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АПСТРАКТ: Рад на основу грађе из Руског државног архива и 
Спољнополитичког архива руског царства даје слику о дога-
ђајима у Србији с краја 19. и почетка 20. века, онако како су их 
видели руски дипломатски, војни и полицијски агенти.  Кључне речи: Србија, Русија, дипломатија, војска, полиција, 
краљ Александар Обреновић.  После 1878. године важну црту политичког развоја српске др-жаве представљало је учвршћивање режима личне власти династи-је Обреновић. У априлу 1893. године син Милана Обреновића – Александар прогласио се пунолетним и узео власт у своје руке. У зе-мљи је била формирана нова коалициона влада напредњака и ради-кала на челу с Докићем, бившим Александровим наставником. Ми-лан, вративши се из Аустро-Угарске у земљу, постао је синовљев са-владар. Специјалним краљевским указом њему су априла 1894. вра-ћени српско држављанство и сва краљевска права. У мају исте годи-не дошло је и до промене српског устава који је био замењен Уста-вом из 1869. године, а формирана је и влада послушна Александру Обреновићу на чијем челу је био Владан Ђорђевић уз чију помоћ је фактички установио режим инокосне власти. Вођа радикала Нико-ла Пашић је био смењен с места српског посланика у Русији. 
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Следеће године власт Обреновића се карактерише јачањем ре-жима личне власти краља, гушењем парламентаризма и сталном сменом савета министара. За непуне две године министарски саве-ти су се мењали фантастичном брзином: јануар–март 1894. године влада Ђорђа Симића; март–октобар Светомира Николајевића; окто-бар 1894. – јун 1895. Николе Христића; затим је српску владу пред-водио напредњак Стојан Новаковић1 (1895–1896) и поново Ђорђе Симић (1896–1897). Од 1897. до 1900. године српски савет министа-ра је предводио Владан Ђорђевић. Наредна смена кабинета је дове-ла на власт 1900. године „свадбени кабинет“ Алексе Јовановића. Си-туација у Србији се усијала. Краљ Александар је 6. априла 1901. го-дине прогласио нови устав који су разрадили напредњаци још 1896. године, а којим је уведен дводомни парламент: народна скупштина и сенат што је изазвало раскол унутар радикалне странке. Део ра-дикала је формирао у мају 1901. године самосталну радикалну странку („самосталци“ или „младорадикали“) коју је предводио професор Љубомир Стојановић. Ти заиста сложени политички процеси су сами по себи пред-мет посебног интересовања руских и српских истраживача. С тим у вези, извештаји руских дипломатских, полицијских и војних агена-та – непосредних сведока бурних дешавања у Београду крајем 19. и почетком 20. века представљају важне изворе за истраживање по-литичке историје Србије у поменутом периоду јер представљају ре-ална и жива сведочанства бурног политичког живота српске држа-ве тог доба. Међу њима, у првом реду ћемо размотрити извештаје А. И. Будзиловича и В. В. Трежецјака – начелника балканског одељења руског департмана полиције. Одговарајућа агентура департмана полиције је била установље-на у Букурешту 1886. године и првобитно је предводио А. И. Ми-шћенко кога је 1890. године заменио пуковник А. И. Будзилович, по-знатији под псеудонимом Грабо. После његове смрти 1891. године агентуру је предводио В. В. Трежецјак. Један од задатака је био да се прате руски политички емигранти и да се цензурише њихова пошта. У видокругу агентуре су се налазиле Србија, Бугарска и Румунија, а 
                                                           1 Стојан Новаковић није био само значајна државничка фигура Србије друге половине 19. и почетка 20. века већ и значајан научник – историчар и филолог. Руски посланик у Србији Гр. Н. Трубецкој је писао да су се „Срби поносили њиме. У политичком свету његово име се постављало одмах иза Пашићевог. За Пашићем је заостајао у брзини и вештини усаглашавања са људима и приликама. Био је више научник него политичар, али је главни покретач његовог живота био ватрени па-триотизам, у науци и политици за њега је постојала само Србија“. Умро је у Нишу у пролеће 1915. године. (Гр. Н. Трубецкой, Российская дипломатия 1914–1917 гг. и 
война на Балканах, Монреаль, 1983, стр. 93). 
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међу информаторима В. В. Трежецјака је било много балканских по-литичких фигура. Тако су, на пример, агенти В. В. Трежецјака били Гаспар – комесар букурештанске полиције, Гњедић – помоћник гра-доначелника Београда, Јован Ђаја – познати политичар, министар српске полиције, а после пензионисања уредник и издавач српских новина „Народ“. Под вођством Трежецјака деловало је у Румунији 16 агената, у Бугарској 5, двојица у Србији и један у Бечу.2 Међу Треже-цјаковим агентима посебно се истицао капетан највећег брода бугар-ске трговачке морнарице „Борис“ – Антон Макарович Прудкин (1880–1942) који је деловао под псеудонимом Антон Михајлович Озеров. Управо од њега је департман полиције добио оперативне ин-формације о деловању македонских и бугарских револуционара и пребацивању оружја и нелегалне литературе на руску територију.3 Истовремено, деловање балканске агентуре било је праћено сканда-лима, повезаним у првом реду са деловањем њеног тајног сарадника Александра Вајсмана што је снижавало ефикасност њеног рада и ре-зултирало њеним укидањем у фебруару 1904. године.4 У то време А. Вајсман је постао руководилац безбедности кра-ља Александра Обреновића „на коју је краљ давао у почетку 70.000 франака годишње, а затим после Миланове смрти (у јануару 1901. године – Ј. В.) та сума је умањена. Из те своте лавовски део је доби-јао сарадник Вајсман који је био главни организатор службе безбед-ности код краља. Те околности су додатно учврстиле Вајсманов службени и материјални положај и још више га утврдило у уверењу да је он главни агентурни радник департмана полиције у Србији и Бугарској“.5 После Будзиловичеве смрти Вајсман је покушао да по-стане шеф агентуре у иностранству и у том циљу је путовао у Пе-троград и нудио се Л. А. Ратајеву, начелнику специјалног одељења департмана полиције, а од 1902. године начелнику заграничне агентуре.6 Маштама Вајсмана није било суђено да се остваре и на чело балканске агентуре је постављен Владимир Валерианович 
                                                           2 В. К. Агафонов, Парижские тайны царской охранки Москва, 2004, стр. 73. 3 О деловању Прудкина опширније: В. Б. Каширин, „Опасные связи капитана Прудкина. Легендарный болгарский моряк и секретные службы России“, Родина, 8, 2009, стр. 122–126. 4 Авантуристичко деловање А. Вајсмана посебно је истраживано: Я. В. Ви-шняков, „Уничтожить всю коварную Европу“, Родина, 1, 2007, стр. 39–43.  5 ГАРФ, ф. 505 ед. хр. 39. л. 421(об)-422. 6 Приметићемо да је у европским круговима уверење да је управо А. Вајсман, а не В. В. Трежецјак био на челу заграничне агентуре руског департмана полиције дуго времена је било укорењено, а затим је прешло и на странице историјских ис-траживања. О томе је, на пример, писао и В. Дедијер (V. Dedijer, Sarajevo, 1914, knj. II, Beograd, 1978, стр. 222). 
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Трежецјак чији је први корак представљало одустајање од обезбе-ђења српског краља Александра Обреновића. „Убрзо по мом поста-вљењу“, како је он примећивао у извештају од 23. августа 1903. го-дине „био сам код краља Александра и отказавши му обезбеђење које је било плаћано, уверио га у спремност да му служимо бесплат-но“. „Колико је био благовремен тај корак показали су наредни кр-вави догађаји у Београду“ – примећивао је руски полицијски агент.7 Лишивши се 12.000 франака годишње Вајсман је био огорчен уки-дањем обезбеђења уверен да је до тога дошло „искључиво мојом за-слугом“ – оправдавао се касније В. В. Трежецјак.8 Ипак, Вајсман је руској влади доставио веродостојна сведочан-ства о убиству српског краља Александра Обреновића „за који је он добио 1.000 франака од посланика (у Београду – Ј. В.) Чарикова и преко тога још 500 од мене“,9 писао је департману полиције Треже-цјак. После остварења крвавог преврата, 29. маја 1903. године, В. В. Трежецјак је на основу саопштења А. Вајсмана сачинио детаљан опис убиства краљевског пара.10 Ево како је он, на пример, изложио последње минуте живота Александра и његове жене: „Сведочанства о последњим моментима краља и краљице су крајње збуњујућа и противречна. Уопште, према речима самих убица, краљ је у црвеној свиленој кошуљи штитио краљицу која је на себи имала само огр-тач. Први пуцањ који су испалили официри Антић и Христић у гла-ву краља био је смртоносан; краљица је на почетку рањена у сто-мак. Кад су краљ и краљица пали, официри су наставили да пуцају у 
                                                           7 Имајући у виду убиство српског краља Александра Обреновића и његове жене Драге 29. маја 1903. године, отказивање обезбеђења Александру Обреновићу је породило гласине о непосредном учешћу руског департмана полиције у трагич-ним догађајима у Београду. Као илустрацију ћемо навести цитат из писма еми-гранта Феликса Видимовича Волховског емигранту Ивану Николајевичу Кашин-цеву, 7. августа 1903. године, у коме он излаже редакцији антивладиног листа ко-ји је излазио у Женеви „Револуционарна Русија“: „Молим Вас, такође, да пошаљем редакцији податке о руској политици на Балканском полуострву и најважнија обавештења о о македонским пословима и револуционарним кретањима. Између осталог, мене су питали да ли је руска влада имала директно или индиректно уче-шће у уништењу Обреновића. Ви вероватно можете о томе нешто сазнати. Још су ме молили да Вам пошаљем што су давно хтели да Вам пошаљу – сва издања „Ре-волуционарне Русије“ и друга издања те фирме, али се бојимо да тај пројекат неће бити остварен јер се експедиција уверила да Вас и друге емигранте Вајсманова канцеларија будно прати и да због тога није једноставно добити те ствари јер би то могло да штети вашем положају. ГАРФ ф. 102, о.316 ед.хр. 1 ч.14 Ла т. III, л. 42. 8 ГАРФ. ф. 505, д. 39. л. 423. 9 Исто, л. 427. 10 Я. В. Вишняков, „Население Белграда совершенно терроризировано мест-ными войсками Военный переворот 29 мая 1903 года и его последствия для поли-тической жизни Сербии“, Военно-исторический журнал, 3 /2001, стр. 68–77. 
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њих, тако да је на краљу било 23, а на краљици 20 рана. Последњи метак у краљицу, у њено десно око, испалио је пуковник Машин, на-звавши је при том проститутком. Убрзо затим завереници су обна-жена тела краљице, а потом и краља кроз прозор избацили у двор-ску башту где су лежала до 6 ујутро. У 6 часова ујутро тела краља и краљице су умотана у чаршафе и пренета у Нови двор где је извр-шена обдукција, а затим су у ноћи између 29. и 30. маја тела одвезе-на санитетским колима у пратњи жандарма и полицијског чинов-ника до храма Св. Марка на старом гробљу где су сахрањени“.11 Те ноћи су била убијена краљичина браћа, председник владе Д. Цин-цар Марковић и министар војни М. Павловић.12 У вези с тим дајемо и извештај Н. В. Чарикова од 3. јуна 1903. годи-не које омогућава значајну допуну слике догађаја који су се десили у Бе-ограду и учешћа важних политичких делатника Србије у њима: „При-времена влада је формирана на следећи начин: Већ ујутро пошто је уби-јен краљ Александар Обреновић и војска прогласила за краља Петра Ка-рађорђевића завереници су по једног официра послали државним и унајмљеним фијакерима по главне политичке делатнике свих партија. Брзина и систематска тачност с којима је та операција била из-вршена, не остављају сумњу у то да је за многе поменуте делатнике тај позив био очекиван. Истина, иако су завереници били искључиво војници, они су имали активну подршку политичара и што је најважније, уверење у свеопште разочарање и страх становништва у односу на унутра-шњу политику краља. Антидинастичка пропаганда у корист Кара-
                                                           11 Исто, стр. 72. Тај документ је преведен на српски језик и у октобру 1927. године објављен у часопису „Нова Европа“ где га је послао Д. Семиз – поручник српске војске и члан официрске организације „Црна рука“ који је после Првог светског рата остао у Русији. Семиз је био ухапшен током Стаљинових чистки, жи-вео је у Мишкину где је умро 1955. године („Nova Evropa“, кnjiga XVI, broj 7. 11 окт. 1927, стр. 225–230; РГВА (особый архив), ф. 579. ед. хр. 50). 12 Убиство генерала Павловића, награђеног Орденом Светог Георгија за ис-казану храброст у рату 1877–1878. године је посебна трагична епизода која се од-играла те мајске ноћи. Генерала су читавих пола часа устрељивали завереници на челу с капетаном М. Јосиповићем. Руски војни агент И. Н. Сисојев – министров су-сед на спрату, који је био сведок расправе је писао: „Када се утишала пуцњава и војници се удаљили ја сам ушао у стан генерала и својим очима видео слику пот-пуног уништења; на поду је било расуто иверје, делови намештаја и домаћих ства-ри, маса поломљеног стакла, одваљен малтер; све поломљено, испревртано; свуда на зидовима и плафону рупе од удара зрна. Ушавши у кабинет видео сам убијеног генерала који је лежао у бари крви. На унакаженом телу је нађено 17 рана од мета-ка и бајонета. У време крваве расправе с генералом, пренеражене ужасом несрећ-на генералова жена и одрасла ћерка су се сакриле на таван и остале живе; уопште, наређено је да се жене не убијају. (А. Л. Шемякин, „Убиение генерала Павловича“, 
Родина, 9, 2007, стр. 66). 
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ђорђевића показала се врло приметном у време покушаја Алаван-тића13 у фебруару прошле године. Садашњи завереници су пре неколико месеци успоставили контакт с кнезом Петром Карађорђевићем преко бившег министра унутрашњих послова Генчића, увређеног и осуђеног од стране кра-ља Александра и његовог политичког ментора Владана Ђорђевића који је живео у Бечу.  Посредник између тих лица и кнеза је био његов рођак Јаков Не-надовић и како ми је рекао сенатор Ђорђе Симић официри су се раније писмено обавезали да ће се Србијом владати уставно и демократски. Сем Генчића који је заузео место министра трговине у привре-меној влади, у намере завереника је био упућен и вођа независне либералне партије Авакумовић који је постао председник владе.         На крају, једно поверљиво лице партије самосталних радика-ла окупљених око листа ’Одјек’, очекивало је у близини дворца резул-тате покушаја, а међу првима довезеним на описан начин био је вођа поменуте партије адвокат Живковић који је добио ресор правде. Други утицајан члан те партије Стојан Протић само што је кра-љевим указом смењен с места директора монопола постао је мини-стар унутрашњих послова, а други радикал – Љубомир Стојановић је добио ресор просвете и црквених дела.  Стари присталица Карађорђевића, Каљевић, преузео је ресор спољних послова. Независни либерал и сарадник Авакумовића, у стварности изабран, али непризнат посланик из Шапца на недав-ним изборима, постао је министар финансија. На крају, војни револуционари су у новом кабинету предста-вљени војним министром који је учествовао у завери генералом Атанацковићем кога је краљ Александар недавно поставио из пен-зије на место инспектора пешадије и пуковником Машином који је добио место министра грађевине. Без обзира на грађанску форму, власт је од тада у рукама пу-ковника Мишића и Машина и још двојице официра чији се захтеви беспоговорно извршавају. Кад је Авакумовић стигао у Београд у 4 часа и 50 минута ујутро возом из Ниша сачекали су га на станици официри и почасна жан-
                                                           13 Активну агитацију у корист Петра Карађорђевића је у Бечу водио његов ро-ђак Ј. Ненадовић – син стрељаног за учешће у убиству кнеза Михаила 1868. године капетана Младена Ненадовића. У елитном бечком хотелу „Империјал“ он је имао свој стални сто за којим је водио преговоре са својим агентима. Он се договорио са сином шабачког адвоката Радетом Алавантићем да он преобучен у генералску уни-форму пређе српско-аустријску границу и изазове војну побуну у Шапцу. Алавантић је то покушао у фебруару 1902. године, али је брзо откривен и стрељан. 
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дармеријска стража, стигао је директно у Министарство унутра-шњих дела које се налази у непосредном суседству двора, привре-мена влада у наведеном саставу је била формирана.  Официри су се растрчали по Београду у својству гласника, обаве-штавајући о погибији краља и краљице и проглашењу кнеза Карађор-ђевића, али су убрзо Авакумовић и Живковић изашли на улицу и обаве-стили о томе преплашене окупљене групице при чему је Живковић уве-равао окупљене да су краљ и краљица убили једно друго (курзив Ј. В.).14 Влада је издала прокламацију коју прилажем у преводу и кроз неколико часова саопштен је свим страним мисијама циркулар који прилажем у оригиналу.  Као што се види из тих докумената задатак привремене владе је одржавање реда и поретка у земљи до састанка народних пред-ставника изабраних по уставу од 6. априла 1901. године који треба да изаберу новог краља.  Не може се не одати признање поменутој влади на томе да је испу-нила свој задатака с успехом и тиме предупредила страно мешање који би по свој вероватноћи означило крај Србије као независне државе. Од четири часа ујутро почели су да долазе у царску мисију сви страни дипломатски представници. Први је дошао вршилац дужно-сти секретара енглеске мисије, по захтеву сер Џорџа Бонхама код кога су нашли уточиште непрогоњени генерални секретар мини-старства иностраних дела Бошковић и министар иностраних дела Денић. Потом је дошао аустро-угарски посланик који је са војним аташеом безуспешно покушао да уђе у двор који се већ видео с Ава-кумовићем како би упознао привремену владу са ставом Аустро-Угарске о недопустивости евентуалне кандидатуре црногорског кнеза Николе на српски престо. Господина Думбу је првенствено забрињавало питање о могућ-ности очувања унутрашњег реда у краљевству јер би у противном случају уследила мобилизација аустро-угарске војске и њена кон-центрација на српској граници. Посланик ми је изнео жељу да да у овој кризи делујемо потпуно сагласно и при том тако да сагласност буде примећена од стране наших колега.  
                                                           14 О томе је у дану извршења завере МИД известио посланик Чариков под-влачећи да званична верзија гласи да су „краљ и краљица убили једно друго“, АВ-ПРИ ф. Политархив , о. 482, дело 2868 л. 10 (об). С тим у вези руски посланик је обавестио МИД: „Према веродостојним сведочењима, медицинском обдукцијом краљевог тела је утврђено да је постојала дегенерација мозга и јетре каква посто-ји код престарелих дегенерика. Према научним закључцима мозак није могао да функционише нормално и предстојало је прогресивно погоршање. Обдукција тела краљице Драге је показала сигурну немогућност рођења детета. 
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Ја сам изразио потпуну спремност да с њим размењујем непре-кидно податке и процене по питању минулих догађаја и обратио његову пажњу на неопходност избегавања било каквих војних мера од стране владе јер би оне могле да изазову жалосне инциденте унутар узбуђене српске војске у условима немоћи садашње владе. Ограничивши се у односу на владу својим посматрачким положајем и обављањем текућих послова ја сам усмерио своје деловање на обезбеђење темељних интереса Русије у Србији: очување мира и по-дршка територијалном ’статусу кво’. Тај задатак је био олакшан поверљивим обраћањем са стране српских политичких делатника и саме владе што је довело до мог уверења да је она без обзира на свој коалициони карактер у потпуно-сти предана Русији и да се плаши покушаја мешања Аустро-Угарске. Влада је усмерила своју пажњу на унутрашње послове и ни у чему није мењала персонални састав српских дипломатских представни-штава ни постојеће односе са Бугарском, Турском и Аустро-Угарском. Преко поменутих Срба и других лица постепено сам сазнао по-уздане подробности преврата. Показало се да су оба краљичина брата – поручници Никола и Никодије Луњевица били ухапшени, приведени у штаб Дунавске дивизије и ту стрељани, а да су против министара били упућени официри који су од стране њих били лич-но понижени, заобиђени или увређени. Једини покушај да се угуши завера је био учињен од стране ко-манданта Дунавске дивизије пуковника Николића. У моменту кад је покушао да позове 18. пук који је био размештен у приградском ло-гору, и необавештен о завери, био је смртно рањен од стране поруч-ника Гаговића кога је он такође на смрт ранио, устреливши пред њим поручника Милана Петровића који му је помагао.15 У првим минутима су незаинтересовани Срби били убеђени да је у убиство краља Александра умешана Аустро-Угарска. Они су памтили да је тог истог дана, 35 година раније, убијен у интересу Аустрије кнез Михаило Обреновић од стране присталица Карађорђевића. Ја сам потпуно убеђен да овдашња аустро-угарска мисија није била раније упућена у припреме преврата. Ипак, сада је јасно да су 
                                                           15 Историчар С. Јовановић пише да је Николић већ био подигао свој пук на узбуну, али му је телефоном саопштено да је краљ већ мртав. Николић је затражио да му то лично потврди потпуковник Милић који се упутио на Бањицу у пратњи официра завереника. Николић га је позвао к себи затраживши од официра завере-ника да остану иза врата. У том моменту су официри завереници отворили ватру после чега су Николић и један од официра били рањени тешко, а други официр је убијен. Милић је преузевши команду над пуком уместо Николића наредио војни-цима да се врате у касарну објаснивши им да је краљ погинуо. (С. Jовановић, Влада 
Александра Обреновића, књ. II, Београд, 1931. стр. 358). 
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се преговори официра и кнеза Петра Карађорђевића одвијали у Бе-чу и да је у њима учествовао Владан Ђорђевић. Пошто он добија од аустро-угарске владе новчану помоћ и налази се с њима у чврстим везама, онда је могуће да је од бечког кабинета сакрио горепомену-те преговоре, али на могућност супротног указује чињеница да су официри благовремено били обавештени да са стране Аустро-Угар-ске неће бити препрека кандидатури кнеза Карађорђевића. То уверење би могло имати и само општи и академски карактер, без сумње, али не подлеже сумњи да је оно завереницима дало самоу-верење које они не би имали уколико би њихове замисли биле апсо-лутно сакривене од стране аустро-угарских политичких делатника. Такође, постојање растуће антидинастичке агитације у Србији било је опште познато, а о томе, да је атентат на Александра био назначен за среду пред белу недељу, али је одложен, већ је писано у штампи. Думба ми је рекао да је он очекивао кризу у време заседања но-ве скупштине. На вишем нивоу је вероватно да га бечка влада није очекивала 29. маја. Исто тако, свеукупност исказаних околности да-је повод размишљању да у овом случају има и оних чињеница које нису разјашњене и које ће вероватно за увек остати непознате“.16 У контексту извештаја приметићемо да претпоставке о учешћу Чарикова у припреми убиства, које су исказали неки српски истра-живачи, делују мало вероватне. Слично тврђење се појавило у чланку „Пред 29. мај“ Марије Цинцар-Марковић – удовице убијеног премије-ра Димитрија Цинцар-Марковића, објављеном у листу „Политика“ 29. октобра 1926. године. Она указује да је руски посланик био ини-цијатор тог злодела. „То што је званична Русија дала своју сагласност на извођење мајског преврата услед лоше процене ситуације у зе-мљи и угрожености својих интереса се десило умногоме захваљујући Чарикову који је је услед тога брзо премештен из Београда“. При том, по њеном мишљењу, пуковник Машин који се тада налазио у пензији није случајно у Петрограду провео зиму 1902/1903. године. „Породи-ца Цинцар-Марковић“, пише Марија, „има писмо тог официра у коме он моли генерала Цинцар-Марковића да се врати у службу са добија-њем генералског чина“.17 Ослањајући се на тај чланак, В. Казимиро-вић указује на учешће руског посланика у припреми преврата. „Није сасвим очигледно, али није ни искључено да је Машин ишао у Русију по ранијем договору са руским послаником у Београду Чариковим, који је, према сведочењима објављеним после преврата у органу ра-дикалне странке „Самоуправа“ био повезан с неким завереницима и знао је не само шта спремају, већ и ког дана“ – пише историчар.18 
                                                           16 АВПРИ. ф. Политархив, д. 2868, л. 62–65. 17 „Политика“, 29. октобра 1926. 18 В. Казимировић, Црна Рука, Крагуjевац, 1997, стр. 68. 
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Убиство краљевског пара 29. маја 1903. године ни приближно није било случајно већ је представљало последицу озбиљне унутра-шње политичке кризе и оштрог пада ауторитета краљевске власти на шта је у великој мери утицао покушај атентата на Милана Обрено-вића 24. јуна (6. јула) 1899. године („Ивањдански атентат“). Тај дога-ђај је Милан искористио за следећи удар по лидерима радикалне странке. Убрзо је похапшено неколико њених првака – К. Таушано-вић, А. Станојевић, Љ. Живковић, а такође и лидер партије Никола Пашић који је доведен из Пожаревца. У вези са покушајем атентата ухапшен је и руски држављанин, хемичар И. Содомски, који је непо-средно пре тога био пуштен из затвора и очекивао од власти надок-наду штете за дане проведене у затвору. Непосредни извршилац по-кушаја атентата С. Кнежевић без обзира на његову изјаву о невино-сти осуђен је а смрт, а казна је извршена истог дана. Значајне затвор-ске казне су добили лидери радикалне странке. На пример, К. Тауша-новић је добио 10 година, а С. Протић, Љ. Живковић и М. Ђурић по 20 година принудног рада. Никола Пашић је осуђен на пет година за-твора, успео је да избегне извршење казне захваљујући свом покаја-њу на суду уз изражавање оданости династији Обреновић и обећа-њем да ће се повући из политичког живота, а после објављивања по-миловања 13. септембра 1899. године је пожурио да краљу Алексан-дру упути телеграм оданости.19 Репресија над радикалима је мало тога изменила. Руски представник у Београду П. Б. Мансуров је у свом извештају августа 1899. приметио: „Уз изузетак престарелог Ристића који је изгубио свој ауторитет нико из реда оних који држе до своје политичке репутације не жели да повезује своје име са сада-шњим политичким поретком“20 тим пре што су радикалски лидери брзо били пуштени на слободу – они су били амнестирани убрзо по-сле женидбе Александра Обреновића приликом рођендана краљице Драге и том приликом су названи жртвама Милановог режима. У литератури је укорењен став да је покушај атентата инспи-рисао краљ Милан ради учвршћивања режима владајуће династије и репресије над невиним радикалима. Сведочанства руских дипло-мата дозвољавају делимичну корекцију таквог гледишта. Годину и по дана пре покушаја атентата, руски амбасадор у Бечу гроф Капни-стје у свом извештају од 19. 2/3. 3. 1898. године јављао о разговору с „лицем које има пуно поверење господина Симића који је недавно у пролазу био у Бечу и изнео своју жељу да се са мном сусретне то-
                                                           19 С. И. Данченко, Развитие сербской государственности и Россия 1878–1903, Москва, 1996, стр. 352–376; А. Раденић, Прогони политичких противника у режи-му Александра Обреновића 1893–1903, Београд, 1973.  20 А. Раденић, Прогони политичких противника, стр. 776. 
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ком мог боравка у Будимпешти“. Ево како је он изложио садржај тог разговора: „У целој земљи влада мишљење да би без благонаклоно-сти Русије Србија морала да одустане од својих заветних жеља и да се повуче пред бугарским акцијама и пропагандом која је угрожава у Македонији. Међутим, Милан још није стар и још дуго времена мо-же да штети својој отаџбини. У таквим околностима радикална пар-тија не жели да прибегава отвореном устанку, нити може да се од-лучи за атентат, како не би отаџбину одвела у пропаст. Представни-ци те партије се питају да ли је боље учинити очајнички покушај и без размишљања се упусти у подухват око такозване Старе Србије или гинути постепено и безнадежно. Желели би да знају како би се Русија односила према преврату који би свргнуо Обреновиће и до-вео на власт црногорску династију или Карађорђевиће“. Реакција руског амбасадора је била сасвим очекивана. Он је одговорио да „очекивати од Русије да се она пред партијским вођама изјасни о то-ме какав је њен став према замишљеном преврату, значило би да је она с њима постала савезник, а такав положај ја сматрам увредљи-вим за царство и себи не дозвољавам да то изразим“. Заједно с тим Капнист је изнео и јасан став руских владајућих кругова према Ми-лану: „Што се тиче тога како се Русија односи према Милану, наша влада не скрива да се од ње не може очекивати милост тамо где он господари. Својим добрим жељама и милошћу Русија располаже према својим гледиштима, али мешати се у унутрашње ствари зе-мље и ступати у савезничке односе са том или другим партијама, она сматра неумесним и непожељним“. Руски дипломатски пред-ставник је при том пророчки резимирао да „без обзира на јавна пре-увеличавања, инспирисана партијски духом, слика унутрашње си-туације у Србији одаје утисак да она није лишена опасности од уну-трашњих немира“.21 Интересантна је и чињеница да је Никола Па-шић већ после свргавања Обреновића у српској штампи за своје др-жање на процесу Кнежевићу себе оправдавао тиме да је „био прину-ђен да призна кривицу како би тиме спасио своје верне другове. Сем тога, Пашић је на исти начин саветовао Генчића са којим је ра-није водио преговоре о династији Обреновић.22 Ђорђе Генчић бивши министар унутрашњих дела у кабинету Владана Ђорђевића је био ухапшен новембра 1900. године по по-вратку из Аустрије. Њему је на терет стављана увреда краља јер је у једном од писама Генчић изјавио „да уколико краљ не предузме не-што ради повратка пољуљане му части, он ће себе сматрати разре-шеним обавезе заклетве“. Руски дипломата П. Б. Мансуров је приме-
                                                           21 АВПРИ, Личный архив Гартвига, о. 584. 1897/1898, д. 49, л. 20(об)-24. 22 АВПРИ, ф. Политархив, д. 503, л. 11. 
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тио да „краљ сматра то претњом имајући у једном од поменутих пи-сама став: којом мером мерите, мериће се и вама“.23 Мансуров је пи-тао краља зашто се Генчић вратио на шта је „краљ одговорио да су присталице краља Милана навикле на некажњивост“.24 Суд је осу-дио Генчића на седам година затвора, али га је краљ помиловао. Ка-рактеристично је да је пошто је Генчић саслушао пресуду, њему до-шао немачки посланик и демонстративно му стиснуо руку.25 Буквално, одмах по атентату су почеле да се шире гласине о уме-шаности руске полиције. Тадашњи шеф агентуре руског департмана полиције на Балканском полуострву Будзилович известио је у априлу 1900. године из Букурешта да је у редакцију немачког листа „Bukare-ster Jagblatt“, чији је уредник био Герман Бомхес – како Будзилович примећује „мој добар пријатељ“ из Београда – стигао чланак извесног Петровића26 у коме се говори да је начелник руске тајне службе био „у контакту с Кнежевићем док је он боравио у Букурешту, а који је касни-је покушао атентат на бившег краља Милана“.27 Будзиловић је негира-јући било какву везу с Кнежевићем на крају извештаја посебно нагла-сио: „Што се тиче Кнежевића, такав ми је потпуно непознат“.28 Подо-зрења о умешаности руских агената у покушај атентата гајио је и Александар Обреновић. У јануару 1901. године, одмах после смрти краља Милана, руски министар унутрашњих послова Д. С. Сипјагин је од Ламздорфа затражио извештаје Мансурова у којима се он „по мол-би Његовог величанства краља Александра обраћа Министарству спољних послова како би му доставили податке ради реферисања ца-ру због тобожњих података о учешћу представника руске заграничне полиције у завери против бившег српског краља Милана“.29 По речима српског историчара С. Јовановића „ивањдански атентат“ је показао да само један „револверски пуцањ може да учи-ни крај читаве династије“.30 С тим у вези је и питање наследника престола имало посебан значај. Миланова жена, краљица Наталија је настојала да династију утврди преко брака између Александра и руске или црногорске кнегиње, што је у перспективи могло да дове-
                                                           23 А. Раденић, Прогони политичких противника, стр. 833. 24 Исто, стр. 834. 25 Исто, стр. 835. 26 Будзилович је брзо разјаснио ко се крије иза преимена Петровић. „Према подацима из Београда, аутор Петровић чија је адреса била у хотелу „Империјал“ указују да Петровић не живи у том хотелу, већ да у том хотелу на име Петровића писма добија бивши министар полиције у Београду Генчић, блиски сарадник и пријатељ Милана“ (ГАРФ, ф. 102, о. 316, I. Ч. 2 т. 1, л. 18). 27 ГАРФ, ф. 102, о. 316 I. Ч. 2 т. 1, л. 10–11. 28 Исто, л. 12. 29 ГАРФ, ф. 102, о. 316 I. Ч. 2 т. 1, л. 32. 30 С. Jовановић, Влада Александра Обреновића, књ. II. Београд, 1931, стр. 136. 
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де до уједињења две словенске земље под скиптром нове династије, а слични преговори су вођени и са грчким краљевским домом. Ми-лан је током читаве 1900. године водио преговоре са немачком вла-дом о могућности женидбе свог сина са једном од немачких прин-цеза. Млади краљ је због Драге, жене знатно старије од њега, која је уз то имала и врло сумњиву репутацију,31 одбацио све могуће вари-јанте, при чему је своју намеру да се жени с Драгом држао у тајности све до 3. јула 1900. године, а потом је постепено о својим плановима обавештавао више државне чиновнике и официре, затраживши од њих да положе понижавајућу заклетву на верност престолу што је изазвало негодовање млађих официра и у крајњој линији породило размишљања о неопходности свргавања династије Обреновића.32 Свечано венчање краља Александра и Драге обављено је 23. ју-ла 1900. године у београдској Саборној цркви. Тај Александров ко-рак је од њега отргао значајан део српског друштва изазвавши оставку кабинета Владана Ђорђевића. Ту Александрову одлуку ни-су прихватили ни у Петрограду, иако је Николај Други пристао да буде кум младенцима, али није послао свог представника на венча-ње. До планиране званичне посете руској престоници такође није дошло. Чак се и Милан Обреновић удаљио од сопственог сина. По-што се налазио у иностранству, он је после објављивања веридбе, прекинуо контакте с њим и одбивши да се врати у отаџбину умро у Бечу јануара 1901. године. Познате су Миланове речи изречене по-сле злогласне женидбе свог сина: „Саша, мој син, је чудовиште у људском облику. Ја сам све трпео, чак и кад је он пао у шаке те лако-ме жене, а сада сигурно знам да је он пропао. Министри и намесни-ци су се окренули од њега – све је до дело руку Машинке. Боже, ка-ква је то срамота за Србију. Жена која се свакоме давала за 10 фра-нака сад је српска краљица“.33При томе се Милан није ограничавао само на изјаве већ је и покушавао да организује заверу против свог сина. У крајњој линији, Будзилович је јављао да су „пре око недељу дана агенти краља Милана украли на бугарској територији између Пирота и Софије поштанску торбу у којој је било својеручно писмо краља Александра кнезу Фердинанду и писмо српског министра иностраних дела српском конзулу у Софији. Писма су садржала вр-
                                                           31 После развода с Миланом 1890. године, бивша краљица Наталија се одселила у Француску, а Драга је постала њена дворска дама у вили у Бијарицу. Управо ту се 1895. године приликом посете својој мајци краљ Александар Обреновић смртно заљубио у Драгу која се већ у јесен 1897. године вратила у Београд као љубавница српског краља. 32 Д. Маккензи, Апис. Гениальный конспиратор, Москва, 2005, стр. 52. 33 Последњи Обреновићи. Убиство краља Александра и Драге 29. маjа 1903. 
Истина прича из наjновиjе историjе, Нови Сад, 1903.   
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ло важне политичке предлоге. После те крађе Милан је посетио Бу-курешт где је провео три дана нудећи различите политичке пред-логе Румунији на уштрб интереса Србије и Бугарске, али су ти пред-лози очигледно одбачени и он се вратио у Аустрију.34 Н. В. Чариков је већ после Миланове смрти приметио у извештају од 21. новембра 1901. године: „Покојни краљ Милан је оставио или још док је био жив уручио цару Францу Јозефу мемоар у коме је изнео различите оптужбе против краља Александра и његове супруге међу којима је свом сину приписао непријатељске кораке и обавезе према Русији. Према краљевим сведочанствима, поменути мемоар је недавно до-стављен из Беча у Петроград, а затим је краљ био спреман да разја-сни упорне гласине о хлађењу руске владе према њему“.35 Још је до-дао: „На крају, краљ каже да је покојни пуковник Будзилович (Гра-бо) добио од свог начелства из Петрограда писмо написано симпа-тичним нотама у коме се саопштавало да су се интриге краљевих непријатеља крунисале успехом и да до посете краљевског пара не-ће доћи. Грабо који је био позван у Београд то писмо краљу није по-казао, преузевши обавезу да то лично објасни у Петрограду молио је краља да га снабде писмима говорећи и друге чудне ствари“.36 Ре-зимирајући написано, руски посланик је писао: „Мемоар његовог оца вероватно постоји. Писмо из Петрограда, хемијским мастилом је верније од свега пронађеног, може бити Вајсманово који је слу-жио као агент Грабоа у Београду и Софији“.37 Односи између оца и сина су се одразили и на рад руске аген-туре на Балкану. Судећи по свему, њени сарадници се нису бринули само за личну заштиту краља Александра Обреновића, већ су и на-правили читаву агентурну мрежу која је посебно пратила Миланове активности. Ево, шта је јављао А. И. Будзилович у департман поли-ције 4. децембра 1900. године о својој аудијенцији код српског кра-ља: „Александрови захтеви се своде на следеће: Све претпоставке о мојој умешаности у покушај атентата на краља Милана су одбачене; с краљем Александром код кога сам био 6 пута током мог десетодневног боравка у Београду успоставио сам најбоље односе. Позван сам био и код краљице Драге с којом сам раз-говарао 40 минута. Истичући важност установљења блиских односа с краљем Александром, ја сам постепено припремао терен пружањем података краљу преко српског посланика у Софији Ђаје који је веома битан за краља и Србију. Детаља се нисмо уопште дотицали. 
                                                           34 ГАРФ, ф. 102, о. 316 I. Ч. 2, т. 1, л. 18 (об). 35А. Раденић, Прогони политичких противника, стр. 839. 36 Исто, стр. 840. 37 Исто, стр. 837. 
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Краљ ме је замолио да од његових средстава под мојим руко-водством створимо његову личну малу тајну полицију чији би зада-ци били: а) праћење свих сарадника краља Милана, у случају покушаја Милана да се врати у Србију, краљ Александар би благовремено мо-гао да предузме мере како би га у томе спречио. б) Мишљење Миланових присталица у Београду и њихове за-мисли према краљу Александру и краљици Драги. в) Надзор над анархистима. Краљ је наредио министру унутра-шњих дела (полиције) да ми пружи пуну подршку и испуни све моје захтеве и да ми отвори карте по свим питањима која имају за мене посебан интерес“.38 При том, Будзилович је сматрао да ће успети до 15. јануара 1901. године да успостави агентурну мрежу што му је по свему су-дећи успело. Он је 7. јула 1901. године био у аудијенцији код краља Александра са којим је током доручка „водио тајне разговоре“.39 Познато је да су аустро-угарски владајући кругови тежили свр-гавању неуравнотеженог Александра пруживши завереницима са своје стране значајну помоћ. С тим у вези је, како показују Будзило-вичеви документи, приватни живот Милана Обреновића, у великој мери занимао аустро-угарске владајуће кругове. Још 1887. године Н. Г. Хартвига су извештавали о сложеним односима између Милана и његове жене краљице Наталије:40 „упркос краљевим жељама, она је отпутовала у Русију, где је блиставо примљена што је још више утвр-дило њену популарност у народу. Мисао о могућности његовог свр-гавања и краљице регенткиње регентства му није давала мира“.41 Управо зато је својим „непристојним понашањем“ (оргије с госпођа-ма Насос, Миле, Христић) он учинио краљичин боравак у Србији не-могућим.42 Миланова веза с Артемизом Христић у којој се родио син Ђорђе је постала главни разлог развода с Наталијом до кога је дошло октобра 1888. године. После Миланове смрти, како је у свом изве-
                                                           38 ГАРФ, ф. 102, о. 316, I. Ч. 2 т. 1, л. 29(об)-30. 39 Л. Петровић, Дневник краљевог адђутанта, Чачак, 2008, стр. 32. 40 Познати руски публициста, унук историчара Н. М. Карамзина В. П. Мешчерски посетивши Србију у време заоштравања Источне кризе 1875–1876. године био је ус-хићен сусретом с Наталијом Кешко која је постала српска краљица: „Та необична мла-да жена има у себи управо ту чаробну лепоту добре виле или, говорећи озбиљно, све велике врлине и духовне лепоте жене хришћанке која у свом срцу носи снажну љубав према свом народу и Богу заједно са патњом за свој народ (Шипка и Плевна – слава 
русского оружия: из истории Балканской войны 1877–1878 гг, Москва, 2003, стр. 12). 41 АВПРИ, ф. 340, о. 584, д. 29, л. 36.  42 АВПРИ, ф. 340, о. 584, д. 29, л. 36(об)-37.  
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штају од 14. марта 1901. године приметио пуковник Будзилович, аустријска влада јој је предлагала да из Константинопоља дође у Беч како би „добила сва оригинална и фотографисана Миланова писма. Сем тога, има у виду да предложи Артемизи 400.000 франака као ма-теријално обезбеђење за њеног сина рођеног у вези с Миланом, дати му грофовску титулу, васпитавати и образовати средствима аустриј-ске владе и у будућности га поставити за наследника српског престо-ла. Нема сумње да таква преписка може Србији да учини велике те-шкоће тим пре што Аустрија може имати подршку за остварење сво-јих илегалних циљева међу присталицама краља Милана који живе у Србији и који су без обзира на његову смрт солидарни са стремље-њима Аустрије.43 У јануару 1903. године руски владајући кругови су били узнемирени вестима о томе да извесни Виљем Брендл из Мур-цугшлагеа сматра себе сином покојног краља Милана и краљице На-талије рођеног пре брака и да би се он у датим околностима могао појавити као претендент на српски престо.44  Управо зато су аустро-угарски представници у Београду посла-ник К. Думба и војни изасланик Помјановски дочекали преврат пот-пуно мирно претпостављајући да ће промена династија вратити време „милановштине“ у односима према монархији,45 а К. Думба се први међу страним дипломатама нашао на месту трагедије. Није случајна ни околност да су после преврата 29. маја 1903. године многи представници српских политичких кругова налазили уточи-ште у аустријској империји. „Ти делатници у рукама Аустрије пред-стављају сјајно оружје за креирање даљих нереда и бура на Балкан-ском полуострву су: доктор Владан Ђорђевић са својим присталица-ма, који се углавном састоје из удаљених из српске службе генерала, министара и чиновника представника српске либералне и напред-не партије“ – примећивао је В. В. Трежецјак.46 Такође, из сведочанстава руских дипломатских представника на Балкану произилази уверење многих аутора о томе да су после до-ношења устава из 1901. године стари радикали на челу с Н. Пашићем добили сатисфакцију одстрањењем већине народа из учешћа у поли-тичком животу земље постали суштински верни помоћници и за-штитници династије47 чини се не баш сасвим тачним. О томе говоре индиректне чињенице о њиховим контактима са завереницима, иако степен њиховог учешћа у припреми преврата до краја није раз-
                                                           43 ГАРФ ф. 102, о. 316. I. Ч. 2. т. I, л. 43 (об)-44. 44 АВПРИ, ф. Политархив, д. 502 л. 177. 45 Аустро-Угарска и Србиja 1903–1918. Документи из Бечских архива I, 1903, Београд, 1973, стр. 45–49.  46 ГАРФ, ф. 505, ед.хр. 81, л. 18. 
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јашњен. Српски историчар С. Јовановић је примећивао да су се поку-шаји вођа завере Генчића и Новаковића да успоставе контакте с њи-ховим вођама – Н. Пашићем, С. Протићем, и Љ. Живковићем несрећно завршили.47 Ипак, на основу извештаја руских агената може се изве-сти закључак да радикали и ако нису учествовали у непосредним разрадама планова преврата, да је друштвена основа за свргавање Обреновића припремљена уз њихово учешће. Приметићемо да је и Н. Пашић био обавештен о припреми убиства. По Генчићевој молби пет дана пре његовог дешавања он је обавештен о догађајима који се припремају. Пашић је одмах отишао у иностранство одакле је пратио развој ситуације у Београду.48 Руски посланик у Београду Н. В. Чари-ков је јављао да учешће радикала у преврату није разјашњено, али је приметио да су међу официрима који су се радовали виђена и двоји-ца из радикалне партије. О учешћу радикала у тим догађајима, већ после извођења преврата, приметио је и руски посланик у Софији Ј. П. Бахметјев: „Иако сада постаје потпуно јасно, завера је имала доста велика рачвања, него што се првобитно претпостављало; у њој је учествовао и сам Каљевић, чак и кћер вама добро познатог пензио-нисаног генерала Грујића, девојка од 22 године, која је заједно са же-ном министра Живковића присуствовала ноћном састанку на коме је донета одлука о убиству краљевског пара“.49 Први план за убиство краљевског пара су официри разрадили још у августу 1901. године. Убиство је требало да се деси 11. септембра на балу у част рођендана краљице Драге у ресторану „Коларац“, а на челу завере су били поручници Антоније Антић и Драгутин Димитри-јевић „Апис“.50 Истовремено су успостављени и први контакти са по-литичарима, а први са којим је успостављен контакт је био Ђ. Генчић који је само три месеца раније ослобођен из пожаревачког затвора. Ка-ко је приметио С. Јовановић „Генчић је имао огроман утицај на завере-нике. Имао је неопходно политичко искуство, а они су били спремни да га слушају као вожда“.51 Он је непосредно увео у заверу Алексу Но-ваковића. Ускоро је био затворен круг политичара умешаних у при-прему преврата. У њу су ушли Драгомир Рајовић – представник на-предњака, познати либерал Јован Авакумовић с којим је контакт успо-стављен на састанку 1. новембра 1902. године, блиски рођак Петра Ка-рађорђевића Јаков Ненадовић и банкар Никола Хаџи Тома.52 
                                                           47 С. Jовановић , Влада Александра Обреновића, књ. II, Београд , 1931, стр. 342. 48 АСАНУ, Оставштина М. Живановића, бр. 14434/8.   49 АВПРИ, ф. Политархив, д. 2868, л. 206. 50 D.Vasić, Devetsto treća (Majski prevrat), Beograd, 1925, (reprint izd. 2000), стр. 54. 51 С. Jовановић, Влада Александра Обреновића, књ. II, Београд, 1931, стр. 342. 52 Z. Nenezić, Masoni u Jugoslaviji (1764–1980), Beograd, 1984, стр. 244. 
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За непосредно извођење преврата били су задужени официри 6. пешадијског пука. Првобитно је припремама преврата руководио пу-ковник Д. Поповић. Пошто је он био премештен из Београда његову функцију је преузео пуковник Александар Машин, рођени брат првог мужа краљице Драге, који је, како је приметио руски лист „Ново вре-ме“ био „једна од становништву најомраженијих креатура краља Ми-лана који је с непојмљивом окрутношћу извршавао његове сумануте налоге и који се на Цетињу где је био српски посланик за време вла-де Владана Ђорђевића понашао недолично удварајући се аустро-угарским агентима и вређајући црногорски двор. Прешао је у опози-цију заједно са Владаном Ђорђевићем када су га после склапања бра-ка између Александра и Драге удаљили из двора у Београду“.53 Према наводима београдске штампе, током преврата погинуло је 10 официра од којих тројица генерала и два потпуковника. За првих годину и по дана по свргавању Обреновића из активне службе је пен-зионисано: четворица генерала, 15 пуковника, 8 потпуковника, 5 ка-петана и 20 млађих официра. Један генерал, један пуковник и 20 офи-цира су преведени у резерву. Тројица потпоручника су сами дали оставке, а двојица су удаљени из службе противно својој вољи. На суд је послато 260 официра разних чинова.54 Приметићемо, такође, да је то у историји независне Србије био први крупан политички акт у коме је официрски кор показао своју реалну снагу, као и чињеницу да може да утиче на политички живот у земљи. Ипак, догађаји из маја 1903. го-дине не само што нису извели земљу из тешке унутрашње политичке кризе, већ су довели до њеног продубљења, а управо је од тог момента започео сукоб између вођа српске радикалне партије која је после пре-врата постала главна политичка сила у земљи која је страховала од поновног успостављања режима личне власти у земљи и српских офи-цира – непосредних организатора преврата који су после 1903. године заузели најутицајније положаје у војсци претендујући да буду поли-тички лидери. Тако је Н. В. Чариков закључио да је „главни узрок избо-ра Петра Карађорђевића била одлука београдских официра који су располажући трупама београдског гарнизона нису дозвољавали дру-гачији избор“.55 Посебно је подвлачио: „Са завршетком интеррегнума, појављују се и поједине реакције које осуђују ужас који се десио. Краљ може да успе уз нашу подршку да се користећи таквим ставовима у јавности постепено ослободи из руку превратног официрског кора“. Такође, страховања или тачније наде аустро-угарског посланика „да влада Карађорђевића неће трајати и да ће изазвати кризу расте“.56 
                                                           53 „Новое Время“ 31 мая 1903 года. 54 АВПРИ, ф. Политархив, д. 2869, л. 124. 55 АВПРИ, ф. Политархив, д. 2868, л. 50. 56 Исто, л. 91. 
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Та сведочанства дају јасну слику стања српског друштва на-кон преврата који је мало тога променио у српским патријархал-ним представама принципа доступности институција власти. Ру-ски посланик у Београду Н. В. Чариков јављао је у Петроград јула 1903. године: „У Србији постоји до 300 сиромашних рођака краља Петра са стране Ненадовића. Многи од њих су одмах дошли у Бео-град и очекују да краљ сутра почне са масовним сменама чиновни-ка да би ови заузели њихова места“.57 У том смислу је илустратив-на карактеристика ставова значајног дела српског друштва после убиства краљевског пара коју су дали руски представници: „У пр-вим сатима међувлашћа међу Србима се показала намера да се ис-користи такво стање како би се учинио крај проблемима које је имала Србија због постојања националне династије. „Нама треба краљ“ – говориле су присталице такве идеје „који би био изнад свих, који не би био у роду нити у породичном сукобу ни са којим од својих поданика. Обреновиће су погубиле Луњевице. Карађор-ђевиће ће Ненадовићи. Морамо спасити Србију од такве праксе и погибељних ломова тако што ћемо на српски престо довести стра-ног принца“.58 С тим у вези у Београду је било доста присталица републике, а такве тенденције су биле присутне и унутар официр-ског кора што није измакло оку Чарикова који је приметио да „ме-ђу официрима поред присталица Карађорђевића има и пристали-ца републике“.59 Такве тенденције су веома брзо локализоване уз учешће руске балканске агентуре. Тим поводом је В. В. Трежецјак извештавао: „Са убиством краља у граду Београду су се од стране новоизабраног министра правде Љ. Живковића почеле да поја-вљују републиканске тенденције које су имале доста присталица међу београдском ученом омладином; у том циљу су почели убрза-но да раде по налозима из Беча и многобројни аустријски агенти који су у последње време преплавили Београд. Још пре добијања телеграма сагласности руског цара на избор кнеза Петра Карађор-ђевића по наредби посланика Чарикова уз посредништво Вајсмана новој влади је пренето да руска влада сматра неопходним парали-сање републиканске агитације како би се избегле могуће компли-кације без тога сложеног положаја Србије. Услед такве изјаве по-сланика Чарикова, пуковник Александар Машин се појавио на ску-пу београдских студената који су истицали неопходност и благо-временост увођења републике изјавивши да ће их војска постре-љати ако се одмах не разиђу. Захтев пуковника Машина је одмах 
                                                           57 Исто, л. 120. 58 Исто, л. 69–69(об). 59 Исто, л. 23. 
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испуњен пошто је становништво Београда било потпуно терориса-но од стране месне војске“.60 Против установљења републике су били и главни политички лидери у земљи. „У односу на питање ус-постављања републике, Пашић је директно изјавио да је она у Ср-бији незамислива. Народ и војска је нису желели и не желе је“.61 Истовремено, преврат из 1903. године је био један од ретких случајева када је уместо увођења војне диктатуре власт била преда-та изабраним државним структурама.62 Одмах после преврата је би-ла сазвана скупштина, с мањим изменама је поново ступио на снагу устав из 1888. године, мора се приметити по својој форми и садржа-ју заиста један од најдемократскијих европских устава. Изабрану народну скупштину је чинило 160 посланика од којих је 74 припа-дало радикалној странци, док је самостална радикална странка имала 61 место, либерали 19, а напредњаци само једно.63 Нову вла-ду је образовао С. Грујић, а Н. Пашић је ушао у састав реконструиса-ног кабинета добивши место министра иностраних дела. У новем-бру 1904. године поново је постао премијер. Ево, шта је писао либе-рални лист „Ново време“: „Све новине истичу наду да почиње епоха која ће земљи донети благостање“. „Одјек“ је истицао да ће „Србија у будућности бити правна држава и да ће стајати достојно и равно-правно у реду породице цивилизованих европских држава“.64 Илу-стративна је и чињеница да је трагична судбина краљевског пара изазвала мало саосећања како у Србији, тако и у другим балкан-ским земљама. Ј. П. Бахметјев је јављао из Софије „да сви једногла-сно осуђују дивље и пијане убице, али да за самим краљем нико не жали“. Чињеница је и да је дипломатски представник Србије у Со-фији Павле Маринковић не обазирући се на званичну жалост обја-вљену од стране кнеза Фердинанда „не само што није одржао слу-жбу за покој душе краљевског пара, већ је трећег дана свакога ко је дошао код њега да изјави саучешће, почастио с бокалом шампањца за здравље новог краља“ – такође врло јасно говори о односу поли-тичких кругова према дешавањима у Београду.65 На другој страни „завереници“ нису имали ни лидера, ни поли-тичку платформу нити било какав програм, те просто нису могли да установе режим војне диктатуре и добивши после преврата ути-
                                                           60 ГАРФ, ф. 102. о. 316 1, Ч.14 Ла т. II, л. 113–113. Исто: ГАРФ ф. 505. л. 38 (об)-39. 61 „Новое время“, 5(18) июня 1903 г.  62 К. В. Никифоров, „Парламентаризм в Сербии в ХХ веке“, Славяноведение, 3/2004, стр. 7–20. 63 В. А. Теплов, Сербская неурядица, СПб, 1903, стр. 40. 64 „Новое время“, 31 мая (13 июня) 1903 г. 65 АВПРИ, ф. Политархив, д. 2868, л. 106–106(об). 
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цајне положаје у војсци постали су преторијанци новог режима. Управо зато је историчар Н. П. Полетика назвавши српски устав „по-темкиновим селом“ сачињеним да би „остављао утисак на странце“, приметио да је „Србија класична земља дворских и државних удара, тајних атентата и убистава поред корупције, проневере и подми-тљиве бирократије. Упркос код нас распрострањеном (захваљујући Миљукову и другим ’славјанофилима’) у периоду између 1908. и 1917. године мишљењу да је Србија демократска и патријархална земља пар екселанс, утицај неодговорних фактора у политичком животу Србије избија на површину у свим периодима српске исто-рије... Покретачка сила српског политичког живота је била војска; сви покушаји политичких партија – либералне, напредне, радикал-не да у земљи установе режим правне државе паралисани су услед противдејстава војног фактора пошто су те партије долазиле на власт путем државних удара. Династије су владале земљом ослања-јући се на војску“.66 Извештаји руских дипломатских представника такође веома јасно илуструју ту тезу. Даћемо део извештаја руског дипломате Муравјова – Апостола Коробина у коме он анализира унутрашњи политички положај Србије два месеца после преврата: „У магновењу су ишчезли Обреновићи, брзо је завладао по свим уставним правилима Карађорђевић, али су Срби остали то што јесу. Једна ноћ, чак и толико значајна их није могла препородити. При-времено су се стишале страсти, засијале су неке чисте наде и благи патриотски пориви. За њихово остварење треба времена, много времена, као и за буђење природних инстинкта, ревности и дужно-сти које су се показале потпуно довољним у протекла два месеца. Заставе су спуштене, угасио се лажни бљесак илуминација, ућутала се музика – поново су почели бесконачни партијски раздори који су привремено обустављени. Како је и следило, први сигнал тог раздо-ра је био дат од стране српске војске“67 К. А. Губастов који је од 1897. до 1901. године био руски дипломатски представник у Црној Гори, а који је 1904. године на месту посланика у Србији заменио Чарикова у белешци министру иностраних послова Русије грофу Ламздорфу је био још категоричнији: „Стремљење к насилним пре-вратима се налази у њима самима, у друштвеним условима у земљи, у народном карактеру. То се потпуно потврђује кроз читаву истори-ју. Од 1830. године до данашњих дана кад је Милош законски по-стао кнез, па до данашњег дана у Србији долази до непрекидног 
                                                           66 Н. П. Полетика, Сараевское убийство. Исследование по истории австро-сербских отношений и балканской политики России в период 1903–1914 гг, Ле-нинград, 1930, стр. 107. 67 АВПРИ, ф. Политархив, д. 2868, л. 212. 
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кључања политичких страсти, као код расплинутог и усијаног мета-ла у котлу. То лутање није парламентарна борба партија, обична, не говорим о уставним, већ о лажноуставним државама. Не, то је про-сто необуздано стремљење по природи жедних, страсних и полуо-бразованих, полугладних демократа који напредују понизношћу (Милошу, Михаилу, Милану) или посредством неке друге вештине како би из дојучерашњег ништавила постали министри и од недав-них жртви се преобразили у осветнике и мучитеље“.68 Он је у јануа-ру 1905. године препричавао разговор који је имао с „једним повер-љивим лицем“: „ Глува и беспоштедна борба између завереника и и њихових жртава се не завршава. Пуковник Васић, бивши министар војни у ’свадбеном’69 кабинету, уман и енергичан човек, и не без утицаја кога се завереници боје више него других принуђен је да се склони из Београда. Имао је среће да на време сазна да се озбиљно размишља о могућности његовог ’ишчезнућа’. Све то заједно пред-ставља тужну слику ’препорођене Србије’ како је сада пријатно зва-ти је и ја не видим никакве задатке у циљу стварања утешније и бо-ље будућности – тако је завршио своје поверљиво обраћање мој са-говорник“.70 Још један руски дипломата у Београду Јеврејинов је не-што касније 1906. године допунио свог колегу: „Партијска борба се одвија све непомирљивије и незадрживије, прелазећи све границе такта и пристојности. Она обухвата све слојеве друштва. пре свега блиска покољења која расту под њеним погубним утицајем, неизбе-жно ће се све више убрзавати и јачати до момента док не дође до, показаће се, спасоносне кризе“.71 На тај начин је након крунисања Петра Карађорђевића унутар-српски конфликт толико заоштрен истовремено добивши нове форме што је у бурне околности политичког живота увело широк слој српског друштва. Криза је ушла у нову фазу свог развоја што је било блиско повезано са новим схватањима националних задатака Србије као јужнословенског „Пијемонта“. С тим у вези као закључак даћемо још један цитат из извештаја отправника послова у Београ-ду Јеврејинова од 11. јуна 1906. године: „Гледано појединачно, сва-ки српски политички делатник је добар патриота. Он искрено воли своју отаџбину, од свег срца жали за тешким условима у којима се она сада налази, пати због њених раздора, али разлог свих незгода налази искључиво у интригама Аустрије с једне стране и одсуству жеље Русије да помогне Србији с друге. У чему треба да се састоји 
                                                           68 АВПРИ ф. 166 – миссия в Белграде, о. 508/1, д. 98, 1905 г, л. 7 (об). 69 Мисли се на владу Алексе Јовановића. 70 АВПРИ, ф. Политархив, д. 2869, л. 121. 71 АВПРИ, ф. Политархив, д. 2869, л. 167. 
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помоћ Русије то нико није у стању да каже. Идеал те помоћи како ја могу да закључим састоји се у томе да Русија треба да да Србији све мађарске провинције насељене Србима, Босну, Херцеговину, Стару Србију и да од њих образује српску империју“.72            Са руског превео др Александар Животић 
 
 
 
Yaroslav Vishniakov, PhD, Research Fellow ACADEMY FOR DIPLOMACY OF RUSSIAN FEDERATION, MOSCOW 
 
 
The policy in Serbia at the end of XIX 
and beginning of XX centuries as seen 
by Russian witnesses  (Summary) 
 
The article dwells on the subject of political development of Serbia at the 

beginning of the 20th century as seen by Russian witnesses – diplomats as well 
as military and security agents who were actively involved in the Belgrade 
politics of the time. Their evidence is crucial for understanding the reasons 
and character of the Serbian political crisis which led to the coup d’etat of 
May, 29th, 1903.  
                                                           72 Исто, л. 166 (об). Такво стање ствари није измакло ни очима руских нови-нара. С тим у вези навешћемо речи војног дописника листа „Рано јутро“ који је бо-равио у Србији 1912–1913. године пратећи балканске ратове. Своје утиске са пута је објавио под псеудонимом Н. Шеваље: „Русија је обавезна, Русија треба“ – те речи не силазе са уста правоверног Србина. Русија је обавезна да ценом сопствене крви увећа територију Србије и укључи у њу Ђаковицу, Призрен, Пећ. Русија је обавезна да уђе у рат са суседима како би Србија добила излаз на Јадранско море. Директан дуг Русије је да пошаље одреде Црвеног крста, да се жртвује и шаље довољно нов-ца и Срби ће све то великодушно примити убеђени да Русија испуњава свој дуг и обавезу опслуживања србије. Може ли Русија да има и друге интересе, сем одгова-рајућих у циљу стварања Велике Србије? Јединствени разумни циљ постојања Ру-сије је брига о успостављању царства Душана Силног и тада ће велика Србија која цени заслуге својих сарадника помоћи Русији да изађе на крај с дводелном поду-навском империјом (Н. Шевалье, Правда о войне на Балканах. Записки военного 
корреспондента, СПб, 1913, стр. 101). 
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