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Хаг и краљ - Једна прича из два времена

Пред сами почетак Првог светског рата, у тадашњој Србији, беше веома жив 
и јако развијен демократски парламентаризам. Странке су се међусобно 
надметале својим програмима и ваљаном критиком владе, доприносиле 
успешном развоју Краљевине Србије и живота народа њеног. На једном 
заседању тадашњег Парламента, данима се водила расправа о буџету. 
Сваки динар се вагао и мерио у шта ће бити потрошен. Чланови владе имали 
су обавезу, да за време заседања седе у клупама и одговарају на питања 
народних посланика, која врло често нису била баш пријатна. Председник 

владе Никола Пашић, посебно је био на мукама и на удару тадашње опозиције. У тој 
групацији, нарочито се истицао посланик социјалиста Димитрије Туцовић, који се окомио на 
огромна средства буџетом предвиђена за апанаж у Краљу Петру И Карађорђевићу. Никола 
Пашић и чланови владе, били су на тешким мукама да оправдају количину новца опредељену 
за Краља и његову породицу. Али, безуспешно. Сума је, заиста била несхватљиво велика, а 
Туцовић упоран и веома уверљив у својим логичним питањима, тако да се већ и јавност 
усталасала, а скупштинска већина постајала све климавија. Под великим знаком питања било 
је усвајање буџета. Никоме није било јасно, зашто су Краљу издвојена тако велика средства 
за апанажу. 

Чак и они који су били “за”, са неверицом су дизали руку одобравања, углавном због 
поштовања страначке дисциплине. Заседање је трајало више дана до касно у ноћ, да би једне 
вечери седница била изненада прекинута и заказана за ране јутарње часове следећег дана. Те 
ноћи, јако касно, испред куће Димитрија Туцовића, најжешћег опозиционара и главног 
противника усвајања буџета, зауставила се кочија. Из ње, обавијена мраком, излази осо 10 
Слободан Вујовић ба која журно грабећи сеновитом страном мале стрме улице, замаче у 
капију. Кочија настави мрачним улицама у сокаке уснуле вароши београдске. 

На сату Саборне цркве, откуцава поноћ. На прагу куће Туцовића, тајанствени ноћни 
посетилац, умотан у тамну пелерину, куца на врата. Врата се отворише. “Помаже Бог, 
господине Туцовићу!” “Бог Вам помогао, Ваше величанство!” – одговори Димитрије дубоко 
се поклонивши. Пред њим је био лично Краљ – Чика Пера, како га је народ од миља звао. 

Сретоше се два човека – Краљ и поданик. Две руке, у стиску се спојише. Две чаше ракије, 
једна према другој, уз уху мило куцање, се дотакоше. “Живели и здраво били Ваше 
краљевско величанство!” “Здраво да си Димитрије.” “Добра ти је ракија. Седи!” Димитрије 
седе, Краљ поглади своју седу браду и благим погледом, а још блажим гласом, обрати се 
своме изненађ еном домаћину: “Видиш сине, велики се рат спрема.. Шваба ће ударити на 
Србију, а ми слабо наоружани, боси, неодевени... Исцрпљени у два Балканска рата... Ваља 
нам се спремити.” – 

Тако је, Ваше величанство, Србија је кост у грлу. – одлучно ће Туцовић. “Е, па онда – слушај 
ме сине.” Димитрије нетремице упиљио погледом у Краља, зауставио дах и слуша. “Сутра у 
Парламенту, гласај за паре, које су одређене за моју апанажу.” Димитрије се мало помери и 
заусти нешто да каже, но Краљ настави: “Тај новац намењен је за наоружање и одбрану 
земље. Куд бих ја са толиким парама. Из разлога тајности, не смемо да га прикажемо у 
буџету другач ије, него као новац намењен мени...” Краљ застаде, погледа Димитрија и 
настави: “А ти, као резервни капетан наше војске, већ знадеш шта је тајна.” Разговор је тиме 
завршен. Сутрадан је седница Парламента, трајала пет минута. Буџет је усвојен, тајна 
сачувана. Тако је то некад било. Тајна је била закон – одбрана земље светиња. Краљевом 



апанажом финансиран је спас Србије. Морало је тако, због оних вани, да би се спасли они 
унутра. Није по праву, али је по моралу. 

* * * 

Благо Чика Пери што умрије на време, те не дочека власти тзв. “изворног ДОСа.” Према 
ономе како су “ревносно” владали и са каквим ентузијазмом испоруч ују своје грађане (читај 
Србе) у Хаг, можда би и сам Краљ, да је по живео завршио на дотичном месту. А тамо, према 
правилима творевине, зване Трибунал, исти би одговарао, због “тајних” рачуна, командне 
одговорности, неовлашћеног коришћења средстава за одбрану земље. Оптужница би у 
међувремену била “обогаћена” и податком да је, као добровољац под именом Петар Мркоњић 
био припадник паравојних формација и као такав 1875. године учествовао у “Невесињској 
пушци”, која не беше ништа друго, него (према оцени страних посматрача) “закамуфлирани и 
ничим изазавани устанак српског народа у Херцеговини”. Недуго затим, дотични Петар 
Мркоњић, алијас Чика Пера, постао је Краљ Србије. Као такав, према тврђењу невладиних 
организација, за све време трајања “анексионе кризе” у Босни од 1908. године, подржавао је 
српски народ са инкриминисане стране Дрине, иако је његова земља била под санкцијама 
тадашње “међународне заједнице” оличене у благородној земљи Аустроугарској и њеним 
ревносним савезницама, Немачкој, Бугарској и Турској, вековним “пријатељима” Србије. 
Посебно би му се ставило на терет, што није транспарентно, самим тим државнички 
одговорно; у освит Великог рата обавестио будућег агресора, шта се заправо скривало иза 
његове велике апанаже. Такође би непобитно било утврђено, да је од тих средстава 
опредељених за куповину чачкалица, тоалет папира, папирнатих марамица, штапића за уши и 
других средстава за личну хигијену – противправно набавио несразмерно велику количину 
муниције за војничке пушке, гранате за топове великог домета и два аероплана. Иста убојна 
средства је након куповине, а када је почео рат, употребио против “међународне заједнице” 
која му је завела оправдане санкције, а он се неоправдано бранио. Да грех буде још већи, све 
је радио у тајности, па су Фонд за хуманитарно право, као и друге невладине организације 
били затечени, што се коси са правилима “отвореног друштва”. 

* * * 

Другооптужени, свакако би био горе споменути учесник у тајном договору и “злочиначкој 
звери” Димитрије Туцовић, звани Мита, јер према правилима Хага: његова дужност као 
резервног капетана, била је да се по заврш етку разговора са Чика Пером, из истих стопа 
запути према Ибарској магистрали и у крчми “Код Мице Тракалице”, аустријском дипломати 
Шуберу уручи стенограм разговора који је у тајности водио са првооптуженим субјектом. 
Пошто другооптужени није тако поступио, накнадним вештачењем, увек “неутралних” 
Финаца, било би доказано да се огрешио о правила Ха шког Трабуњања, параграф Б1 Бис, 
кроз скроз на скроз, доле десно други ред, регистар број 28. Да је поступио, по горе 
поменутим правилима, заузврат би добио десет дуката и 18 гроша, промену идентитета, 
имунитет од грипа и тако стекао могућност да поживи знатно дуже. Међутим, одрекавши се 
тих цивилизацијских достигнућа, изгубио је живот у Колубарској бици, за коју се касније 
испоставило да је једна смишљена националистич ка ујдурма српских екстремиста, те је као 
таква по налогу до недавно важећег попечитеља просвете избачена из школског програма, 
као непотребан баласт прошлости од кога треба ослободити српску децу и “про чишћену”, 
преко Фулбрајтовог фонда послати у Дизниленд на усавршавање. 

Тако би то по ДОС–у било, да је било онако како није било. Имали су Пера и Мита срећу, па 
их нема међу живима. Склонише се у историју и мит. 

П.С. Свака сличност са догађањима данашњим, историјски је случајна, а од стране 
долепотписаног аутора, у потпуности намерна. 


