
закупу, власник овог простора одбио је да изађе у сусрет захтјеву српске владе
да закупнину продужи до истека текуће године. Ипак, на заузимање шведског
посланства направљено је компромисно рјешење и закупнина је продужена
до почетка октобра, након чега су архива и намјештај конзулата премјештени
у просторије српског посланства у Цариграду. С платног списка запослених
при згради српског посланства тада је скинут и каваз Зејнел Мехмедовић кога
је амерички генерални конзулат у Цариграду дан прије (19. априла) прекида
својих дипломатских односа с Турском ангажовао на обезбјеђењу својих просторија.41 Ипак, каваз Зејнел је по налогу шведског посланства током наредне
године вршио превоз умрлих српских ратних заробљеника од болнице у Малтепе до гробља код грчког Балуглијског манастира у Цариграду и православног гробља у Сан Стефану, гдје су сахрањивани.42 Тако су на платној листи
српске владе од тада остали каваз Хасан Омербашић и кућепазитељи Јован

39
40
41
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телеграма Министарство ино страних дјела је 1. септембра упознало своје по сланство
у Цариграду.
Јовановић – Нинчићу, Берн, 27. новембар 1922, АЈ, 334-728-2076.
RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Bern, F1: 5.
RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Bern, F1: 5. Још у августу 1917. српска
влада је преко шведског посланства у Риму у Цариград послала једнократни новчани
додатак од 1.200 француских франака да се подјели Омербашићу, Колоштри и Перајковићу. RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i
Turkiet, F2: 65.
АЈ, 411-1-3.
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Колоштра и Иван Перајковић. Њима је у ту сврху квартално исплаћивана
сума од око 17 турских лира. Након сугестије шведског посланства да им се
због трошкова живота одобри повишица, српска влада је почетком септембра
1918. донијела одлуку да се сваком од њих плата повећа за 60 франака на мјесечном нивоу и да им се та сума ретроактивно исплати за период од 1. јануара
текуће године.43
Српско посланство у Берну је од краја новембра 1917. вршило и кварталне уплате новчане потпоре Андреју Ђорђевићу, који се налазио на студијама богословије на цариградском острву Халки, те пензије госпођи Љуби
Савић, која је живјела у самом Цариграду. У случају Ђорђевића, уплате су редовно вршене закључно с трећим кварталом 1918. године, док је Љуба Савић
преминула 8. августа 1918. У недостатку информације о њеној смрти, српско
посланство из Берна је 17. августа уплатило њене пензије за трећи квартал
текуће године. Примивши ову назнаку, из шведског посланства је предложено да се достављена сума исплати њеној сестри, госпођи В. Вучетић, на име
трошкова које је имала око сестрине сахране.44 Није познато каква је одлука
у вези с тим донесена.
Крајем новембра 1917. српско посланство у Берну је по налогу Министарства иностраних дела замолило тамошње шведско посланство да у Цариград прослиједи 1.000 швајцарских франака на име помоћи митрополиту
драчком Јакову, кога су аустроугарске власти протјерале из Драча и за кога се
једино знало да се налази „негдје у Турској“. Већ 20. децембра, из посланства
у Цариграду је јављено да је митрополит лично дошао у посланство да преузме упућени му новац и да га здравље добро служи. Митрополиту је почетком јануара 1918. упућена и друга новчана назнака, о чијој исплати је српско
посланство добило потврдан одговор 23. фебруара 1918. године. С друге стране, сума од 13 лира и 33 пјастре коју је српско посланство у децембру 1917.
упутило на име помоћи Катарини, супрузи Јована Стојковића интернираног
у Једрену, никада није дошла на њену адресу. Пошто Отоманска банка, преко
које је уплата извршена, није извршила поврат овог новца, шведско посланство је крајем априла 1921. од ње затражило да депоновани новац уплати на
рачун Делегације Краљевине СХС у Цариграду.45
Шведско посланство у Берну је у неколико наврата играло и улогу посредника приликом спајања у вихору рата покиданих родбинских веза, те дистрибуције пакета у окупирану Србију. На молбу „Бироа за потрагу за несталим лицима у рату“, чије је сједиште било у Цириху, шведско посланство у
43
44
45

RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Bern, F1: 5. RA, 1902 års dossiersystem,
beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2: 65.
Исто.
Исто.
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Берну се ангажовало у потрази за десетогодишњом дјевојчицом Зорком Бјеловић којој се у вртлогу рата изгубио сваки траг. Приликом преласка Албаније у
новембру 1915. Зорка је изгубила оба родитеља, док је она тешко повријеђена
пребачена у болницу у Скадар гдје јој се, након уласка аустроугарских трупа
у тај град, губи сваки траг. Према информацији коју је Биро добио од аустријског Црвеног крста у Бечу, дјевојчица је послије опоравка пребачена у неки
манастир чије име није забиљежено. Доспјевши тако у ћорсокак, Биро је у
новембру 1917. замолио посланство у Берну да преко шведског посланства
у Цариграду провјери да Зорка случајно није доспјела у Турску. У свом одговору, посланство из Цариграда је почетком децембра јавило да постоји мала
вјероватноћа да се дјевојчица налази у Турској и уједно сугерисало Бироу да
се у даљем трагању обрати на адресу аустријског Генералног гувернмана у
Београду.46
На крају, српско посланство у Берну је преко тамошњег шведског посланства 10. јануара 1918. у Цариград прослиједило чек у износу од 143 лире
и 90 пјастри с назнаком да се уплаћени новац уручи српским интернирцима
у Смирни. Уз чек је приложен и списак особа којима је помоћ била намјењена. Примивши ову назнаку, из шведског посланства у Цариграду је почетком
фебруара јављено да је новац са приложеним списком прослијеђен шведском
конзулату у Смирни.47 С друге стране, дистрибуција новчане помоћи српским
држављанима интернираним у Цариграду и осталим дјеловима Турске, у прво вријеме није вршена преко тамошњег шведског посланства. Њу је, из заједничких средстава помоћи коју је руска влада слала својим интернирцима
у овој земљи, дјелило тамошње холандско посланство које је штитило руске
интересе у Турској. Пошто је ова помоћ након Октобарске револуције престала да стиже из Петрограда, холандско посланство се 7. марта 1918. обратило
шведском посланству с молбом да убудуће преузме бригу и о достави помоћи
за око 30 српских држављанина који су се налазили у Цариграду и три особе
интерниране у Анадолији. Седам дана након тога Холанђани су доставили и
списак са именима ових особа. Добивши списак, Анкарсверд је истог дана
у Стокхолм упутио телеграм у коме је замолио своје Министарство да обавјести српску владу како би му „на располагање ставила најмање 130 лира“
на име мјесечне помоћи овим особама. На истом мјесту је подвукао да овом
сумом нису обухваћени српски држављани у Смирни. У депеши од истог
дана томе је додао да је у међувремену сазнао да се у унутрашњости земље
налазе још двојица српских интернираца којима је потребно указати новчану
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Исто.
RА, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Bern, F1: 5; RA, 1902 års dossiersystem,
beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2: 65. На достављеној листи се налазило 30 особа, већином Јевреја из Битоља.
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помоћ, те да би постојећем списку Срба у Цариграду требало придружити и
име српске држављанке Рагибе Кисановић.48 Након што је преко свог посланства у Стокхолму добила ове информације, српска влада је у априлу донијела
одлуку да се српским интернирцима у Турској шаље мјесечна помоћ у износу
од 2.500 шведских круна.49 О достави ове помоћи у Цариград бринуло се српско посланство у Стокхолму које је први новац за ту сврху примило од Руске
банке у Лондону. Достава овог новца извршена је 23. априла и она ће редовно
стизати на адресу шведског посланства у Цариграду до фебруара 1919, када
је све даље исплате помоћи преузео војни делегат Краљевине СХС, пуковник
Драгомир Николајевић.50 Из више поименичних спискова које је шведско посланство правило приликом исплата ове помоћи сазнајемо да је у Цариграду
њу примало 33–39 особа и девет особа у унутрашњости земље. Доставу ове
помоћи за пет особа које су биле интерниране у околини Коње вршила је америчка мисионарка Кусман, док је породици Смиље Јесерник која се налазила
у Ескисехиру, помоћ достављала професорица у тамошњој њемачкој школи,
госпођица Хофман. Поред већ поменутих Ј. Аранђеловића и А. Мексића, на
овим списковима повремено се јавља име Хелене Рајкоф која је са породицом
била интернирана у варошици Куплу.51
У међувремену, шведско посланство у Цариграду дошло је до сазнања
да се у Турску из Аустро-Угарске врши депортација српских ратних заробљеника. Прва вијест о томе до шведског посланства дошла је од холандског
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RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet,
F2: 51. RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i
Turkiet, F2: 65. Радило се о Јордану Аранђеловићу, који је био интерниран у Таласу и
доктору теологије Апостолу Мексићу, који је био интерниран у Девел Евереку.
АЈ, 382-15-50; RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska
intresse i Turkiet, F2: 51; RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel,
Serbiska intresse i Turkiet, G5: 1. У зависности од степена инфлације, за ову суму је приликом промјене валуте добивано од 217 до 273 турске лире. Исти параметар је одређивао и висину мјесечне помоћи која је дјељена интернирцима.
АЈ, 382-15-50; Николајевић – шведском посланству, Цариград, 24. фебруар 1919, RA,
1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2:
51.
RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, G5: 1. Ову помоћ у Коњи су примали Видо сава Кнежевић и руски држављанин Николај Пистоф с породицом. У Спарти поред Коње налазио се црногорски држављанин
Ко стантин Ђеловић, у Сеиди Сехиру Григора Ивановић, а у Коц Хисару наставник језика Пантелеон Николајевић који је раније боравио у Смирни. Видо сава Кнежевић је
била удата за капетана у српској армији Мило слава Кнежевића с којим из непознатог
разлога није имала контакт још од Балканских ратова. Захваљујући залагању шведске
дипломатије, почетком јануара 1918. између њих је поново успо стављен контакт. RA,
1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet,
F2: 65.
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конзула из Алепа који је почетком априла јавио да на сјечи једне приватне
шуме код Меандоза у Малој Азији ради 900 српских заробљеника који се налазе у веома бједном стању, о чему је у извјештају од 13. априла Анкарсверд
упознао Министарство спољних послова у Стокхолму и уједно замолио да
о томе извјести српску владу.52 Позивајући се на шести и седми члан Хашке
конвенције из 1907. године, Анкарсверд је 11. априла Порти и турском Црвеном полумјесецу послао демарш у коме је указао на лош третман према
овим српским заробљеницима. Већ сутрадан, Анкарсверд је упутио Порти
и вербалну ноту у којој је затражио да му се доставе „детаљне листе о броју
српских заробљеника који се налазе у Турској“ како би српска влада могла
да изврши њихову идентификацију, што, међутим, није учињено. То исто је
поновио у свом допису турском Црвеном полумјесецу од 19. априла.53 Негдје
у исто вријеме, српска влада је од свог посланства у Берну примила дојаву да
су „пре извесног времена кроз Беч прошла три железничка воза пуна наших
заробљеника са дестинацијом за Малу Азију и Мезопотамију“, што ће се убрзо показати тачним.54
Након пријема ових вијести, српска влада је преко свог посланства у
Стокхолму 15. маја у Цариград упутила суму од 60.000 франака, односно
30.826 круна на име помоћи својим заробљеним војницима.55 Примивши тај
новац, Анкарсверд се у првом реду трудио да приликом његове промјене у
турску валуту добије што је могуће бољи курс како би се заробљеницима
52

53
54

55

Анкарсверд – Хелнеру, 13. април 1918, RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i
Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2: 64. Овај као и више других извјештаја које
је Анкарсверд преко свог Министарства прослиједио српској влади користио је генерални конзул у Прагу Јован Ј. Вучковић, приликом састављања реферата о „Бројном стању
заробљених српских војника и интернираних српских грађана у Аустро-Угарској, Немачкој, Бугарској и Турској“, који је поднио на увид српској делегацији на Мировној
конференцији у Версају. АЈ, Ф. 62, дос. VI.
RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet,
F2: 64.
Пашић – Јовановићу, Крф, 9. мај 1918, Архив Србије (даље АС), Посланство у Копенхагену. Позивајући се на податке које је добио од Анкарсвера, Пашић је затражио од Јовановића да „уложи најенергичнији протест“ код данске владе како би се са што више
страна извршио притисак на аустроугарску владу да престане с даљим транспортима
српских ратних заробљеника ван њених граница, и уједно изврши поврат оних које је
упутила у Турску.
Српско посланство – шведском Министарству спољних послова, Стокхолм, 15. мај
1918, RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i
Turkiet, F2: 51; RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, G5: 1. Уз потврду о пријему овог новца, отправник послова у Стокхолму
Милан Ракић упутио је оштру критику Министарству иностраних дела оптуживши га
да је приликом слања новца направило грешку у промјени валуте и да је тиме државну
касу оштетило за 13.000 шведских круна, што му Министарство, међутим, није дало за
право. Министарство иностраних дела – Ракићу, Крф, 11. маја 1918, АЈ, 382-15-50.
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могле купити што веће количине неопходне одјеће и обуће. Како је, међутим,
у Турској било тешко набавити одјећу и обућу у великим количинама, Анкарсверд је апеловао на српску владу да се у вези с тим обрати енглеској влади која је у више наврата изишла у сусрет холандском посланству приликом
сусрета с истим проблемом. У међувремену је преко шпанског посланства
сазнао да на изградњи Багдадске жељезнице у околини Алепа ради 1.250 српских затвореника чија одјећа и обућа је такође била у јадном стању, те је
замолио Министарство да и те податке достави српској влади.56 Уз помоћ
холандског посланства Анкарсверду је ипак пошло за руком да почетком јуна
купи 1.150 половних шињела на шта је утрошено 2.658 од укупно 2.724 лире
колико је приликом промјене валуте добио за упућену суму. Остатак новца
је раздјељен српским заробљеницима који су се налазили на раду у цариградским приградским насељима Халки и Макрикоју. У првој групи је било 25,
а у другој 49 заробљеника који су радили у шталама на хиподрому турског
министра рата Енвер паше.57
С намјером да се директно упозна са ситуацијом у којој се налазе депортовани српски заробљеници, Анкарсверд је 29. априла Порти упутио вербалну ноту у којој је затражио да се војном аташеу при посланству, мајору
Ејнару аф Виршену, изда дозвола за обилазак српских затвореничких логора
у околини Цариграда. Како би избјегао негативан одговор, Анкарсверд је нагласио да је холандском посланству дозвољено да врши посјете енглеским,
француским и руским заробљеницима у Цариграду и унутрашњости земље,
ставивши уједно у изглед да, уколико Порта то жели, шведско посланству у
Лондону од енглеске владе може затражити дозволу да обиђе турске заробљеничке логоре у тој земљи. Пошто је Порта 20. маја позитивно одговорила на
ову ноту, Виршен је 11. јуна обавио инспекцију транзитног затвореничког
логора који је био лоциран у близини жељезничке станице у цариградском
предграђу Псаматији. У свом извјештају, датираном на 19. јуни, на осам машински куцаних страница текста Виршен је донио детаљан опис стања које
је тамо затекао.
На дан своје посјете, Виршен је у логору затекао 132 од укупно 157 српских затвореника колико их је ту тренутно боравило. Међу њима су се налазила два старија (fältväblar) и десет млађих подофицира, док су остатак људства
56
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Анкарсверд – Хелнеру, Цариград, 20. мај 1918, RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2: 64; Анкарсверд – Хелнеру, Цариград, 3. јун 1918, RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska
intresse i Turkiet, F2: 51.
Анкарсверд – Министарству спољних по слова, Цариград, 17. јун 1918, RA, 1902 års
dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2: 51; RA,
1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet,
G5: 1.
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чинили редови у доби између 25 и 40 година. Командант логора Џелал беј саопштио му је податак да је кроз логор до тада прошло укупно 2.905 српских
заробљеника од којих је 130 упућено у болницу у Малтепе док су двојица
преминула у самом логору. Поред српских, у логору су били стационирани
француски, енглески, руски и румунски заробљеници, али је њихов положај
био неупоредљиво бољи од положаја српских заробљеника. Ту околност Виршен је правдао чињеницом да турске власти осјећају већу одговорност према
ратним заробљеницима које су сами заробили.58
Логорски комплекс у Псаматији био је смјештен у помоћним просторијама једног опустјелог јерменског манастира. Срби су били смјештени у
приземљу једне зграде гдје су располагали с једном већом и двије мање просторије. У првој од њих било је смјештено 100 људи, док је остатак људства
био распоређен у друге двије просторије. Прозори на свакој од њих били су
полупани, а затвореници су спавали на голом поду без покривача. Умјесто
јастука под главу су стављали дрвену сандучад у којима су чували личне ствари, а неки од њих су у ту сврху користили и камење. Пошто логор није био
опскрбљен мокрим чворовима, затвореници су се умивали и своју одјећу прали на два мјеста у логорском дворишту, а на купање ван логора одвођени су
два пута мјесечно. У ту сврху им је на десет дана дјељено по 90 грама сапуна.
Храна им је дјељена два пута дневно, а једном недељно су добијали и неку
врсту колача који се састојао од тучених житарица помјешаних са шећером и
грожђицама. Иако се радило о количински малим порцијама с лошом храном
у њима, Виршен је примјетио да се затвореници првенствено нису жалили
на храну. Њихова главна невоља састојала се у крајње лошој одјећи и обући
којом су располагали. Двадесет затвореника ходало је потпуно босо, док се
код већине затвореника одјећа била претворила у рите. У још горем стање било је њихово доње рубље и чарапе. „Уколико им се хитно не достави одјећа,
обућа и доње рубље, за неколика мјесеца сви ови затвореници ће ићи потпуно
голи“, закључио је Виршен. Томе је на концу додао да је и у тако биједном
стању одјећа ових српских затвореника била ипак боља од одјеће њихових
другова које је прошле зиме имао прилику да види како раде на жељезничким
радовима у Бугарској, гдје је такође био акредитован као војни аташе.
Живјећи више мјесеци у тако лошим условима, здравствено стање ових
невољника било је видно нарушено.59 Један од превасходних узрока честим
58

59

Овим закључком он у ствари жели да пренебрегне 7. члан Хашке конвенције из 1907.
године који гласи: „Влада у чијој се власти налазе ратни заробљеници дужна је да их
издржава. Ако међу зараћеним странама не постоји посебан споразум, с ратним заробљеницима се, у вези с исхраном, смјештајем и одјевањем поступа као и са трупама
владе која их је заробила“.
Од затвореника је добио информацију да се ту налазе четири мјесеца док је шеф затвора тврдио да су ту четири седмице.
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појавама заразних и инфективних обољења међу њима, Виршен је видио у
крајње „сумњивој чистоћи воде коју су заробљеници користили за пиће“. Код
једног заробљеника је примјетио јасне знаке лудила. Лакшим болесницима
здравствена њега пружана је у стационару у Једи Куле док су тежи болесници
одвожени у болницу у Малтепе. Виршен је био у праву када је изразио сумњу
да се многи од њих одатле више никад нису вратили.60
Заробљеницима је било дозвољено да пишу кући, али не више од четири реда по дописници. Џелал беј је тврдио да им пошта преко Црвеног полумјесеца редовно стиже, док су се затвореници жалили да од свог доласка у
Турску нису добили ниједно писмо. Мада је у тексту извјештаја дао реалну
слику затеченог стања, у његовој завршници Виршен отворено стаје у одбрану турских власти. Тако он ту вели „да лоше стање у коме се ови заробљеници налазе није проузроковано недостатком добре воље, него недостатком
средстава којима располажу турске власти“, те да „њихов положај ни по чему
није лошији од положаја турских војних посада стационираних у појединим
забаченим крајевима земље“. Још апсурдније звучи завршна реченица у којој изводи закључак „да до побољшања њиховог положаја једино може доћи
уколико се што прије ангажују на пословима због којих су депортовани у Турску, иначе постоји пријетња да ће њихова радна способност ускоро опасти“.61
Приликом посјете логору, Виршен је заробљеницима раздјелио по пола лире
на име помоћи за мјесец април те кесу пуну цигара коју није могао понјети
сам па је у ту сврху унајмио носача, што је, уз трошак за жељезничку карту,
наплатио из средстава помоћи које је српска влада слала својим ратним заробљеницима.62
Пошто је сазнао да се холандско посланство спрема да изврши инспекцију заробљеничких логора у унутрашњости земље и упути двојицу својих
представника, Анкарсверд се 6. јуна обратио овом посланству с молбом да
приликом посјете логора у којима бораве енглески заробљеници, ови изасла60
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На основу умрлица које је приликом преузимања тијела преминулих заробљеника особље ове болнице издавало кавазу Зејнелу Мехметовићу налазимо да су најчешћи узроци њихове смрти били: општа слабост организма, разне врсте упала, сушица, грозница,
пјегавац, тифус, подребница и срдобоља. АЈ, 411-1-3.
RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2:51. Овдје је потребно нагласити да је Виршен био у веома присним односима
са турским војним врхом и њемачким војним круговима у Турској. О томe више у: B.
Wallroth, „Ejnar af Wirsén“, Svenska diplomatprofiler under 1900 – talet, Stockholm 2001,
15–16; Д. Топаловић, „Планирана капитулација: шведски извори о издаји црногорског
двора 1916. г.“, Споменица академику Здравку Антонићу, Академија наука и умјетности Републике Српске, Споменица књ. X, Одјељење друштвених наука књ. 26, Бања
Лука 2012, 152.
RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet,
F2:51.
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ници уједно посјете и српски заробљенички логор у околини Меандоза, на
што је холандско посланство дало пристанак. Истог дана Анкарсверд се с
тим у вези обратио Порти на шта је њено Министарство рата почетком јула
одговорило негативно.63
Сумирајући сазнања до којих је дошао, Анкарсверд је 22. јуна у Стокхолм упутио нови извјештај указавши на очајно стање у коме се налазе депортовани српски заробљеници у Турској. Из поузданог извора, како наводи,
добио је информацију да је до њихове депортације у Турску дошло „услијед
велике потребе која овдје влада за радном снагом“, те да „највећи дио депортованих заробљеника ради за потребе њемачких војних власти“. На основу
података којима је располагао, саставио је листу у којој је навео радни распоред за 2.201 српског заробљеника. Према том списку:
– у цариградском предграђу Једи Куле радило је 45 заробљеника;
– линијске послове на Оријенталној жељезници обављало је 100 заробљеника;
– у рудницима олова у области Баликесир, између Пандерма и Смирне,
од 14. маја радило је 286 заробљеника;
– на утовару и истовару робе у луци Деренђе у Измирском заливу 509
заробљеника;
– у фабрици у Хомсу 15;
– у „француској фабрици“ на жељезничкој станици у Алепу такође 15;
– на планини Таурус између Мерсине и Адане 785;
– у Тел Каракоју сјеверно од Алепа, на сјечи шуме у Меандозу 320;
– у фабрици Рајач код Дамаска 73;
– у жељезничкој дирекцији у Алепу 18;
– у жељезничкој дирекцији у Хомсу 12;
– на изградњи иригационог система код Дере поред Дамаска радила су
23 заробљеника.
У ишчекивању да их њемачке војне власти упуте у руднике олова у
Баликесир, на приватним имањима отоманских принчева, паша и других турских великодостојника радило је још 186 српских заробљеника. За 600 заробљеника за које је имао информацију да су се доскора налазили у транзитном
логору у Псаматији, Анкарсверд није знао гдје су одатле упућени. Сматрао је
да би на име мјесечних трошкова српска влада требало обезбједити 3 турске
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RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet,
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лире по заробљенику.64 Сходно томе, истог дана је у Стокхолм упутио телеграм у коме је затражио да се српској влади „брзо дојави да у Турској тренутно има 3.000 њених војних заробљеника којима је пријеко потребно упутити
нова новчана средства.“65
Трагајући за новим подацима, Анкарсверд је тих дана од једног српског
подофицира добио податке о броју депортованих српских ратних заробљеника. Према том свједочанству, од јануара до маја 1918. на рад у Турску из
аустро-мађарских логора пребачено је 3.080 заробљеника. Темпо њихове депортације текао је овим редом: први конвој у коме је било 700 заробљеника
из логора Нађмеђер поред Комарног у Мађарској дошао је у Цариград током
јануара; други конвој са 1.000 заробљеника из логора Ашах код Линца у Аустрији стигао је у марту; трећи конвој са 600 заробљеника из логора Браунау
у Чешкој пристигао је у априлу; док је четврти конвој, у коме се налазило 780
заробљеника из Нађмеђера, дошао у мају. Из истог извора је сазнао да је дневно сљедовање хране која се дјели српским заробљеницима крајње недовољно
те да се обично састоји од једне чиније бунгура и два хљеба који се дјели на
три особе. Подофицир му се уз то пожалио да су у аустроугарским логорима
преко Црвеног крста примали енглеске и француске пакете с храном, санитаријама и одјећом, те да им та помоћ у Турској веома недостаје. Пошто је знао
да француским и енглеским заробљеницима у Турској преко холандског посланства ова помоћ редовно стиже, Анкарсверд је сугерисао српској влади да
код ових својих савезница покуша издејствовати да се њоме убудуће обухвате
и српски заробљеници.66
Вијести о лошем стању у којима се налазе депортовани српски заробљеници стизале су до шведског посланства и из других крајева Турске. Нашавши се у беспућима Мале Азије, српски затвореници су на разне начине
настојали да успоставе везу са цивилизацијом и скрену пажњу на свој незавидан положај. Како у прво вријеме нису знали да српске интересе у Турској
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Анкарсверд – Хелнеру, Цариград, 22. јуни 1918, RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2:64.
Анкарсверд – Хелнеру, Цариград, 22. јуни 1918, RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2:64. Примивши ове податке, Пашић
је 30. јуна упутио опширан телеграм Јовановићу у Копенхаген у коме је од њега затражио да код данске владе поново уложи протест против одвођења српских заробљеника
у Турску. У одговору који је сутрадан упутио на Крф, Јовановић му је предложио да
„замоли енглеску владу да запрети Њемачкој да ће њене поданике из Кине одвести у
Аустралију“, уколико Аустро-Угарска не прекине депортовање српских заробљеника у
Турску. Пашић – Јовановићу, Крф, 30. јун 1918, Јовановић – Пашићу, Копенхаген, 1. јул
1918, АС, Посланство у Копенхагену.
Анкарсверд – Хелнеру, Цариград, 6. јули 1918, RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2: 64.
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заступа Шведска, они су у већини случајева тежили да ступе у везу са шпанским посланством, мислећи да ово посланство заступа српске интересе и у
Турској, као што је то био случај у Аустро-Угарској. Тако је шпанско посланство крајем јуна шведском посланству прослиједило кратак допис српских заробљеника у коме јављају да њих 300 ради на изградњи Багдадске жељезнице
у околини Келебека.67 Исто тако, један енглески официр је почетком јула из
болнице у Хајдар Паши јавио холандском посланству да се у логору код Карахисара налази преко 100 српских заробљеника којима хитно треба указати
помоћ јер се налазе у крајње бједном стању.68 Овај вид сарадње између дипломатских тијела неутралних земаља је без сумње био од огромне помоћи за
српске војне затворенике у Турској. У противном, да се послужимо Пашићевим ријечима, они би буквално „били остављени на милост и немилост једној
рђавој цивилизацији и војничкој администрацији као што је Турска“.69
Како неопходан новац из Стокхолма још није стизао, секретар при
шведском посланству, пуковник Георг Ахлгрен, 27. августа је поново упутио
телеграм Министарству с поруком да се „српској влади хитно пренесе да обезбједи новац за своје ратне заробљенике“. Три дана касније, из Министарства
му је јављено да ће чек у износу од 130.000 марака сутрадан бити упућен по
куриру.70 Радило се о суми од 58.520 круна које је српско посланство у Стокхолму 20. августа доставило шведском Министарству спољних послова. У
вербалној ноти коју је у вези с тим упутио Министарству, српски посланик
у Стокхолму Бошко Чолак-Антић се у име своје владе захвалио шведском
посланству у Цариграду „на добром вођењу и заступању српских интереса
у Турској“ и уједно замолио да се од упућеног новца оснује фонд из кога би
се убудуће подмиривале „најхитније потребе српских заробљеника“. Навео
је да је српска влада упутила молбу енглеској и француској влади да приликом наредног слања помоћи у одјећи, обући и ћебади својим заробљеницима,
исту помоћ достави и српским ратним заробљеницима у Турској.71 Курир с
67
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RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet,
F2: 64. Допис је у име својих другова 14. маја 1918. потписао „комитет затвореника“
у коме су били: наредник Павле Обрадовић, Стеван Јанковић, Живота Вукашиновић и
Божидар Јотић.
RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet,
F2: 64.
Пашић – Јовановићу, Крф, 9. мај 1918, АС, Посланство у Копенхагену.
Ахлгрен – Хелнеру, Цариград, 27. август 1918, Хелнер – Ахлгрену, Стокхолм, 30. август, RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i
Turkiet, F2: 64.
Српско посланство – шведском Министарству спољних послова, Стокхолм, 2. август
1918. (концепт), АЈ, 382-15-50; Српско посланство – шведском Министарству спољних
послова, Стокхолм, 20. август 1918, RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Kon-
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чеком је дошао у Цариград 7. септембра, да би већ 19. септембра стигао и
нови чек у износу од 52.213 круна на име заостале помоћи српским ратним
заробљеницима за мјесеце јули и август.72
Након пријема овог новца шведско посланство је развило живу активност на његовој дистрибуцији. Тако је од 17. септембра до 18. октобра новац
дјељен заробљеницима који су се налазили на раду на више мјеста у самом
граду те у приградским насељима Халки, Киат Хане, Макрикоју, Псаматрији,
Бујук Чекмеџе, Једи Куле, Бујукдере, Таксиму и на више приватних посједа
Енвер паше и њемачког генерала у турској служби Лиман паше. Нису били
заборављени ни заробљеници који су се налазили на лијечењу у Малтепе и
њемачкој болници у Кадикоју, док је дио средстава утрошен на име погребних трошкова преминулих затвореника.73 Из поименичних листа које је шведско посланство направило сазнајемо да је ту помоћ у Цариграду и околини
тада примило 586 српских ратних заробљеника од којих се 229 налазило у
транзитном логору у Псаматији. На дистрибуцији ове помоћи у Макрикоју
био је ангажован тамошњи затвореник Илија Киковић, док је Војиславу Предићу и Сави Бабаловићу, који су се налазили на раду код отоманског принца
престолонаслиједника, новчана помоћ од једне лире уручивана директно у
шведском посланству.74 Дистрибуција ове помоћи у унутрашњост земље била је отежана због опсежних ратних операција које су савезничке снаге у то
вријеме предузеле у Малој Азији.
Да невоља буде још већа, до шведског посланства је тих дана „из поузданог извора“ допрла вијест да је из логора у Мађарској у Цариград стигао нови транспорт са 150 српских заробљеника. Рапортирајући ову вијест
у Стокхолм, из посланства су уједно сугерисали да, „због велике смртности
која влада међу њеним ратним заробљеницима“, српска влада нађе начин да у
Бечу учини демарш како би се зауставило њихово даље транспортовање у Турску.75 Како још увијек није располагало прецизним подацима о броју српских
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stantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2:51.
Српско посланство – шведском Министарству спољних послова, Стокхолм, 10. септембар 1918, RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse
i Turkiet, F2:51; RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska
intresse i Turkiet, G5: 1.
У другој половини септембра из шведског посланства у Цариграду упућена су у Стокхолм четири списка са именима 14 преминулих српских заробљеника у цариградским
болницама. Чолак-Антић – Министарству иностраних дела, Стокхолм, 22. септембар
1918, АС, Посланство у Стокхолму.
RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet,
F2: 64; RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i
Turkiet, G5: 1.
Посланство из Цариграда – Хелнеру, 25. септембар 1918, RA, 1902 års dossiersystem,
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заробљеника у Турској, шведско посланство је након пријема ове вијести покренуло нову акцију с циљем да то питање коначно ријеши. Тако се пуковник
Ахлгрен у вези с тим обратио њемачком посланству од чијег војног аташеа
је почетком октобра добио нове податке о броју и радном распореду српских
ратних заробљеника. Према овим сазнањима, у Турској се у том моменту налазило 2.755 српских заробљеника од којих је 1.793 радило при команди Трећег
одјељења турског генералштаба. Поред тога, за рачун других турских власти
и на приватним посједима турских великопосједника у околини Цариграда
радило је 320 затвореника, док је у транзитном логору у Псаматији боравило
њих 150.76 Уз то, за рачун њемачких војних власти у рудницима олова у Балиа
Мајдану и код Кутахије радило је 450 заробљеника, а при њемачкој војној команди у Цариграду њих 36. На крају, седам заробљеника се налазило на раду
при аустроугарском посланству у Цариграду. Увиђајући скори слом, њемачке
војне власти су биле предусретљиве и у погледу дистрибуције новчане помоћи заробљеницима који су радили за њихов рачун, о чему је, заједно с другим
подацима, шведско посланство преко свог Министарства обавјестило српску
владу.77 С друге стране, шведско посланство се тих дана обратило турском
Црвеном полумјесецу за помоћ око дистрибуције новчане помоћи српским заробљеницима који су радили за турске војне власти у унутрашњости земље.
Како због развоја војне ситуације у Малој Азији то није могао да учини, Црвени полумјесец је 29. октобра шведском посланству вратио 5.200 лира које
су му у ту сврху биле достављене.78 Већ сутрадан је дошло до капитулације
турских војних снага што је већини српских заробљеника донијело дуго чекану слободу. Тих дана Чолак-Антић је преко шведског Министарства спољних
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beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2: 64.
Радни распоред затвореника из прве групе: у фабрици код Једи Куле 34 заробљеника,
на Багдадској жељезници 71, у луци Деренђе 394, у фабрици код француске станице
у Алепу 3, на изградњи пруге у планини Таурус 416, на истим пословима у Аманусу
179, у фабрици Рајак 83, у жељезничкој дирекцији у Хомсу 5, на изградњи иригационог
система у Дери код Дамаска 26, у самом Дамаску 11, у Адани 50, на жељезничким радовима у Наја Дусивал 500 и при секцији Тигрис 20 заробљеника. Радни распоред затвореника из друге групе: на хиподрому у Макрикоју 85, на пољопривредним радовима
у Сан Стефану 85, на истим у Биљук Чесме 150 и у поморској школи на острву Халки
25. Посланство из Цариграда – Хелнеру, 8. октобра 1918, RA, 1902 års dossiersystem,
beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2:64.
Исто.
Радило се о помоћи која је била намјењена за „око 1689 заробљеника“ који су се налазили на раду у: Кутахији (око 150), Деринђе (око 394), Таурусу (око 416), Аманаусу (око
179), Адани (око 50) и Меандозу (око 500). Црвени полумјесец – шведском посланству,
Цариград 29. октобар 1918, RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2: 64; Анкарсверд – Хелнеру, Цариград, 6. децембар
1918, RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i
Turkiet, F2: 64.
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послова замолио посланство у Цариграду да се потруди да „побољша судбу
српских заробљеника у Турској и убрза њихово репатрирање“.79
Пошто је знао да списак који је добио од њемачког посланства није
коначан, позивајући се на своју вербалну ноту од 12. априла, Анкарсверд се
15. октобра поново обратио Порти с молбом да му достави комплетне листе
о броју и радном распореду српских ратних заробљеника.80 Није познато да
ли је Порта одговорила на ову његову ноту. У сваком случају, Анкарсверд је
у извјештају од 18. октобра јавио у Стокхолм да се у Турској налази 3.300
српских војних заробљеника.81 Ова бројка се јавља и у његовом телеграму
од 31. октобра у коме је замолио Министарство да од српске владе затражи
да му обезбједи по 20 лира за куповину одјела за 3.300 људи.82 На крају, Анкарсверд је почетком децембра 1918. у Стокхолм упутио информацију да је
током октобра и новембра посланство издало 5.598 лира на име помоћи за
3.264 заробљеника укључујући ту и 242 заробљеника којима је дирекција њемачког рудника у Балиа Карајдину подјелила по три лире прије него што су
били ослобођени.83
Ова група ослобођеника стигла је у Смирну 10. новембра гдје су их
прихватиле енглеске војне власти и смјестиле у зграду једне америчке школе
у центру града. Бригу о достави хране, одјеће и других потрепштина преузео
је комитет грчких жена тако да је након више година патње ова група српских
војника коначно могла да одахне. То, међутим, није био случај са четворицом
војника из ове групе који су у Смирну дошли у тако лошем здравственом
стању да их је тамошњи шведски конзул Алфред ван дер Сее, у сарадњи са
командантом енглеских трупа у граду, маринским официром Аленом Диксоном, смјестио у болницу Св. Антонија. У једном од наредних извјештаја упућених Анкарсверду Ван дер Сее је извјестио да је Милорад Јанковић, војник
Дринске дивизије, 13. пука, 2. батаљона, родом из Поселовца, у својој 34.
години преминуо 17. новембра од тровања крви и да је сутрадан сахрањен
на православном гробљу у Смирни. Пет дана након тога, прва група од 252
српска војника (!) обучених у нове униформе укрцала се на енглески брод
„Wave“ који их је повезао ка Солуну.
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Посланство у Стокхолму – МИД-у, Стокхолм, 29. октобар 1918, АС, Посланство у Стокхолму.
Анкарсверд – Порти, 15. октобар 1918, RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i
Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2: 64.
АЈ, Ф. 62, дос. VI.
Посланство у Стокхолму – МИД-у, Стокхолм, 19. новембар 1918, АС, Посланство у
Стокхолму.
Анкарсверд – Хелнеру, Цариград, 6. децембар 1918, RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2: 64.
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У исто вријеме при шведском посланству је оформљена секција која
је радила на прихвату и збрињавању српских ратних заробљеника који су
у Цариград почели да стижу из унутрашњости земље. Њима је у новембру
дјељена обућа и одјећа приликом чега су прављени поименични спискови у
које су уношени и њихови формацијски подаци. Према тим списковима ову
помоћ су тада примила: 74 војника Моравске дивизије, 98 војника Дринске
дивизије, 131 војник Дунавске дивизије, 99 војника Шумадијске дивизије,
131 војник Тимочке дивизије, 16 војника Комбиноване дивизије те 65 војника који су припадали овим и неким другим формацијским јединицама српске
војске.84 Истовремено је дјељена и новчану помоћ при чему су особљу шведског посланства помагали бивши заробљеници Светомир Станковић, Радомир Стефановић и Илија Куковић. Почетком децембра Анкарсверд је јавио у
Стокхолм да је од 19. новембра енглеска војна мисија у Цариграду преузела
бригу о смјештају и репатрирању српских ратних заробљеника и да је даљи
рад посланства на томе окончан. Тих дана у Цариград је стигао војни делегат
српске владе при Команди савезничких мисија, пуковник Драгомир Николајевић. Његов задатак је био да организује повратак преживјелих заробљеника у
Србију.85 Овај посао ће, међутим, бити и дуг и мукотрпан.86
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Радило се о 850 пари ципела, 846 пари чарапа, 639 капута, 619 пари панталона, 629 пари доњег веша, 629 поткошуља, 233 капе те „више од 33 униформе“ које је холандско
посланство, из својих залиха намјењених енглеским ратним заробљеницима, уступило
шведском посланству. Анкарсверд – Хелнеру, Цариград, 6. децембар 1918, RA, 1902 års
dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska intresse i Turkiet, F2: 64.
Исто. Према податку који наводи Тонка Жупанчић, Николајевић је на дужност ступио
6. децембра 1918. Т. Жупанчић, „Посланство Краљевине Југославије у Турској – Цариград, Анкара 1919–1945. (1895–1945)“, Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 2,
Београд 2004, 11.
Дио српских ратних заробљеника се у вртлогу ратних дешавања која су задесила Турску у прољеће 1919. нашао одсјечен иза линије фронта. Навешћемо један такав примјер који је документован. Ради се о столарском раднику из Шапца Ники Талкићу, који
се налазио у заробљеничком логору Бозанта Белемедик у аданском вилајету. Одсјечен
од свијета, Талкић је „преко Женеве“ упутио недатирано писмо „српском Црвеном крсту“ у коме је молио да му се учини „помоћ са оделом и вешом“ као што је то чињено
док је био у заробљеништву у Аустрији. Допис је дошао у руке генералног конзула
Краљевине СХС у Женеви Николе Петровића, да би га он 4. маја 1919. прослиједио
Делегацији за мир Краљевине СХС у Паризу. Примивши ову информацију, војном делегату при Делегацији, генералу Петру Пашићу, 23. јуна је наложено да са овим случајем
упозна војног делегата у Цариграду како би се Талкић пронашао и вратио у отаџбину.
АЈ, Ф. 62, дос. VI. Из дописа који је шведском посланству из истог логора 6. маја 1918.
упутио капетан Л. Лазаревић сазнајемо да се тада у њему налазило 97 заробљеника који су изводили радове на Багдадској жељезници. У поименичном списку заробљеника
који је приложен уз овај допис нисмо нашли Талкићево име, што значи да је он тамо
доспио касније. RA, 1902 års dossiersystem, beskickningsarkiv i Konstantinopel, Serbiska
intresse i Turkiet, F2: 64.
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***
Николајевић је остао у Цариграду до почетка априла 1920. када је дошло до укидања Војне делегације. У међувремену, почетком октобра 1919.
Министарство иностраних дела је у својству цивилног делегата при савезничким мисијама у Цариград упутило Радомира Шапоњића. Обраћајући се представницима савезничких мисија приликом ступања на дужност Шапоњић је
истакао да ће се он бавити цивилним, а Николајевић војним питањима.87 У
Смирни је крајем 1919. на репатрирању српских заробљеника радио извјесни
капетан Илић.88 На основу података које нуди сачувана изворна грађа може
се извући закључак да рад војног и цивилног делегата није био усклађен. О
томе илустративно говори и слиједећи примјер. Приликом одласка из Цариграда Николајевић је Шапоњићу предао предмете које није успио да заврши,
а међу њима се налазило 30 аката који су се односили на ратне заробљенике
и један списак умрлих заробљеника у болници Малтепе. Након доласка у Београд, Николајевић је преко Министарства иностраних дела затражио списак
тих аката при чему је оптужио Шапоњића да га није направио. Шапоњић је
на ову оптужбу узвратио оптуживши Николајевића да му је пред сам одлазак
на станицу у канцеларију убацио „гомилу недовршених аката“ које је, како
вели, „могао сам да среди да је уопште имао какве сређене архиве“.89 Постоји
оправдана бојазан да је Шапоњић овдје био у праву.
Рад на утврђивању броја и идентитета умрлих српских ратних заробљеника у Турској надлежни органи Краљевине СХС почели су веома касно. Уз
то, посао је текао веома споро и доста млитаво да би на крају остао ограничен само на подручје Цариграда. Подстакнут честим молбама родбине да се
утврди судбина њихових најмилијих, Генерални конзулат Краљевине СХС
у Цариграду покренуо је почетком фебруара 1925. рад на идентификацији
српских војничких гробаља у Турској. У допису које је генерални конзул 3.
фебруара с тим у вези упутио Политичком одељењу МИД-а, између осталог се наводи да су гробови умрлих српских војника „расејани по Анадолу
и Месопотамији“ те да „се у непосредној близини Цариграда у гробљима
код Једи Куле (Балуклије, грчки манастир), и у Св. Стефану налази око 200
гробова тих страдаоца“. Једини поуздан извор с којим се могло приступити
овом сложеном послу био је списак умрлих српских војника у Цариграду који је Генералном конзулату доставио каваз Зејнел Мехметовић за кога се на
истом мјесту каже да је „по налогу шведског посланства лично присуствовао
покопавању наших војника“. Даљи рад на прикупљању података о умрлим
српским ратним заробљеницима у Турској Генерални конзулат је повјерио
87
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дугогодишњем цариградском пароху Васи Ковачевићу. Након вишемјесечних
напора, Ковачевић је крајем децембра 1926. Генералном конзулату у Цариграду уручио списак са именима 135 умрлих војника који су покопани на гробљу Балуклијског манастира. С друге стране, на православном гробљу у Сан
Стефану било је покопано само њих шест. Ексхумацији посмртних остатака
ових страдалаца пришло се тек у октобру 1935, да би фебруара 1936. њихови
посмртни остаци били пребачени у Солун гдје су сахрањени у заједничку
гробницу на Српском војничком гробљу Зејтинлик.90
Тиме је овај посао окончан а да при том уопште није учињен покушај
да се утврди број умрлих заробљеника који су били депортовани на рад у унутрашњост Турске. Осим једног хипотетичког закључка који je у реферату поднетом Делегацији Краљевине СХС на Конференцији мира изнио генерални
конзул у Прагу Јован Ј. Вучковић, о томе не постоји ниједан други службени
податак. Позивајући се на Анкарсвердов податак да је крај рата у Турској дочекало 3.300 српских ратних заробљеника Вучковић доста увјерљиво износи
да све чињенице говоре у прилог томе да је у Турску из аустроугарских логора депортовано више од 5.000 заробљеника од којих је робовски радећи половина њих своје кости оставила по беспућима ове земље. Његова нада да ће
коначан број умрлих бити расвјетљен пошто се покупе сви „расејани српски
91
заробљеници по Турској“, није се, међутим, испунила. Ту свету дужност њихових савременика временска дистанца од једног вијека данас је претворила
у обавезу историчара.
У том погледу од круцијалне важности ће бити проналазак документације Војне делегације у Цариграду, уколико је она уопште сачувана. У противном, тешко ће бити ишта прецизније рећи о броју српских ратних заробљеника који су напустили Турску с једне, и броју оних који су остали да почивају
у овој туђој земљи, с друге стране.
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АЈ, 411-1. Пријатна ми је дужност да се овом приликом захвалим Миладину
Милошевићу, в. д. директору Архива Југославије, на свестраној колегијалној помоћи
око доставе грађе домаће провенијенције, без које би овај рад био много оскуднији.
АЈ, Ф 62 – дос. VI.

