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ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Нет государства без армии, ибо нет порядка без силы, его уста-
новившей. Каждое государство, в меру своих возможностей, фор-
мирует и развивает средства самозащиты и принуждения. Нечасто 
встретишь, чтобы государство не имело армии, а еще реже, чтобы 
армия существовала без государства. Однако в истории Сербии 
ХХ в. дважды случалось так, что армия имелась, а государство от-
сутствовало: накануне создания Югославии и после ее распада. 
Сбор в России в годы Первой мировой войны добровольцев – сер-
бов и прочих югославян − для пополнения сербской армии со 
временем перерос, в силу ряда непредвиденных обстоятельств,  
в процесс формирования новой югославской армии. Она создава- 
лась по образцу армии многонационального и многоконфессиональ-
ного государства, образование которого, начиная с 1917 г., виделось 
реалистичным вариантом решения вопроса национального и госу-
дарственного развития югославянских народов. Спустя два года, 
это государство – после определения его границ на Парижской 
мирной конференции – действительно появилось на карте Европы. 
Следовательно, югославская армия на целых два года старше самой 
Югославии. Аналогичным образом Югославская народная армия 
продолжила существовать и после 1991 г., когда из федерации выш-
ли сначала Словения и Хорватия, а затем и Македония с Боснией 
и Герцеговиной. Югославская армия во второй раз действовала  
в условиях отсутствия как государства, которое она призвана была 
защищать, так и политических институтов, которым она привыкла 
подчиняться. Эти два исторических факта обусловили название дан-
ной книги. 

В российских и сербских архивах хранятся многочисленные 
документы, позволяющие объяснить политические предпосылки 
и обстоятельства появления Сербского добровольческого корпуса. 
Однако до настоящего времени эти материалы не были ни собраны  
в одном издании, ни проанализированы должным образом. Насто- 
ящий сборник представляет собой попытку заполнить существую-
щую лакуну. Наиболее очевидным свидетельством происходивших 
перемен служит само название добровольческого формирования. 
"Сербский добровольческий корпус" подвергся переименованию  
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под давлением некоторых служивших в нем хорватов и словенцев, 
требовавших, чтобы он назывался "Югославянский добровольче-
ский корпус". Недовольные грозились разогнать его, в том случае 
если не изменится оригинальное название, которое они восприни-
мали как проявление сербского гегемонизма. Глава сербского пра-
вительства Никола Пашич предложил компромиссный вариант – 
"Добровольческий корпус сербов, хорватов и словенцев". В конце 
концов, добровольцы оказались на Салоникском фронте в составе 
"Югославянской дивизии"1. Сама Югославия в тот момент все еще 
оставалась политическим проектом. Не более того.

Источники, представленные в настоящем сборнике, относятся 
к периоду февраля 1916 г. − октября 1920 г., за исключением фраг-
мента воспоминаний Йосипа Хорвата – бывшего австро-венгер-
ского военнослужащего, оказавшегося в плену в России. Очевидно, 
эти хронологические рамки отличаются от общепринятых в исто-
риографии, охватывающих события с 1914 г. по 1918 г. Авторы-
составители, готовившие материалы к публикации, объясняют свой 
выбор стремлением сфокусировать внимание на том, что проис-
ходило на территории России, и, в первую очередь, на политиче-
ских процессах и явлениях, имевших отношение к формированию 
добровольческого корпуса. А для истории России 1917 и 1920 гг. –  
годы революции и окончания Гражданской войны − имеют боль-
шее значение, чем 1918 г. Прочие аспекты исторического феномена,  
о котором идет речь, – судьба сербских добровольцев из Австро-
Венгрии, перешедших на сторону Сербии уже в 1914 г., а также до-
бровольцев из обеих Америк, Франции, Италии и Австралии – оста-
лись за рамками данной публикации. Сыгранная ими роль несопо-
ставима с тем политическим значением, которое имело формирова-
ние Добровольческого корпуса на территории России. 

Перенос верхней хронологической границы к 1920 г. объясня-
ется и тем фактом, что в результате переброски частей корпуса на 
Салоникский фронт в 1918 г. добровольческий вопрос не утратил 

1 Архив Југославије (Далее – АЈ), 341, 1917. Инструкция председателя сербско-
го правительства Н. Пашича, отправленная сербскому посланнику в Лондоне 
Йовану Йовановичу в связи с разногласиями по вопросу добровольческого кор-
пуса (20 апреля 1917 г.). Дату по григорианскому календарю указал А. Лаинович, 
первым подготовивший документ к публикации. Таким образом, письмо отправ-
лено 7 апреля.
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своей актуальности. Ведь в России осталось немало других не столь 
многочисленных формирований добровольцев, принимавших уча-
стие в Гражданской войне, располагавших определенным полити-
ческим статусом и, в связи с этим, имевших собственные амбиции. 
Полк С.Х.С. "Майор Благотич", Югославянский революционный от-
ряд, Югославянский полк "Матия Губец" и прочие мелкие форми-
рования воплощали собой продолжение процесса, начало которого 
ознаменовалось формированием в 1916−1917 гг. Сербского добро-
вольческого корпуса. Перечисленные отряды находились в посто-
янном взаимодействии с генеральным консульством Королевства 
Сербия (впоследствии Королевства сербов, хорватов и словенцев)  
в России, Югославянским народным вече в России, Французской 
военной миссией в Сибири, Чехословацким легионом, армией 
Колчака, большевиками и т.д.

Главная тема работы – специфическая и исключительная по-
литическая роль, отводимая добровольческому корпусу, которо-
му надлежало стать ядром армии нового югославянского государ-
ства. О том, какое значение имел опыт службы среди добровольцев  
в России, свидетельствует послевоенная карьера командующего 
Первой добровольческой дивизией генерала Стевана Хаджича, за-
нимавшего пост военного министра в нескольких составах прави-
тельства Королевства СХС/Югославия (в 1919 г., 1921 г., 1924 г., 
1926–1931 гг.) и умершего на этой должности. Для науки давно 
не новость то, насколько важен политический аспект истории 
Добровольческого корпуса. Тем не менее, эта тема долго ожида-
ла надлежащего освещения. Историк и современник тех событий 
Йосип Хорват позднее писал в мемуарах: "В добровольческом дви-
жении в России впервые о себе заявили силы, препятствовавшие 
реализации югославянской идеи"2. То есть, еще до возникновения 
самого государства...

К публикации настоящего сборника авторов-составителей по-
будила, помимо прочего, потребность развеять некоторые заблуж-
дения. Прежняя историография придерживалась той точки зрения, 

2 Horvat. J. Živjeti u Hrvatskoj. Zapisci iz nepovrata 1900–1941. Zagreb, 1984. S. 85 
(Говоря о "югославянском революционном движении", Хорват имеет ввиду пе-
чально закончившуюся попытку создания югославского государства и формиро-
вания югославянской нации. Сам он был представителем югославянски ориенти-
рованной хорватской молодежи – поколения, рожденного в 1896 г.)
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что "история югославянского движения в России во время войны  
не изучена до сих пор, и, может, никогда не будет изучена, так как 
не сохранились соответствующие документы"3. Данная пессимисти-
ческая позиция опровергается воспоминаниями добровольцев, ра-
ботами историков и сборниками документов, которые проливают 
свет на интересующую нас проблему4. Можно даже сказать, что се-
годня документов имеется в изобилии. Малая часть – относящиеся к 
проблеме Югославии и югославянства − опубликована в настоящем 
сборнике. 

Предлагаемые вниманию читателя российские документы 
хранятся в Российском государственном военно-историческом 
архиве (РГВИА). Фонд № 2003 (Штаб Верховного главнокоманду-
ющего (Ставка) представлен ценнейшими материалами военно-
оперативного, военно-политического и контрразведывательного 
характера: Оп. 1 (Управление генерал-квартирмейстера), Оп. 3 
(Управление дежурного генерала) и Оп. 4 (Военно-политический 
отдел). Разумеется, исследование, более широкое в тематическом 
отношении, потребовало бы привлечения материалов и других хра-
нилищ: Архива внешней политики российской империи (АВПРИ);  

3 Он же. Prvi svjetski rat – panorama zbivanja 1914–1918. Zagreb, 1967. S. 341. 
4 Јовановић Р. Зашто сам и како био и остао у Русији од 1913. до 1923. године. 
Београд, 1925; Шкарић М. Ђ. Четници и Добровољци у ратовима за ослобођење и 
уједињење. Нови Сад, 1925; Миланковић Ј. Успомене из Сибира 1918–1919. и пут 
океаном у домовину 1920. Београд, 1926; Максимовић В. Споменица прве српске 
добровољачке дивизије: 1916−1926. Београд, 1926; Српски хероји у рату са германо-
бољшевицима у Русији. Београд, 1930; Dobrovoljci kladivarji Jugoslavije: 1912−1918. 
(zbrali in uredili E. Turk, J. Jeras, R. Paulin). Ljubljana-Maribor, 1936; Јовановић И., 
Рајковић С., Рибар В. Југословенски добровољачки корпус у Русији: прилог историји 
добровољачког покрета: (1914−1918). Београд, 1954; Груловић Н. Југословени 
у рату и Октобарској револуцији. Београд, 1962; Jугословенски добровољци у 
Русиjи 1914−1918 (приредио Н. Поповић) Београд, 1977; Поповић Н. Србиjа и 
Русиjа 1914−1918. Београд, 1977; Jугословенски добровољци 1914−1918. Зборник 
докумената. (приредио Н. Поповић). Београд, 1980; Horvat J. Živjeti u Hrvatskoj...; 
Петровић И. Српски добровољци 1912−1918. Броjке и судбина. Нови Сад, 2001; 
Ристић Р. Добруџанска епопеја: говор докумената. Београд, 2006; Димитријевић Б. 
У равницама привида: српски војни санитет 1916. у Добруџи по сведочењима др 
М. Велимировића и др В. Станојевића. Београд, 2008; 95 година од формирања 
Прве српске добровољачке дивизије: зборник радова. (уредници В. Голубовић, 
М. Мицић). Београд, 2011; Кујовић Д. Банаћани у вртлогу добровољства и дисиден-
ства у Русији у Првом свјетском рату. Кикинда, 2013; Лобачёва Ю. В. Югославянское 
движение в Америке в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. М.-СПб., 2014.
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Российского государственного архива социально-политической  
истории (РГАСПИ) и Государственного архива Российской Феде- 
рации (ГАРФ). 

В сербских архивах тоже есть немало фондов, в которых мож-
но обнаружить материалы о Добровольческом корпусе в России. 
Большая часть из публикуемых − из белградского Военного архи- 
ва (Војни архив − ВА), в котором наиболее интересные для нас до-
кументы объединены в фонде "Военный архив Добровольческого 
корпуса СХС в России" (Ратна архива Добровољачког корпу-
са СХС у Русији. П.10). Один обширный документ – из фонда 
"Верховное командование. Часть I. 1914−1920" (Врховна команда I 
део, 1914–1920. П.3). Архив Сербии (Архив Србије − АС) представ-
лен фондами "Югославские добровольцы в России" (Југословенски 
добровољци у Русији. Ф. 89) и "Посольство Королевства Сербия в 
Петербурге" (Посланство Краљевине Србије у Петрограду. Ф. 72). 
Из Архива Югославии (Архив Југославије − АЈ) позаимствова-
ны материалы из фондов "Посольство Королевства Югославия в 
Лондоне" (Посланство Краљевине Југославије у Лондону. Ф. 341) и 
"Дипломатические представительства и консульства Королевства 
СХС в России 1919−1920" (Дипломатска и конзуларна представ-
ништва Краљевине СХС у Русији 1919–1920. Ф. 375). При этом не-
обходимо учитывать, что в данном архиве источники по интересу-
ющей нас теме можно обнаружить и в фондах "Министерство ино-
странных дел Королевства Югославия" (Министарство иностраних 
послова Краљевине Југославије. Ф. 334); "Делегация Королевства 
Югославия на Парижской мирной конференции" (Делегација 
Краљевине Југославије на мировној конференцији у Паризу. Ф. 336); 
"Югославяне и Октябрьская революция" (Југословени у Октобарској 
револуцији. Ф. 507); "Мемуары" (Мемоарска грађа. Ф. 516); "Архив 
ЦК Союза коммунистов Югославии" (Архив ЦК Савеза комуни-
ста Југославије. Ф. 507). Из коллекций документов, находящихся за 
пределами Сербии, следует иметь в виду фонды Государственного 
архива в Загребе (Državni аrhiv u Zagrebu) – "Добровольческий кор-
пус в Одессе (Диссидентское движение)" (Dobrovoljački korpus u 
Odesi (Disidentski pokret); Хорватского государственного архива 
(Hrvatski državni arhiv − HDA) – "Югославянская народная оборо-
на" (Jugoslavenska narodna odbrana), "Мандич Анте" (Mandić Ante) 



11

и "Трумбич Анте" (Trumbić Ante); Архива Хорватской академии 
наук и искусств (Arhiv Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti −  
AHAZU) – "Югославянский комитет и Трумбич Анте" (Jugoslavenski 
odbor i Trumbić Ante); Хорватского исторического музея (Hrvatski 
povijesni muzej − HPM) – "Ямбришак Миливой (Jambrišak Milivoj).

Документы представлены, по большей части, в хронологиче-
ском порядке, который нарушался только в случае с делами офи-
циального происхождения, объединяющими большое количество 
взаимосвязанных документов. Тогда хронологическая стройность 
жертвовалась в пользу органичного, связного изложения темы, ос-
вещаемой материалами дела. Большая часть документов публикует-
ся впервые. Но есть и редкие исключения. Так, документ, чрезвычай-
но важный для понимания темы сборника и вышедший из-под пера 
сербского премьер-министра военного времени Николы Пашича, 
впервые был опубликован в 1965 г. Андрией Лаиновичем5. Широко 
известны и мемуары Йосипа Хорвата, в которых содержится крас-
норечивое описание жизни австро-венгерских военнопленных в 
России. Ранее увидели свет и статьи, написанные проявлявшими 
политическую активность бывшими военнопленными, а также про-
чими участниками политической борьбы, развернувшейся в рядах 
Сербского добровольческого корпуса и вокруг него. Эти материалы 
периодических изданий, которые имеют большое значение для по-
нимания политического контекста интересующих нас событий, не 
только являются библиографической редкостью, но и, по большей 
части, не введены в научный оборот. Наконец, мы печатаем на рус-
ском Меморандум генерала Михайло Живковича, ранее опублико-
ванный по-сербски Николой Поповичем6. Русский вариант имеет 
самостоятельное значение, ибо именно в таком виде документ рас-
сылался различным российским организациям и отдельным лицам, 
имевшим отношение к вышеуказанным процессам.

Авторы-составители стремились сохранить, по мере возможно-
сти, исходный облик документов. Они публикуются на том языке, на 
котором появились на свет, и с учетом присущих их авторам диалек-
тических особенностей. В сборнике есть документы на сербском, рус-
ском, словенском и хорватском языках. Неоднородна и орфография  

5 Lainović A. Nikola Pašić o Dobrovoljačkom korpusu u Rusiji 1917 // Historijski zbornik. 
God. XVIII. Zagreb, 1965. S. 215–218.
6 Југословенски добровољци у Русији. (Прир. Н. Поповић). Београд, 1977. С. 225–236.
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документов, некоторые из которых написаны на странном гибриде 
русского и сербского языков. Изменения не производились даже в 
том случае, если какое-нибудь предложение оставалось полностью 
непонятным. Если документ был поврежден или нечитаем, стави-
лись угловые скобки с троеточием, сопровождаемые комментарием 
авторов-составителей. Угловые скобки ставились и там, где требова-
лось расшифровать редко встречающиеся сокращения, дабы прояс-
нить содержание текста. Общепринятые и не вызывающие разночте-
ний сокращения не расшифровывались (обозначение года и месяца, 
отдельных воинских чинов, слова "господин" и т.п.). Круглые скобки 
ставились авторами самих документов. Все подчеркивания имеют-
ся в оригинальных текстах. Даты, указанные по старому стилю, не 
переведены на новый. Исключение представляет собой вышеупомя-
нутый написанный Н. Пашичем документ, дату создания которого 
пересчитал А. Лаинович. В результате его следует датировать не 7, а 
20 апреля 1917 г.

Принимая во внимание тот факт, что половина документов 
написана по-русски, а половина – по-сербски (по-хорватски, по-
словенски), авторы-составители решили, что и названия их следует 
приводить на том языке, на котором они созданы. При этом пред-
полагается, что сборником будут пользоваться, в первую очередь, 
специалисты по русской и сербской истории, владеющие обоими 
языками. Только введение печатается на двух языках, дабы с ним 
могли ознакомиться и остальные читатели. Упомянутым в тексте 
лицам посвящены комментарии, написанные на том же языке, что 
и соответствующий документ. В комментариях представлен перевод 
и объяснение различных иностранных терминов и архаических вы-
ражений7. 

7 Затруднение могло бы вызвать слово "диссидент" (лат. dissident, англ. dissenter или 
noncomformist, рус. диссидент), оригинальное значение которого со временем из-
менилось. "Диссидентами" в эпоху Реформации в Англии и Уэльсе (XVII−XVIII вв.) 
называли тех, кто откололся от государственной англиканской церкви (Church of 
England). В своем новом значении термин, повторно вошедший в употребление во 
второй половине 1960-х гг., используется для описания общественно-политическо-
го феномена, распространенного в СССР и других социалистических государствах . 
В документах, опубликованных в настоящем сборнике, в качестве "диссидентского" 
фигурирует движение военнослужащих Сербского добровольческого корпуса, − хор-
ватов и словенцев, по большей части, − выступавших за выход из данного формиро-
вания. В этом смысле слово употребляют и составители. 
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ПРЕДГОВОР ПРИРЕЂИВАЧА

Нема државе без војске, јер нема поретка без силе којом ће 
он бити успостављен. Све државе, у оквиру својих могућности, 
развијају апарат одбране и принуде. Ретке су ситуације да држава 
постоји без војске, а још ређе да постоји војска без државе. 
Међутим, у српској историји двадесетог века чак два пута се 
догодило да војска постоји без државе: уочи стварања Југославије 
и после њеног нестанка. Прикупљање добровољаца у Русији за 
попуну српске војске током Првог светског рата временом се, 
услед низа непредвиђених околности, претворило у стварање 
нове, југословенске војске. Та нова војска је била скројена по мери 
мултинационалне и мултиконфесионалне државе која се, почев од 
1917. године, указала као једна од реалних могућности за решавања 
државног и националног питања југословенских народа. Две године 
касније, када су признате њене границе на мировној конференцији у 
Паризу, та држава је заиста почела да постоји. Из тога произлази да 
је југословенска војска постојала пуне две године пре југословенске 
државе. На сличан начин, Југословенска народна армија је наставила 
да постоји и после 1991. године, када су из федерације најпре иступиле 
Словенија и Хрватска, а потом Македонија и Босна и Херцеговина. 
Југословенска војска је опет деловала без државног оквира чијој 
одбрани је била намењена и без политичких институција којима је 
до тада служила. Те две чињенице инспирисале су наслов ове књиге. 

У руским и српским архивима постоје бројна документа на 
основу којих се могу објаснити политички узроци и околности 
настанка Српског добровољачког корпуса, али до сад нису 
била сакупљена на једном месту нити на одговарајући начин 
анализирана. Овај зборник грађе је покушај да се та празнина 
попуни. Најочигледнији показатељ промена које су се одигравале 
јесте сам назив добровољачког корпуса. Од првобитног имена 
Српски добровољачки корпус се одустало под притиском једног 
броја Хрвата и Словенаца. Незадовољници су захтевали назив 
Југословенски добровољачки корпус, под претњом да се корпус 
растури ако остане његов српски назив, који су доживљавали као 
израз српске хегемоније. Председник владе Никола Пашић је пону-
дио компромис: Добровољачки корпус Срба, Хрвата и Словенаца.  
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На крају су се добровољци нашли на Солунском фронту у јединици 
под називом Југословенска дивизија.1 А Југославија је тада још увек 
била само политички пројекат. И ништа друго.

Извори објављени у овом зборнику настали су у хронолошком 
распону од фебруара 1916. до октобра 1920. године, осим одломка из 
мемоара некадашњег аустроугарског заробљеника у Русији Јосипа 
Хорвата. Приметно је да се временски оквир од 1916. до 1920. годи-
не не поклапа са уобичајеном хронологијом добровољачког питања 
у историографији, која традиционално захвата период од 1914. до 
1918. године. Опредељење приређивача грађе за нови хронолошки 
оквире подстакнуто је жељом да се усредсреде на збивања која су 
се одиграла на простору Русије, а нарочито на политичке процесе, 
појаве и догађаје у вези са добровољачким корпусом који је у њој 
формиран. А за хронологију руске историје важније су године 1917. 
када је избила револуција и 1920. када је окончан грађански рат, него 
1918. година. Остали аспекти феномена, односно историја српских 
добровољаца уз Аустроугарске који су прешли у Србију већ 1914, као 
и добровољци из обе Америке, Француске, Италије и Аустралије, 
нису овде обрађени, јер њихово укључивање у српску војску није 
имало ни приближно онолики политички значај као што је имало 
питање добровољачког корпуса у Русији. 

Други разлог за померање хронолошке границе до 1920. године 
лежи у чињеници да пребацивањем делова корпуса на Солунски 
фронт 1918. године добровољачко питање није окончано, јер су многе 
мање добровољачке јединице остале на тлу Русије, учествовале у 
грађанском рату и, истовремено, имале одређени политички статус 
и амбиције. Пук С.Х.С. "Мајор Благотић", Југословенски револу-
ционарни одред, Југословенски пук "Матија Губец" и друге мање 
јединице били су, у ствари, наставак процеса који су покренути у 
Српском добровољачком корпусу 1916–1917. године, па су зато 
ти одреди били у сталној интеракцији са генералним конзулатом 
Краљевине Србије (потом Краљевине СХС) у Русији, Југословенским 
народним већем у Русији, Француском војном мисијом у Сибиру, 
Чешком легијом, Колчаковом армијом, бољшевицима, итд... 

1 АЈ, 341, 1917. Инструкција председника српске владе Н. Пашића српском 
посланику у Лондону Ј. Јовановићу у вези сукоба у добровољачком корпусу, 20. 
априла 1917. г. Крф. Датум је по грегоријанском календару вероватно прерачунао 
први приређивач документа А. Лаиновић. Ради се дакле о 7. априлу. 
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Специфична и изузетно значајна политичка улога, по којој  
је добровољачки корпус требало да постане језгро војске нове југос- 
ловенске државе, главна је тема ове књиге. Колико је политичко 
искуство стечено међу добровољцима у Русији било важна квали- 
фикација показује послератна каријера команданата Прве добро- 
вољачке дивизије, генерала Стевана Хаџића, који је у новој држави, 
Краљевини СХС и Југославији, био министар војске и морнарице 
у неколико влада: 1919, 1921, 1924, 1926–1931, а на тој дужности је 
и умро. Политички аспект историје Добровољачког корпуса дуго је 
чекао на историографску обраду, иако је важност те теме за историју 
Југославије примећена одавно. Историчар и савременик тих догађаја, 
Јосип Хорват, писао је касније у мемоарима: "У добровољачком су 
покрету у Русији избиле први пут на видјело силе, које су кочиле 
реализирање југославенске идеје."2 Дакле, још пре настанка саме те 
државе... 

Објављивање овог зборника подстакнуто је, поред осталог, 
и потребом да се разбију неке заблуде. У старијој историографији 
се сматрало да "[х]историјат југославенског покрета у Русији 
током рата до сад није обрађен, а можда никада неће ни бити, јер 
је градиво пропало."3 Упркос том песимистичком ставу, велики 
допринос осветљавању теме пружају успомене добровољаца, 
радови историчара и збирке докумената посвећене добровољачком 
покрету.4 Може се, чак, рећи да данас грађе има у изобиљу. Један мали 

2 Horvat, Josip, Živjeti u Hrvatskoj. Zapisci iz nepovrata 1900–1941, Zagreb 1984, с. 
85 (у даљем тексту: J. Horvat, Živjeti u Hrvatskoj...) Хорват под "југославенским 
револуционарним покретом" подразумева неуспели покушај стварања југословенске 
државе и нације. Он сам био је припадник југословенски оријентисане хрватске 
омладине генерације рођене 1896. године.
3 Horvat, Josip , Prvi svjetski rat – panorama zbivanja 1914–1918, Zagreb 1967, с. 341. 
4 Р. Јовановић, Зашто сам и како био и остао у Русији од 1913. до 1923. године, 
Београд 1925; М. Ђ. Шкарић, Четници и Добровољци у ратовима за ослобођење 
и уједињење, Нови Сад 1925; Ј. Миланковић, Успомене из Сибира 1918–1919. и 
пут океаном у домовину 1920, Београд 1926; В. Максимовић, Споменица прве 
српске добровољачке дивизије: 1916−1926, Београд 1926; Српски хероји у рату са 
германо-бољшевицима у Русији, Београд 1930; Dobrovoljci kladivarji Jugoslavije: 
1912-1918, zbrali in uredili E. Turk, J. Jeras, R. Paulin, Ljubljana-Maribor 1936; 
И. Јовановић, С. Рајковић, В. Рибар, Југословенски добровољачки корпус у Русији: 
прилог историји добровољачког покрета: (1914−1918), Београд 1954; Груловић, 
Никола, Југословени у рату и Октобарској револуцији, Београд 1962; Jугословенски 
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део, који се тиче питања Југославије и југословенства, публикован је 
у овом зборнику. Руска документа која у овом зборнику објављујемо 
потичу из Руског државног војноисторијског архива (Российский 
государственный военно-исторический архив – РГВИА), из фонда  
2003 – Штаб врховног команданта (Штаб Верховного главноко- 
мандующего (Ставка)), а то су најквалитетнија документа царске 
војске оперативног, војно-политичког и контробавештног карактера 
(Управление генерал-квартирмейстера – оп. 1, Управление 
дежурного генерала – оп. 3, Военно-политический отдел – оп. 4.). 
Наравно, за опсежнија истраживања требало би консултовати и друге 
руске архиве, а у првом реду Архив внешней политики российской 
империи (АВПРИ); Российский государственный архив социально-
политической истории (РГАСПИ) и Государственный архив 
Российской Федерации (ГАРФ). У српским архивима постоји велики 
број фондова у којима се налази грађа везана за Добровољачки корпус 
у Русији. Из Војног архива (ВА) у Београду објављујемо највише 
докумената, уз напомену да највреднија грађа потиче из фонда Ратна 
архива Добровољачког корпуса СХС у Русији (П.10), а један обимни 
документ је из фонда Врховна команда I део, 1914–1920 (П.3) Из 
Архива Србије (АС) у овом зборнику је објављена грађа из фондова 
Југословенски добровољци у Русији (89) и Посланство Краљевине 
Србије у Петрограду (72). Из Архива Југославије (АЈ) објављена су 
документа из фондова Посланство Краљевине Југославије у Лондону 
(341) и Дипломатска и конзуларна представништва Краљевине СХС 
у Русији 1919–1920 (375), али треба имати у виду да у том архиву 
грађе за ову тему вероватно има и у фондовима Министарство 

добровољци у Русиjи 1914−1918, приредио Н. Поповић Београд 1977; Н.Поповић, 
Србиjа и Русиjа 1914−1918, Београд 1977; Jугословенски добровољци 1914−1918. 
Зборник докумената, приредио Н. Поповић Београд, 1980; Horvat, Josip, Živjeti 
u Hrvatskoj. Zapisci iz nepovrata 1900–1941, Zagreb 1984; И. Петровић, Српски 
добровољци 1912−1918. Броjке и судбина, Нови Сад 2001; Р. Ристић, Добруџанска 
епопеја: говор докумената, Београд, 2006; Б. Димитријевић, У равницама привида: 
српски војни санитет 1916. у Добруџи по сведочењима др М. Велимировића и др 
В. Станојевића, Београд, 2008; 95 година од формирања Прве српске добровољачке 
дивизије: зборник радова, уредници В. Голубовић, М. Мицић, Београд 2011; 
Д. Кујовић, Банаћани у вртлогу добровољства и дисиденства у Русији у Првом 
свјетском рату, Кикинда, 2013; Лобачёва Ю. В., Югославянское движение в Америке 
в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг., Москва-Санкт-Петербург, 2014.
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иностраних послова Краљевине Југославије (334); Делегација 
Краљевине Југославије на мировној конференцији у Паризу (336);  
Југословени у Октобарској револуцији (507); Мемоарска грађа (516); 
Архив ЦК Савеза комуниста Југославије (507). За истраживања ван 
Србије требало би погледати фондове Државног архива у Загребу, 
где постоји збирка под називом Добровољачки корпус у Одеси 
(Дисидентски покрет); у Хрватском државном архиву (ХДА) на-
лази се фонд Југославенска народна одбрана, као и збирке Мандић 
Анте и Трумбић Анте; у Архиву Хрватске академије знаности и 
умјетности (ХАЗУ) чувају се збирке Југославенски одбор и Трумбић 
Анте. Најзад, Хрватски повјесни музеј (ХПМ) поседује збирку 
Јамбришак Миливој…

Документи који су овде објављени, систематизовани су, у 
основи, по редоследу настајања. Тај принцип није примењен једино 
када се радило о појединим службеним предметима, који се састоје 
из више међусобно повезаних докумената. У таквим случајевима 
решење је тражено у очувању органске везе теме о којој говоре, па 
и по цену нарушавања строге хронологије. Већина докумената овде 
се објављује први пут. Учињено је свега неколико изузетака. Један 
је документ чији аутор је ратни председник српске владе, Никола 
Пашић, а који је 1965. године био објавио Андрија Лаиновић, јер је 
изузетно битан за разумевање теме којој је посвећен зборник.5 Други 
је одломак из мемоара Јосипа Хорвата, јер даје упечатљиву слику 
заробљеничког живота из визуре самих аустроугарских војника у 
Русији. Објављено је и неколико чланака из штампе коју су у Русији 
публиковали политички активни бивши заробљеници и други 
учесници политичких борби у Српском добровољачком корпусу и 
око њега, јер су врло важни за разумевање политичког амбијента, а 
ретко се могу пронаћи у библиотекама и готово да нису коришћени 
у историографији. Најзад, објављен је на руском језику Меморандум 
генерала Михајла Живковића, који је претходно Никола Поповић 
био објавио на српском.6 Руска варијанта је битна, јер је тај документ 
баш у тој форми био упућен разним руским инстируцијама и 
појединцима, у склопу политичких борби које су тада вођене. 

5 Lainović, Andrija, "Nikola Pašić o Dobrovoljačkom korpusu u Rusiji 1917", Historijski 
zbornik, god. XVIII, Zagreb 1965, стр. 215–218.
6 Југословенски добровољци у Русији, прир. Н. Поповић, Београд 1977, сс. 225–236.
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Приређивачи су настојали да у овом издању очувају, колико год 
је могуће, изворност докумената. Поштован је језик на коме је 
настао документ и изговор њихових аутора. Тако се у зборнику 
могу наћи извори на руском, српском, словеначком и хрватском 
језику. Ортографија у тим документима је различита и недоследна, 
а нека су писана на необичној хибридној варијанти руско-српског 
језика. Није мењано ништа, чак ни када би понека реченица остала 
готово сасвим неразумљива. Тамо где је документ био оштећен или 
нечитљив стављене су угласте заграде са три тачке и/или коментаром 
приређивача. Угласте заграде коришћене су и да би се разрешила 
нека мање уобичајена скраћеница и да би се тако појаснио текст. 
Стандардне и по себи јасне скраћенице нису ни разрешаване 
(скраћенице за годину и месец, за поједнине војне чинове, за реч 
господин и сл.) Обле заграде у документима увек су писали сами 
њихови аутори. Сва подвлачења која постоје у текстовима докумената 
преузета су из оригиналног извора. Датуми нису прерачунавани из 
старог у нови календар. Изузетак је поменути Пашићев документ, 
чији датим је вероватно прерачунао његов први приређивач А. 
Лаиновић, тако да га треба датирати у 7. а не 20. април 1917. године. 

С обзиром да је половина докумената руског, а друга половина 
српског (хрватског, словеначког) порекла, приређивачи су се опре- 
делили да и наслове дају на језику на коме је писан и документ. 
Претпоставка је да ће овај зборник грађе користити пре свега 
специјалисти за српску и руски усторију, који владају тим језицима. 
Једино је уводна студија дата на оба језика, како би била доступнија 
и другим читаоцима. Ко су личности које се помињу у документима 
објашњено је у напоменама, на оном језику на коме је и конкретни 
документ. У напоменама су објашњени и преведени разни страни 
изрази и архаизми7. 

7 Једина реч која би могла да изазове недоумицу је реч "дисидент" (лат. dissident, 
енгл. dissenter или noncomformist, рус. диссидент), која је временом променила своје 
првобитно значење. Израз "дисидент" je током реформацијских сукоба у Енглеској 
и Велсу у XVII и XVIII веку означавао отпадника од државне англиканске цркве 
(Church of England). Израз је у свом новом значењу поново ушао у масовну упо-
требу у другој половини 1960-их, и то у вези са једним феноменом специфичним за 
СССР и друге социјалистичке државе. У документима објављеним у овом зборнику 
израз је коришћен да се означи политички покрет за иступање дела припадника 
Српског добровољачког корпуса, махом Хрвата и Словенаца, из те јединице. У том 
смислу користили су га и приређивачи.
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А. Ю. Тимофеев

ИНТЕРЕСЫ РОССИИ НА БАЛКАНАХ  
И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.

В 1908 г. после сорока лет оккупации Австро-Венгрия аннекси-
ровала Боснию и Герцеговину (БиГ), многонациональную турецкую 
провинцию, самым многочисленным народом которой были право-
славные сербы (42,76 %). Этот шаг вызвал негодование сербов не 
только в БиГ, но и в соседнем независимом Королевстве Сербия. 
Во время оккупации Австро-Венгрией сербское население БиГ под-
вергалось разнообразному давлению − от попыток искусственного 
создания "боснийского" этноса до консервации феодальных повин-
ностей сербских крестьян, работавших на мусульманских бегов. Ан-
нексия похоронила все надежды сербского населения на обретение 
свободы и независимости мирным путем. Фитиль порохового по-
греба Европы был подожжен. 

Стоит напомнить, что Россия, согласно договоренностям в Рейх- 
штадте (1876) и Пеште (1877), согласилась с тем, что Австрия ок-
купирует Боснию и Герцеговину. Накануне аннексии, 2–3 (15–16) 
сентября 1908 г., в крепости Бухлау глава МИД Российской импе-
рии А. Извольский провел переговоры по этому вопросу со своим 
австрийским коллегой А. Эренталем. Высокопоставленный россий-
ский чиновник попался на удочку австрийских обещаний (позднее 
не выполненных) поддержать российские претензии по вопросу  
о проливах в обмен на нейтралитет России при провозглашении ан-
нексии БиГ. Надежда на осуществление извечной мечты о контро-
ле над проливами1 подвигла Извольского заключить те договорен-
ности, на которые у него даже не было полномочий. Соглашение, 
оставшееся официально не ратифицированным, нанесло огромный 
ущерб российским интересам. Ошибка, названная "дипломатической  

1 Н. С. Киняпина, Балканы и проливы во внешней политике России в конце 
XIX века (1878−1898), Москва, 1994.
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Цусимой", стоила карьеры министру и другим дипломатам, ее совер-
шившим. 

Ход событий уже нельзя было повернуть вспять2. Германия осу-
ществляла прямое давление на Россию, сообщив в ультимативной 
форме, что отказ Сербии признать аннексию повлечет нападение  
на нее со стороны Австро-Венгрии. В случае вовлечения в кон-
фликт третьих сил, Берлин не смог бы оставаться безучастным на-
блюдателем. Констатировав неготовность России к войне (в защиту 
Сербии), царское правительство сделало все возможное, чтобы не 
предоставить Вене повод для агрессии, грозившей перерасти в более 
масштабный конфликт. По настоянию Петербурга и других евро-
пейских столиц, Белград 3 марта 1909 г. вынужден был признать ан-
нексию Боснии3. Произошедшее не только позволило на некоторое 
время отложить начало европейской войны, но и продемонстри-
ровало стремление России к поддержанию мира даже ценой соб-
ственных внешнеполитических интересов. С другой стороны, стала 
очевидной и высокая степень лояльности и доверия к российской 
дипломатии со стороны сербских властей, действия которых диссо-
нировали в этом отношении с недовольством народных масс. По-
другому и быть не могло, ведь во главе государства стоял Никола 
Пашич – патриарх сербской политики, "который относился к России 
с особой теплотой… и глубокой внутренней симпатией". С ней он 
делил добро и зло, с ней был и на слове, и на деле, что в России пом-
нили и ценили4. 

Усилия российской дипломатии по укреплению союза право-
славных балканских государств (Сербии, Греции, Болгарии и Чер-
ногории) − барьера против австро-германской экспансии на полу-
острове − не остались напрасными, что продемонстрировала Первая  

2 К. Б. Виноградов, Боснийский кризис 1908-1909 гг. Пролог первой мировой 
войны, Ленинград, 1964; Вишняков Я. В. "Боснийский кризис 1908−1909 гг. и 
славянский вопрос", Вестник МГИМО-Университета, 1/2011, стр. 103−111.
3 И. И. Астафьев, Русско-германские дипломатические отношения 1905−1911 гг., 
Москва, 1972; Ю. А. Писарев, Великие державы и Балканы накануне первой 
мировой войны, Москва, 1985.
4 А. Л. Шемякин, "Никола Пашич: на стыке унитаристких и федералистских 
устремлений", До и после Версаля: политические лидеры и идея национального 
государства в Центральной и Юго-Восточной Европе, Москва, 2009, стр. 46−48.
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Балканская война. Однако ее результаты во многом оказались де-
вальвированными вследствие вмешательства Вены, Берлина и Лон-
дона. 

Вторая Балканская война повлекла за собой ряд последствий, 
катастрофических для геополитических интересов России на Балка-
нах: создание албанского государства, отрезавшего Сербию от моря; 
изъятие населенного албанцами и сербами г. Скадар из зоны влия-
ния Сербии; эскалацию сербо-болгарского конфликта вокруг спор-
ных районов Македонии. У Болгарии, в которой правила германская 
династия, от участия в Балканских войнах остались только горечь 
поражения, жажда реванша и непреодолимое чувство враждебно-
сти к Сербии. Из-за этого во время мировой войны, которая вскоре 
последовала, Сербия и Россия оказались отрезанными от сил союз-
ников в Греции. При всей поддержке, которую Петербург оказывал 
христианам на Балканах, его не могло оставлять равнодушным чрез-
мерно ретивое стремление Болгарии приблизиться к Константи-
нополю. Для государства, 37 % экспорта которого проходило через 
проливы Босфор и Дарданеллы, их статус имел значение, которое 
трудно было переоценить5. Еще до начала Первой мировой войны 
российский посол в Константинополе М. Н. Гирс писал министру 
иностранных дел, что "только высадка впечатляющего военного 
отряда, способного занять Константинополь и воспрепятствовать 
тому, чтобы это сделали болгары, может позволить нам выполнить 
нашу историческую задачу – завладеть проливами"6. И позднее эта 
идея не выходила из головы дипломатов и военных царской России7.

И, наконец, еще одна деталь, необходимая для понимания во-
енно-стратегических интересов России на Балканах накануне Пер-
вой мировой войны. Речь идет об известном ослаблении ее влияния 
на традиционного союзника – Черногорию, значительную часть 
бюджета которой (прежде всего, военные расходы) составляли  

5 Константинополь и проливы по секретным документам бывшего министерства 
иностранных дел, Москва, 1925; Б. А. Дранов, Черноморские проливы. Между- 
народно-правовой режим, Москва, 1948.
6 Ю. В. Лунева, Босфор и Дарданеллы. Тайные провокации накануне Первой 
мировой войны (1907−1914), Москва, стр. 160.
7 О. Р. Айрапетов, "На Восточном направлении. Судьба Босфорской экспедиции 
в правление императора Николая II", Последняя война императорской России, 
Москва, 2002, стр. 158–261.
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поступавшие из Петербурга дотации. Складывалась парадоксаль- 
ная ситуация, когда король Никола и, в еще большей степени, его  
наследники, невзирая на все династические связи династии Петро-
вичей и Романовых, начали демонстрировать растущее пренебреже-
ние к России. Это отмечали и военные, и гражданские представители 
Российской империи в Цетинье. Наиболее яркий пример приводит 
временный поверенный в делах Ю.А. Соловьев. По его воспомина-
ниям, когда 28 (15) мая 1905 г. в черногорскую столицу поступило 
известие о поражении русского флота в Цусимском сражении, пре-
столонаследник Данило публично выражал восхищение храбростью 
и талантом адмирала Того. Данило, временно подменявший отца на 
престоле, вопреки настроениям общественности8 запретил служить 
заупокойную службу по павшим морякам и вместо этого организо-
вал празднование в связи с открытием итальянской табачной фа-
брики в Подгорице9. При этом он не забывал регулярно получать из 
России средства не только на содержание армии и образовательных 
учреждений Черногории, но и для себя лично. Его личная "русская 
стипендия" составляла 10 000 рублей в год (8,3 кг золотых монет!). 
Попытка Ю. А. Соловьева помешать проведению увеселительных 
мероприятий, выглядевших непристойно в день общероссийского 
траура, вызвала истерический приступ у пребывавшего в то время 
в Вене короля Николы, потребовавшего от Петербурга отозвать ди-
пломата. Немало подобных выпадов в адрес России описано в объ-
емном двухтомном труде российского военного агента в Цетинье 
Н. Потапова, который за годы, проведенные в Черногории, глубоко 
изучил особенности ее квази-государственности и пришел к следу-
ющему выводу: "Единственный выход для Черногории из того бед-
ственного положения, в котором она находится, это присоединение 
после войны к Сербии". Неудивительно, что российский военный 
атташе констатировал: "Король Никола и его наследник демон-
стрируют особую озабоченность в связи с информацией о намере-
нии России осуществить политическое объединение Черногории  
с Сербией… − намерение, полезное для сербства, но неприятное 
для черногорской династии"10. Уже 27 ноября (10 декабря) 1914 г.  

8 Ђ. Батрићевић, Црногорци у руско-јапанском рату, Цетиње, 1996.
9 Ю. А. Соловьев, Воспоминания дипломата 1893−1922, Москва, 1959, стр. 161.
10 Н. М. Потапов, Русский военный агент в Черногории. Донесения, рапорты, 
телеграммы, письма. 1902−1915гг, I- I I, Москва-Подгорица, 2003, стр. 713−715.
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русский посланник в Черногории А. А. Гирс отмечал: "Не говоря  
о сербах королевства, для боснийцев, герцеговинцев, далматинцев  
и всех остальных сербов вхождение Черногории в состав Сербии  
вопрос окончательно и бесповоротно решенный"11. Поэтому не-
случайно, что поведение династии Петровичей во время Первой 
мировой войны ни в коей мере не соответствовало героизму черно-
горского народа. Показательна откровенность принца Данило в со-
стоявшемся 31 августа 1915 г. разговоре с германским посланником 
в Афинах: "Его королевское высочество престолонаследник… умо-
лял Его Величество Короля Греции походатайствовать в Берлине  
и Вене, чтобы с Черногорией при заключении мира обошлись по-
мягче. Его Высочество постоянно подчеркивал, что черногорская 
королевская семья оказалась вовлеченной в войну против своей 
воли. Особо нелицеприятные выражения были произнесены в адрес 
России и ее политики"12.

Вышеописанные события привели к тому, что, безотноситель-
но симпатий российского общества и государственного аппарата ко 
всем славянским православным народам, именно Сербия накануне 
Первой мировой войны стала самым близким и верным союзником 
Российской империи на Балканах. Объяснялось это не одними сим-
патиями или политическими предпочтениями тогдашних сербских 
властей, "привязавших свой челн к большому русскому кораблю". 
Стремление сербского народа, разделенного границами Оттоман-
ской и Габсбургской империй13, к национальному воссоединению 
в одном государстве соответствовало геополитическим интересам 
Российской империи, желавшей положить конец германской экс-
пансии на юго-востоке, в целом, и на Балканах, в частности. Еще 
одной целью было окончательное лишение Турции ее европейских  

11 "Международные отношения в эпоху империализма", Документы из архивов 
царского и Временного правительств. (МОЭИ) Сер. III. 1914−1917,VI, 2, Москва-
Ленинград, 1935, стр. 206. О непростой, противоречивой ситуации, имевшей ме-
сто, см.: Н. Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату : 1914−1918, Титоград, 
1969; Р. Распоповић, Црна Гора и Русија : огледи и есеји, Београд-Подгорица, 2005; 
Живојиновић Д., Невољни ратници : велике силе и Солунски фронт : 1914−1918., 
Београд, 2010. 
12 А. Митровић, "Сучељење са средњоевропским империјализмом", Историја српс- 
ког народа, VI, 2, Београд, 1983, стр. 90. См. подробнее: А. Митровић, Продор на 
Балкан. Србија у плановима Аустро – Угарске и Немачке 1908−1918, Београд, 1981.
13 М. Екмечић, Ратни циљеви Србије: 1914−1918, Београд, 1992.
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владений, что позволило бы России получить контроль над про-
ливами14. В этих условиях продолжали развиваться многовековые 
церковные и культурные связи двух государств, активизировалось 
военное, культурное и научное сотрудничество. Зарождалось взаи-
модействие в области экономики. 

М. Йованович в своем обобщающем труде, посвященном исто-
рии сербско-российских отношений, подчеркивает, что начало ХХ в. 
стало "временем нового сближения, интенсивного сотрудничества и 
российского покровительства Сербии (в марте 1910 г. король Петр I 
Карагеоргиевич первый официальный визит нанес именно России, 
а в августе 1911 г. дочь короля княгиня Елена вышла замуж за ве-
ликого князя Иоанна Константиновича. Так Карагеоргиевичи по-
роднились с Романовыми). Этот короткий отрезок интенсивного 
сотрудничества был переполнен событиями. Во многом это было 
вызвано тем, что интенсифицировался обмен информацией, в ре-
зультате чего происходившее в Сербии и России вызывало живой 
отклик и в сербском, и в русском обществе. Наиболее важный ком-
плекс проблем связан с периодом, непосредственно предшествовав-
шим началу Первой мировой войны. Из всего круговорота событий, 
наложивших отпечаток на российско-сербские отношения, выде-
ляется безоглядная поддержка, которую в ключевые недели Июль-
ского кризиса Россия и лично император Николай II оказали Сер-
бии, подвергшейся мощному дипломатическому и политическому 
давлению со стороны Австро-Венгрии. Отвечая на послание реген-
та Александра Карагеоргиевича, царь недвусмысленно дал понять: 
"Пока остается малейшая надежда избежать кровопролития, на это 
будут направлены все мои усилия. Но если, вопреки нашему ис-
креннейшему желанию, нам не удастся добиться этого, пускай Ваше 
Высочество будет уверено, что Россия ни в коем случае не оставит 
Сербию". Искренность и последовательность Николая II подтверж-
дается тем, что после объявления 28 июля 1914 г. Австро-Венгрией 
войны Сербии Россия провозгласила всеобщую мобилизацию. Гер-
мания использовала это как повод для начала военных действий.  
О напряженной атмосфере тех кризисных июльских дней говорит  

14 О. Р. Айрапетов, "На Восточном направлении. Судьба Босфорской экспедиции 
в правление императора Николая II", Последняя война императорской России, 
Москва, 2002, стр. 158–261.
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и тот факт, что российский посланник в Белграде Николай Генрихо-
вич Гартвиг умер от сердечного приступа, случившегося с ним после 
визита в австро-венгерское посольство15.

Интересы России, вступившие в противоречие с австрийски-
ми и более широкими германскими интересами в Сербии в начале 
ХХ в., были далеки от экономики16. Это видно на примере наибо-
лее масштабной российской инвестиции, результатом которой ста-
ло строительство делового центра "Страхового общества Россия". 
Красноречивые воспоминания об урбанистическом значении зда-
ния оставил Василий Штрандтман, описавший первый день своей 
службы в Белграде под руководством Н. Гартвига: "Встал я довольно 
рано, чтобы без спешки прогуляться до миссии. По пути, на площа-
ди Теразие я впервые увидел большое здание, в котором распола-
гался отель "Москва". В 1906 г. его построило "Страховое общество 
Россия", и в нем размещалась и канцелярия представительства это-
го общества в Сербии. Выдающееся по своим размерам это здание 
отличалось от соседних домов, по большей части одноэтажных. На 
панораме Белграда, на месте впадения Савы в Дунай, выделялись 
колокольня Соборной церкви – символ веры, королевский дворец 
с тремя куполами – символ королевской власти и отель "Москва" −  
символ веры в Россию! В то время в сербской столице проживало 
около 70 000 жителей"17.

Это самое большое частное здание в довоенной Сербии (нынеш-
ний отель "Москва") построили на русские средства и с использо-
ванием новейших немецких технологий18 российские архитекторы  

15 М. Јовановић, Срби и Руси, 12−21. век: историја односа, Београд, 2012 , стр. 92−94. 
См. подробнее: Н. Б. Поповић, Србија и царска Русија, Београд, 2007.
16 Особый характер российско-сербских отношений того времени и сегодня про- 
воцирует произвести ревизию причин Первой мировой войны в современной 
историографии. Об этом см. подробнее: M.Bjelajac, "Novi (stari) zapleti oko uzroka 
prvog svetskog rata pred obeležavanje 100. godišnjice", Tokovi istorije, 1, Beograd, 2013, 
s. 15−62 .
17 В. Штрандман, Балканске успомене, I, 1-2 , Београд, 2009, стр. 75. См. также: 
Г. Н. Трубецки, Рат на Балкану 1914–1917. и руска дипломатија, Београд, 1994.
18 "Друштвено-политичке и културне везе 1878−1917", Москва − Србија, Београд −  
Русија : документа и материјали, III, Београд, 2012, стр. 160−161; М.Лопушина, 
Д.Лопушина, Хотел Москва − првих 100 година, Београд, 2008, стр. 13; УР 4009, 
4010, 4011, Музеј града Београда.
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немецкого происхождения19 Павел Бергштрессер и Владислав Кар-
пович-Отон. Едва ли подобное вложение могло сравниться с тра-
диционным австрийским экономическим влиянием в Сербии, даже 
с учетом того, что австрийское влияние уменьшилось в результате 
Таможенной войны 1906−1911 гг.20 Это вполне естественно, ведь за-
падные Балканы с конца XVII в. и по настоящее время относятся,  
в целом, к зоне экономического влияния германских держав. Одна-
ко, безотносительно неоспоримой цивилизаторской (чтобы не ска-
зать, "культуртрегерской") коннотации экономических интересов 
Германии и Австрии на Балканах, эти интересы нельзя было отде-
лить от политики Drang nach Osten21. Это влекло за собой опреде-
ленные воинственные проявления, вызванные превосходством бо-
лее мощного в хозяйственном отношении общества, воплощающего 
демографически успешную модель, как это было в случае с немцами 
и австрийцами до середины ХХ в. Озабоченная собственными стра-
тегическими соображениями Россия во внешней политике Сербии  
и ее культурной жизни весьма часто играла роль полезного для сер-
бов противовеса австро-германской мощи22.

Появление в Белграде в начале весны 1904 г. "Страхового обще-
тва Россия", строительство здания которого закончилось в 1908 г., во 
многом состоялось благодаря Светозару Вукадиновичу – бывшему 
директору Сербского пароходного общества. И это не было случай-
ностью. В статье, посвященной открытию здания "Россия" (будущего 
отеля "Москва")23, корреспондент "Политики" с полным на то осно-
ванием увязал данную инвестицию с той ролью, которую известный 
русофил С. Вукадинович играл в Сербском пароходном обществе, 
конкурировавшем с Австрийским пароходством.

19 С. Гаврилов, Остзейские немцы в Санкт-Петербурге. Российская империя между 
Шлезвигом и Гольштейном. 1710–1918, Москва, 2011.
20 Д. Ђорђевић, Царински рат Аустро-Угарске и Србије: 1906-1911, Београд, 1962.
21 Ю. А. Писарев, "Германо-австрийские планы на Балканах в годы Первой мировой 
войны", Новая и новейшая история, 2, 1973.; В.К.Волков, "Дранг нах остен" и наро-
ды Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы 1871-1918, Москва, 1977, 
стр. 62−83, 172−190.
22 Писарев Ю. А. Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны, 
Москва, 1985.
23 "Палата Росија- Како је постала палата Росија – Како изгледа? – Шта кошта?", 
Политика, 9. јануар 1908
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В конце XIX в. – начале ХХ в. Россия проявляла все более за- 
метный интерес к участию в судоходстве по Дунаю. Тем не менее, 
в российской историографии недостаточно отражена связь между 
стратегическими интересами на Балканах и деятельностью судо-
ходных компаний того времени24. И это не случайно. Тема, имев-
шая отношение к одному из ключевых направлений политики Рос-
сийской империи, оставалась табуированной для советской науки 
(1917−1991). А после распада СССР Россия утратила выход к Дунаю, 
в результате чего кругозор ее историографии естественным образом 
сузился. 

Следует пояснить эволюцию интересов Российской империи 
на Дунае. Ее войска несколько раз выходили на берег этой водной 
артерии в районе Измаила, Килии и Рени. Окончательно Россия 
получила статус придунайской державы после Бухарестского мир-
ного договора 1812 г., установившего российско-турецкую границу 
по р. Прут. Когда Порта уступила России устье Дуная, тот стал от-
крытым для свободного плавания гражданских судов всех стран. Ак-
тивизация торговых отношений подтолкнула развитие двух речных 
портов – Измаила и Рени, которые Россия вынуждена была времен-
но оставить после поражения в Крымской войне. Вернуть их удалось 
только после Русско-турецкой войны 1877−1878 гг. Уже в 1881 г. 
вступило в силу "Положение о срочном товаро-пассажирском па-
роходном сообщении между городами Одессой и Измаилом с захо-
дом в Килию и Рени". В соответствии с документом, русский князь, 
тогдашний государственный советник (генерал штатской службы) 
Юрий Гагарин (1846–1905) принял на себя обязательство "содержа-
ния посредством принадлежащего ему парохода "Ольга" правиль-
ного товаро-пассажирского сообщения…". Рейсы совершались раз 
в две недели. В 1883 г. появилось первое российское пароходное 
общество "Князь Гагарин и Ко", наладившее регулярное коммерче-
ское сообщение между крупнейшим черноморским портом России 
Одессой и придунайскими городами Сербии, Болгарии и Румы- 
нии. Однако проект, имевший очевидную стратегическую коннота-
цию, перерос возможности частной компании Ю. Гагарина, которая  

24 Ю. Я. Баскин, А. И. Рыжиков, Дунайское судоходство и его правовой режим 
в XX в., Измаил, 1958; С. В. Паламарчук, Забытая земля: историческая область 
Бессарабия, Одесса, 2008.
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в 1886 г. трансформировалась в акционерное общество "Черномор-
ско-дунайское пароходство". Об его успешном развитии говорит тот 
факт, что к 1902 г. оно располагало 12 пароходами водоизмещени-
ем в 2087 тонн. Для сравнения, Австрия организовала пароходство  
на Дунае в далеком 1830 г., а в 1880-х гг. (то есть в годы появления  
на Дунае первого русского парохода "Ольга") компания "Donau-
Dampfschiffahrts-Gesellschaft" имела в своем распоряжении более 
200 пароходов и около 1000 грузовых барж25.

Небольшое частное пароходство не могло выдержать конкурен-
ции с таким гигантом, поэтому российское правительство выкупи-
ло акции "Черноморско-дунайского пароходства" и 10 марта 1903 г. 
основало "Российское дунайское пароходство". Как и уже существо-
вавший "Доброфлот"26, оно представляло собой коммерческую тор-
говую флотилию, которая находилась в собственности государства 
и способствовала достижению его долгосрочных стратегических це-
лей. Правление компании находилось в Санкт-Петербурге, а пред-
ставительства – в Измаиле и крупных торговых центрах Российской 
империи (Москве, Лодзи, Варшаве). За границей – в Марселе и Гам-
бурге. Российское пароходство поддерживало сообщение между 
Одессой (Россия), Свиштовом (Болгария) и Кладово (Сербия), а так-
же осуществляло прибрежное судоходство вплоть до Батума. Вслед 
за пароходством в Сербию пришли и российские инвестиции. В кон-
це 1890-х гг. русские миноритарные акционеры появились в Серб-
ском судоходном обществе, которое с начала ХХ в. координирова-
ло свою деятельность с Черноморско-дунайским пароходством27. 
Очередным сербско-российским коммерческим начинанием стра-
тегического назначения стало вызывавшее раздражение австрий-
цев и англичан28 строительство железной дороги в юго-восточной  

25 Donau-Schiffahrts-Museum Regensburg Sonderband: 175 Jahre Erste Donau-
Dampfschiffahrts-Gesellschaft 1829-2004, Regensburg, 2004.
26 Ю. Н. Трифонов, "Добровољачка флотила", А. Н. Волков, "Добровольный флот 
России. − Морская коллекция", Моделист-конструктор, 6 (96), Москва, 2007; В. 
Дукельский, "Добровольный Народный Флот (исторический экскурс)" Московский 
журнал, 8, Москва, 2006.
27 АС, МИД, ПО, ФV, 249–250; АС, МИД, ПО, ФV, 262–263; AС, МНП, П, ФXXIV, 
№ 13/97.
28 Č. Antić, "Crisis and Armament: Eco№mic Relations between Great Britain and Serbia", 
Balcanica XXXVI, 2006, стр. 159−160; "Politische Ubersicht, 17. Februar", Laibacher 
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Сербии, а также порта Прахово, движущей силой которого стал  
Иероним Павлович Табурно29.

Военное лихолетье 1910-х годов выявило новое внеэкономиче-
ское значение коммерческих связей сербского и русского пароходств, 
а также использования сербских портов в интересах товарооборота 
между Россией и Европой. По этой линии происходила перебро-
ска оружия и военных материалов в Сербию30, а представительство 
Русского дунайского пароходства в Одессе напрямую осуществля-
ло доставку и оплату сербских военных заказов. Не менее важным 
было использование судов компании для перевозки "военной кон-
трабанды" − доставляемых из Франции в 1914−1915 гг. по железной 
дороге в порт Прахово из порта Салоники (в нейтральной Греции) 
стратегических грузов, необходимых для военной промышленности 
России. Корабли пароходства использовались для доставки воен-
ных грузов в Сербию и Румынию, а его представительства автома-
тически инкорпорировались в российскую разведывательную сеть 
на Дунае. Аналогичную военно-стратегическую задачу выполняли  
и конкуренты из "Donaudampfschiffahrtsgesellschaft". На Первую ми-
ровую войну пришелся пик российско-австрийского соперничества 
на Дунае, фактический контроль над которым, несмотря на между-
народный статус речной артерии, в конце концов, достался третьей 
стороне31. 

Анализ политики Российской империи на Балканах накану-
не Первой мировой войны позволяет определить ее приоритеты  

Zeitung, 19. februar 1912; В. Штрандман, Балканске успомене, I, 1−2 , Београд, 2009, 
стр. 78, 111.
29 Иероним Табурно (1862–1913) − русский инженер, предприниматель, журналист, 
издатель газет. Осуществил проектирование ряда железных дорог в России (Си- 
бирской, Северодонецкой и Руднично-Лозовской).
30 АС, МИД, Пс, П, ФI, р17/1912; АС, МИД, Пс, П-ПО, ФI, р49/1912; АС, МИД, Пс, 
П, ФI, р7/1913; АС, МИД, К-О, ФI, р2/1914; АС, МИД, Пс, П-По, ФI, р99/1915.
31 При поддержке Великобритании Румыния оккупировала российскую провин- 
цию Бессарабия, что положило конец российскому судоходству по Дунаю. Однов- 
ременно произошел "добровольный" переход акций австрийского пароходства  
в собственность английского акционерного общества "Danube navigation company", 
основанного в 1921 г. До 1924 г. английский капитал завоевал прочные позиции  
во всех остальных придунайских государствах: Чехословакии, Югославии, Бол- 
гарии и Румынии. 
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в регионе. К таковым относился доступ к коммуникациям, связы-
вавшим рынки России и Центральной Европы, а именно к проливам 
и Дунаю. В качестве естественного противника выступала Австрия  
и ее союзники – Германия и Турция. Россия пыталась поддержи- 
вать близкие отношения с прочими балканскими государствами, 
с которыми ее связывала православная традиция. Однако преодо-
леть влияние Англии на Грецию и Австрии на Болгарию не пред-
ставлялось возможным. Сомнения вызывала и внешнеполитическая 
ориентация черногорской династии, что побуждало Петербург, не 
отказывая в помощи народу и армии Черногории, взять курс на объ-
единение Сербии и Черногории, как двух государств единого серб-
ского народа.

Со своей стороны, Вена и Рим воспринимали возможное объ-
единение Сербии и Черногории как угрозу собственной безопасно-
сти32. В этих условиях главным союзником Петербурга на Балканах 
становился Белград. Их отношения поступательно развивались,  
с тех пор как к власти пришел пользовавшийся симпатиями в Рос- 
сии Никола Пашич. Основой сближения стала общность российских 
и сербских стратегических целей33. В этих условиях для Сербии зна-
чение России как "защитницы от своевольной Турции и агрессивной 
Австро-Венгрии было неоспоримым"34. 

В январе 1914 г. состоялся судьбоносный визит в Петербург 
престолонаследника Александра и премьера Н. Пашича. В ходе пе-
реговоров российское правительство, в ответ на просьбу сербской 
стороны, обещало выделить Сербии 120 000 винтовок, 250 000 ши-
нелей, 60 полевых и горных орудий, а также иные военные материа-
лы35. По оценке посланника М. Спалайковича, оказанный делегации 
прием превзошел все ожидания. В плане оборонительных мер, ко-
торый генерал-квартирмейстер Ю. Н. Данилов (начальник военной  

32 Ю. А. Писарев, Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны, 
Москва, 1985, стр. 239.
33 Н. Б. Поповић, Србија и царска Русија, Београд, 2007, стр. 74.
34 В. Штрандман, Балканске успомене, I, 1-2 , Београд, 2009, стр. 77.
35 Практика отличалась от излишне оптимистических заявлений. Россия выделила 
лишь часть от обещанного. А сербская армия даже и не пыталась наладить коор-
динацию с командованием союзников в Париже или Петербурге. Я. В. Вишняков, 
Военный фактор и государственное развитие Сербии начала XX века, Москва , 
2012, стр.398. 
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разведки) представил царю и С. Д. Сазонову (глава российского 
МИД в 1910–1916 гг.), роль Сербии оценивалась как значительная. 
Переговоры о срочных военных поставках продолжились в мае. 
Данные приготовления носили последовательный оборонительный 
характер, так как и для России, и для Сербии попытка развязать 
войну летом 1914 г. стала бы авантюрой. Оба государства недавно 
пережили тяжелые военные потрясения, а их вооруженные силы ак-
тивно реформировались36. 

Сараевское покушение 28 июня 1914 г. и его последствия обу-
словили активизацию и без того весьма интенсивного российско-
сербского военного сотрудничества. 28 июля 1914 г. поверенный  
в делах России в Белграде В. Н. Штрандтман поспешил передать 
"сообщение, что от Сазонова поступило указание оповестить его  
о благоприятном решении вопроса о выделении винтовок и боеп- 
рипасов Сербии. Он в ответ попросил меня смиреннейшим обра- 
зом выразить глубочайшую признательность сербского правитель-
ства императору Николаю II за оказанную милость. В телеграмме 
министру я мог добавить, что за прием поставки назначен ответ-
ственным сербский военный атташе в Петрограде полковник Лонт-
киевич37". 

Когда 28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии, 
принц-регент Александр обратился к народу с манифестом. 30 июля 
1914 г. в Нише престолонаследник выступил с тронной речью пе-
ред сербскими депутатами на торжественной церемонии открытия 
Скупщины. Перечислив обстоятельства, приведшие к трагической 
развязке, то есть к войне, Александр перешел к отношению великих 
держав к разразившемуся конфликту. Говоря о России, он, "прежде 
всего, описал те чувства, которыми она руководствовалась, а так-
же упомянул милостивое сообщение императора Николая II о том, 
что Россия ни в коем случае не оставит Сербию в беде. При каждом 
упоминании имени Его Императорского Величества и России зал, 
в котором проходило заседание, взрывался громогласным "Живео!". 
Выражения симпатии Франции и Англии также были упомянуты  
и были с воодушевлением встречены депутатами"38.

36 В. Н. Виноградов, А. В. Карасев и О. В. Соколовская, За балканскими фронтами 
Первой мировой войны, Москва, 2002, стр.13. 
37 В. Штрандман, Балканске успомене, I, 1−2 , Београд, 2009, стр. 282.
38 Там же, стр. 329.
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В тот же день состоялся разговор В. Штрандтмана с Н. Паши-
чем, который был озабочен "отсутствием средств в государственной 
казне" и "скудостью сербского арсенала вооружений. Как и военный 
министр Душан Стефанович до него, он еще раз решительно попро-
сил меня поусердней ходатайствовать относительно отправки пред-
назначенного Сербии воинского снаряжения, которое перевозилось 
бы по Дунаю до Прахово партиями, обозначенными, как частный 
груз. Сопровождение осуществляли бы сербские офицеры, возвра-
щающиеся из России после объявления мобилизации. Всю выше-
изложенную информацию и просьбы я передал своему министру 
иностранных дел. Как стало известно позднее, на моей телеграмме 
о денежной помощи Сербии царь 31 июля в Петергофе начертал 
"Надо помочь". А накануне, в тот самый день, когда поступила моя 
телеграмма о воинском снаряжении, военный министр предпринял 
в Петербурге все необходимые меры – определил военные склады 
для отгрузки, распорядился выделить поезда для их перевозки". Од-
нако российское Министерство иностранных дел, стремясь пред-
принять все меры к "решению австро-сербского конфликта мирным 
путем", настаивало на задержке отправки грузов вплоть до проясне-
ния международной ситуации39.

1 августа Н. Пашич и В. Штрандтман, не знавшие еще о вступле-
нии России в войну, встретились, чтобы еще раз обсудить в присут-
ствии министра полковника Д. Стефановича проблему российской 
военной помощи. Сербские вооруженные силы выразили готов-
ность не только обороняться, но и даже, "с учетом твердой позиции 
России в отношении Австрии, переходить в наступление. Поэтому 
можно было предположить, что австро-венгерская армия на серб-
ском фронте вынуждена будет ограничиться применением одной 
лишь оборонительной тактики. Для выполнения данного намерения 
Верховному командованию требовалось необходимое снаряжение, 
поэтому оно обратилось с просьбой предоставить в ее распоряжение 
плавсредства Дунайского пароходства и некоторое количество пон-
тонов… На телеграмме по этому вопросу Его Императорское Вели-
чество 4 августа в Петергофе написал "Надо помочь""40.

39 Там же, стр. 333−334.
40 В. Штрандман, Балканске успомене, I, 1−2 , Београд, 2009, стр. 346.



33

Наступили страшные годы Мировой войны, в которой царская 
Россия оставалась верным союзником Сербии, пока не пала, сра-
женная многочисленными внутренними общественными недуга-
ми, или, по словам О. Айрапетова, из-за ненасытности "генералов-
либералов-предпринимателей"41. Двусторонним отношениям этого 
времени посвящено несколько монографий разных авторов (Кор-
сун, Попович, Писарев, Данилов), каждой из которых присущи не-
которые ограничения, обусловленные характером источниковой 
базы и временем написания. Военно-дипломатическая история этих 
отношений стала бы результатом многолетних изысканий в Архиве 
Сербии (Дипломатическое представительство в Петербурге), Архи-
ве внешней политики Российской империи (АВПРИ), Российском 
государственном военно-историческом архиве (РГВИА) и сербском 
Военном архиве, а также в хранилищах документов третьих стран.

По мнению выдающегося русского военного теоретика и участ-
ника Первой мировой войны генерала А. А. Свечина, русский на-
тиск в Карпатах дезорганизовал австрийскую армию, оказавшуюся 
не способной сконцентрировать усилия для успешного наступления 
на Балканах осенью 1914 г.42 Одновременно преждевременное насту-
пление (закончившееся поражением) русских в Восточной Пруссии 
не только сорвало план Шлифена по уничтожению французских ар-
мий в результате стремительной и мощной атаки концентрирован-
ных сил, но и помешало немцам придти на помощь Австрии на юж-
ных фронтах. Тем не менее, побуждение сербской армии к переходу 
через Саву (в сентябре 1914 г.) или к вступлению в Боснию Свечин 
называет ошибкой российских генералов Генштаба, не учитывав-
ших упадка сил сербов после Балканских войн. Кроме того, сербские 
вооруженные силы, при всех их положительных чертах и боевом 
духе, слишком походили на народную армию. После стабилизации 
Западного фронта в 1915 г. Германии удалось объединить свои силы 
с австрийцами и весной-летом 1915 г. вытеснить русских из Поль-
ши и Галиции. Результатом этого стало то, что в сентябре-октябре 
сербы оказались лицом к лицу с удвоенными силами Германии  

41 О. Р. Ајрапетов, Генерали, либерали и предузетници: рад за фронт и за 
револуцију: (1907−1917), Београд, 2005
42 А. А. Свечин, "Общий обзор сухопутных операций", Великая забытая война, 
Москва, 2009.
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и Австро-Венгрии, располагавшими мощной артиллерией. Роковую 
роль сыграл и подлый удар в спину, который Сербии нанесла Бол-
гария, обрубившая ее коммуникации с союзниками. Сербия пала. 
Болгарская агрессия выявила ошибочность оценок российских ди-
пломатов, пытавшихся предотвратить подобный ход событий путем 
дипломатического давления и апелляций к чувству благодарности 
болгар за Русско-турецкую войну 1877−78 гг.43 

София весьма рано начала демонстрировать собственную анти-
российскую позицию. Только год спустя, 6 сентября 1915 г. Болга-
рия подписала Конвенцию с Германией о войне против Сербии, 
6 октября объявила войну России, а 14 – Сербии, на которую напала 
на следующий день. Вот как передает бывший секретарь нашей мис-
сии в Софии Ю. В. Саблер внешнеполитическую историю дипло-
матического разрыва Болгарии с ее спасительницей: "Возвращаясь 
после вручения ноты Радославову в миссию, я видел страшно само-
довольных немцев. Тяжело было смотреть на развертывающуюся 
мобилизацию. Эти массы болгар, которые должны воевать против 
нас и наших доблестных друзей-сербов, должны стать под своими 
знаменами рядом с немцами. С момента вручения ультиматума ни-
кто из нас не показывался на улице. Наши друзья, ярые русофилы, 
попрятались, как мыши. Заходил только Данев и, набравшись сме-
лости, болтал что-то, − не то выражал соболезнование, не то сочув-
ствие. На следующий день, в 2 часа 40 минут, начальник протокола 
Мильчев прибыл в миссию, передал запечатанный пакет с ответом 
на ультиматум и потребовал, чтобы я расписался на пакете и поста-
вил час и минуту. Это было за два часа до истечения данного нами 
срока. Мы были готовы к катастрофе, − ответ не явился для нас не-
ожиданным. Однако всех нас охватило чувство глубочайшей скорби 
и острой боли. Читая присланный ответ, написанный на болгарском 
языке, мы переживали ужасное состояние. Со здания миссии были 
немедленно сняты щит с Императорским гербом и русский флаг, 
а взамен их тотчас же был водружен голландский флаг, и в нашу 
миссию перебрался представитель Голландии, принявший на себя  

43 Г. Д. Шкундин, "Болгарская дилемма в дипломатической стратегии Антанты 
(октябрь 1915 года)", Первая мировая война. Пролог XX века, Москва, 1998; 
О. Р. Ајрапетов, "Русија између Србије и Бугарске у Првом светском рату", 
Годишњак за друштвену историју, X, 1−3, 2003.
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защиту интересов русских подданных. Затем мы стали готовиться 
к отъезду. День 23-го сентября прошел совершенно спокойно. На-
селение столицы было совершенно равнодушно к происходящему 
разрыву. Фердинанд Кобургский, как сообщает корреспондент "Petit 
Parisien", в день разрыва два раза проехал мимо здания русской мис-
сии, чтобы посмотреть на голландский флаг, заменивший русский"44. 
Эту ошибку русской дипломатии не смогли исправить и русские 
офицеры-генштабисты, отказавшиеся от военного решения болгар-
ской проблемы. Выполнение технически сложной задачи45 не пред-
ставлялось возможным без необходимой военной и политической 
подготовки46.

Что же, все-таки, удалось сделать России в Первые годы войны 
в военном плане на территории Балкан47, в географическом смысле  

44 Искры. Иллюстрированный художественно-литературный журнал, Воскресенье, 
40, 11. 10. 1915
45 В. Б. Каширин, "Несостоявшаяся экспедиция русских вооруженных сил на Бал- 
каны осенью 1915 года", Новая и новейшая история, 6, Москва, 2004. 
46 Примером успешного решения таковой служит триумфальное вступление 
советских войск в Болгарию и Сербию во время Второй мировой войны. Наиболее 
категорично об этом написал В. Каширин, справедливо заметивший: " События 
осени 1915 г. показали, что стратегия России в черноморско-балканском регионе 
в годы Первой мировой войны несла в себе семена неизбежного поражения. 
Запоздалое осознание руководством Российской империи подлинных масштабов 
угрозы со стороны кобургской Болгарии, вялость и беспомощность русской 
дипломатии, отсутствие заблаговременно разработанных планов вооруженного 
вмешательства в события на Балканах, традиционная недооценка армейским 
руководством проблемы десантных операций на Черном море, недостаточность 
наличных военных и морских сил, – все это предопределило катастрофические 
неудачи России на жизненно важном южном направлении в ходе войны 
1914 1918 гг. В конечном счете, провал русской балканской стратегии в те годы стал 
одним из проявлений общей военной и политической слабости Российской им-
перии". В. Б. Каширин, "Несостоявшаяся экспедиция русских вооруженных сил на 
Балканы осенью 1915 года", Новая и новейшая история, 6, Москва, 2004, стр. 203.
47 Н. Г. Корсун, Балканский фронт мировой войны 1914–1918 гг, Москва, 1939; 
В. А. Емец, "Позиция России и ее союзников по вопросу о помощи Сербии осенью 
1915 г", Исторические записки, 75, Москва, 1965.; А. Л. Нарочницкий, "Великие дер-
жавы и Сербия в 1914 г", Новая и новейшая история,4, Москва 1976.; Ю. А. Писарев, 
"Военное сотрудничество России с Сербией и Черногорией в 1915 г", Исторические 
записки, 106, Москва, 1981; Ю. А. Писарев, Тайны Первой мировой войны: Россия 
и Сербия в 1914−1915 гг, Москва, 1990; Н. Ђокић, Р. Радовановић, "Борбе на Сави 
и Дунаву 1914−1915.", Весник војног музеја, 36, Београд, август 2009.; В. Каширин, 
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этого слова (т.е. южнее Дуная)? Свидетельство об этом хранят до-
кументы Российского государственного архива военно-морского 
флота (РГА ВМФ)48. Действия русских моряков и артиллеристов 
(наряду с поддержкой, оказанной английской и французской воен-
ными миссиями49) имели особое значение для сербов, для которых 
столкновение с австро-венгерской флотилией оказалось особенно 
непростым. Во-первых, в силу неспособности оказать адекватное со-
противление, а во-вторых, по той причине, что в довоенное время 
они не оценили опасность этого, в то время уже относительно рас-
пространенного вида вооружений, развитие которого подтолкнула 
Гражданская война в США50. Как вспоминал один из участников 
обороны Белграда, "еще не последовало объявление Австро-Вен-
грией войны Сербии, как вражеские мониторы принялись обстре-
ливать незащищенный Белград, убивая женщин и детей. Уже в тот 
момент стало ясно, как заблуждались военные и гражданские круги, 
полагавшие, что Дунайская флотилия неэффективна в военном от-
ношении и может только парады устраивать, и не стоит на нее обра-
щать внимание. Стали сетовать, что Сербии было запрещено иметь 
флот на приграничных реках. Ежедневная пресса, вероятно по не-
домыслию, высмеивала мониторы Дунайской флотилии и отвлекала 
внимание властей предержащих от этого мощного оружия, оказав-
шегося под боком у Белграда. Война застала нас не готовыми к тому, 
чтобы воспрепятствовать свободному барражированию мониторов 
вдоль нашего берега, откуда они сеяли ужас и смерть. Сербские пули 
отлетали от бронированной защиты мониторов"51.

"Дунайская одиссея лейтенанта Григоренко", Родина, 2010/11; М. Јовановић, 
"Ленинским курсом: Как русские защищали Белград от австрийских мониторов на 
Дунае (1914−1915)", Родина, ноябрь, 2010.
48 В основном это документы оперативных отделов Генштаба Военно-морского 
флота (Морской генеральный штаб – фонд 417) и Штаба Командующего Флотом 
Черного Моря (фонд 609). Кроме того, использовались документы отдела Глав- 
ного морского штаба, осуществлявшего награждения и предоставление пенсий 
(Главный морской штаб – фонд 418) и занимавшегося административно-персо- 
нальными вопросами.
49 М. Мирчић, "Странци у одбрани Београда", Агонија Београда у светском рату, 
Београд, 1931. стр. 533−541.
50 А. Андрић, "Дејство речних флотила на Дунаву, Сави, Тамишу и Тиси", Ратник, 
XLI, Београд, 1925.
51 М. Радојевић, "Патролбот Це под Београдом 1915. год.", Агонија Београда у 
Светском рату, Београд 1931, стр. 176.
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Передовая часть русского морского отряда под командованием 
лейтенанта В. Григоренко, вооруженная торпедами и минами, при-
была в Сербию и начала расставлять мины в районе Остружницы 
уже 25 августа 1914 г. Торпедой удалось взорвать дамбу у впадения 
Босута в Саву, в результате чего заблокированными оказались два 
австрийских монитора. Позднее командование взял на себя стар-
ший лейтенант Волковицкий. В начале сентября отряд приступил к 
расстановке мин в районе городов Шабац, Дреновац и Митровица.  
В конце сентября продолжилось минирование и, кроме того, ис-
пользуя торпеды, удалось снизить активность австрийских монито-
ров в районе Белграда. Ночью с 9 на 10 октября 1914 г. поблизости 
от острова Оршадска Ада на русской мине подорвался австрийский 
флагманский монитор "Темеш". В ходе начавшейся 17 ноября эваку-
ации Белграда русские минеры и их сербские товарищи по оружию 
из русского отряда минеров оставили позиции вместе с арьергардом 
сербской армии, уничтожая за собой мосты на Дунае, в Топчидере 
и Рипане, а также один туннель в Реснике. После этого и вплоть до 
возвращения сербских войск в Белград минеры отряда Волковиц-
кого, присоединившись к отряду капитана Семенова, занимались 
постановкой минных преград в районе Прахово и Джердапа, дабы 
помешать проходу австрийских кораблей в нижнее течение Дуная, 
где они могли бы перерезать коммуникации между Россией и Сер-
бией. В течение 1915 г. отряд минеров продолжил расставлять мины, 
что позволило вывести из строя еще несколько судов противника. 
Вплоть до окончательного падения Сербии осенью 1915 г. австрий-
ской военной флотилии не удавалось прорваться в нижнее течение 
Дуная, что позволило беспрепятственно осуществлять судоходство 
между портом Прахово в Сербии и Рени в России. При поддерж-
ке противовоздушной батареи отряд капитана Семенова успешно 
сражался и с аэропланами неприятеля, пытавшимися дезорганизо-
вать работу портов, через которые поддерживалась связь с Россией.  
И все-таки использование русскими минерами торпед нельзя назвать 
успешным52. Несмотря на то, что пассивные минные заграждения 
нанесли австро-венгерскому флоту определенный урон, они не мог-
ли предотвратить форсирование Савы и Дуная австро-венгерскими  

52 О. Р. Вулф, Австро – венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914–
1918, Санкт-Петербург, 2004, стр. 132.
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и германскими войсками при активной поддержке австрийских ко-
раблей. Помешать им смогла бы только крупнокалиберная артил-
лерия, которой не хватало и на главных фронтах Первой мировой 
войны. Неудивительно, что ни Россия, ни Франция, ни Англия не 
торопились усилить свои белградские батареи этими орудиями.

Тем не менее, батареи союзников сыграли важную роль в обо-
роне Белграда в 1915 году. Русская артиллерия была представлена 
двумя 152-мм орудиями, перевезенными из Очаковской крепости  
и расположенными вблизи церкви Ружица (там, где сейчас нахо-
дится мемориальный знак), а также двумя 75-мм пушками, уста-
новленными в нижней крепости. В обороне города участвовали 
русские моторные катера, на которых развевался сербский флаг,  
и отряды минеров. Нижеприведенные документы и другие имеющие 
отношение к теме источники позволяют сделать вывод, что русские 
минеры и артиллеристы, несмотря на малочисленность, сумели ока-
зать австро-венгерским войскам достойное сопротивление. Нельзя 
установить потери противника в живой силе и малых плавсред-
ствах. Однако, имеется достаточно данных об аэропланах и монито-
рах. Венгерские суда "Самош" (Szamos, 1892), "Темеш" (Temes, 1904)  
и "Бодрог" (Bodrog, 1904) выстрелами своих орудий по Белграду, 
произведенными 29−30 июля 1914 г., подали сигнал к началу Первой 
мировой войны. Два из этих трех мониторов попали в прицел рус-
ского оружия.

Австрийский командующий Дунайской флотилией так описы-
вает в своих мемуарах потопление "Темеша": 23 октября у острова 
Грабовац монитор "Темеш" под флагманским флагом, выполнявший 
задачу уничтожения понтонного оборудования противника, около 
2 часов и 45 минут налетел на мину. Взрыв сорвал с основания пра-
вую башню, а огонь охватил часть подпалубных помещений. Эки-
паж, находившийся в левой и правой башнях, а также под палубой, 
сразу погиб. Бронированную палубу вывернуло так, что дверь капи-
танского мостика едва ли не оказалась заблокированной. Попытка 
удержать судно на плаву не удалась из-за активного оружейного 
огня с сербской стороны. Уцелело 3 офицера и 48 матросов, кото-
рых эвакуировал патрульный корабль "B". Потери экипажа состави-
ли 31 человек убитыми. После оккупации Сербии в 1916 г. монитор 
подняли, отремонтировали и снова ввели в строй в 1917 г. После  
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завершения войны в 1918−20 гг. судно числилось в составе флота 
Королевства СХС под именем "Дрина" (Drina). Югославия, в соот-
ветствии с межгосударственными соглашениями, передала монитор 
Румынии, переименовавший его в "Адреал" (Adreal). В 1944−50 гг. 
корабль, получивший новое имя "Бердянск", принадлежал СССР, 
который вернул его румынам, списавшим судно в 1955 г.

В конце 1914 г. пароход "Самош" получил повреждения и по-
сле ремонта в г. Брчко вернулся в зимнюю базу в г. Славонски Брод.  
В Венгрии корабль использовался в гражданских целях с 1920 г. по 
1962 г., а в 1980-е гг. был продан в Югославию на металлолом. 3 ноя-
бря 1914 г. незначительные повреждения получил пароход "Андор", 
занимавшейся разминированием того района, где затонул "Темеш". 
Кроме него австрийская Дунайская флотилия потеряла еще три суд-
на. 30 марта 1915 г. неподалеку от Винчи на русскую мину налетел 
"Белград", который под покровом ночи должен был доставить пред-
назначенное туркам воинское снаряжение до болгарского берега 
Дуная. Окончательно добила пароход сербская полевая артиллерия. 
15 мая русская батарея, расположенная на крепости Калемегдан, 
поразила патрульный катер "С", на котором взорвался бак с горю-
чим. Трое моряков погибли, четверо получили ранения. И наконец, 
22 сентября 1917 г. в 14 км от Браилова в результате столкновения 
с русской миной затонул флагманский монитор "Инн" (Inn). По-
гиб находившийся на судне начальник штаба Дунайской флотилии. 
Успешными можно назвать и действия русских зенитчиков под ко-
мандованием капитана М. С. Миклашевского. Батарея, вооружен-
ная 76-мм пушками, располагалась в районе села Велика Каменица  
и защищала порт Кладово и штаб Краинского отряда, находившийся 
в с. Петрово Село. 4 августа артиллеристам удалось сбить аэроплан, 
упавший на берег р. Црна Река неподалеку от ее впадения в Дунай. 
Сентябрь отмечен двумя успехами: 4 числа был сбит еще один аэро-
план, упавший на румынский берег, а 8 сентября – третий, в 10 км  
от г. Турну-Северин53.

53 К. Csonkaréti, L. Benczúr, Haditengerészek és folyamőrök a Dunán 1870–1945, Zrínyi, 
1991, О. Р. Вулф, Австро – венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914–
1918, Санкт Петербург, 2004, стр. 12, 13, 19, 21, 24, 25, 81; Н. Ђокић, Р. Радовановић, 
"Борбе на Сави и Дунаву 1914−1915." Весник војног музеја, 36, Београд, август 2009., 
стр. 154−168.



40

Инженерный отряд под командованием полковника инженер-
ных войск Доброва налаживал и поддерживал переправы через реки 
в тылу сербских войск, а также отвечал за дееспособность понтон-
ного парка, предназначенного для форсирования Савы и Дуная. 
Осенью 1914 г. сербская армия испытывала огромную потребность 
в обученных понтонерах. Красноречивое свидетельство представ-
ляют собой воспоминания командующего Тимокской дивизии о на- 
чале боевых действий во время переправы через Саву в сентябре 
1914 г., подтвержденные командующим переправой и официальны- 
ми сербскими документами. Решающую роль сыграло стечение об-
стоятельств: место для перехода командующий определял на глаз −  
по карте и без предварительного обследования берега, дна и скоро-
сти течения; "мост не удавалось вовремя возвести, так как материал 
для него оказался совершенно негодным, понтоны настолько ссох-
лись, что не смогли набухнуть в воде, а некоторые напрочь сгнили. 
Для наведения моста, прежде всего, не хватало профессиональных 
понтонеров, вместо которых привлекали обозников и инженеров". 
Поэтому мост, пока шла переправа, построили до середины реки  
и только после этого поняли, что для завершения не хватит стройма-
териалов. В результате, работа шла очень медленно. После оконча-
ния перехода, когда потребовалось срочно отступить, оказалось, что 
мост дал трещину. Отремонтировали его только после нескольких 
несчастных случаев54. В такой ситуации трудно было переоценить 
роль Инженерного отряда под командованием полковника Доброва, 
прибывшего в Сербию с группой понтонеров и понтонным парком  
в начале ноября 1914 г. Показательно, что председатель сербского 
правительства и, одновременно, министр иностранных дел Н. Па-
шич попросил посланника в Петрограде М. Спалайковича ходатай-
ствовать о командировании в апреле-мае 1915 г.55 второй группы 
военных инженеров. Как свидетельствуют документы данного сбор-
ника, такая группа прибыла в Сербию. Однако ввиду отступления 
русских войск из Галиции, не осуществились планы сербского насту-
пления в Паннонской равнине, из-за чего роль русских инженеров 
свелась к наведению и поддержанию в рабочем состоянии мостов  

54 "Погибија код Чеврнтије. Поновно суђење ђенералу г.Влад.Кондићу, бившем 
команданту тимочке дивизије", Политика, бр. 4993, 18. марта 1922.
55 АС, МИД, Пс, П-По, фI, р37/1915
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в районе г. Чуприя, использовавшихся при отступлении сербской 
армии в октябре 1915 г.

Наряду с инженерной, следует упомянуть еще один вид русской 
гуманитарной помощи Сербии, который относительно неплохо из-
учен. Речь идет о прибытии русских врачей, выделении лекарств  
и организации санитарного контроля56. Оказание медицинской по-
мощи связано с именем д-ра Сергея Софотерова, письмо которого 
опубликовал в 1992 г. М. Йованович57. Решение о командировании 
д-ра Софотерова, прибывшего в Сербию осенью 1914 г., приняли 
российские МИД и Красный крест. В конце того же года был сфор-
мирован специальный Комитет помощи сербам и черногорцам 
при русской миссии в Сербии, в который вошли епископ Нишский 
Досифей, посланник князь Трубецкой с супругой, секретарь мис-
сии В. Штрандтман, подполковник Новиков и доцент Софотеров. 
Многочисленность персонала иностранных миссий (500 человек  
в 4 миссиях: французской, американской, английской и русской) 
позволила разделить территорию Сербии на 14 секторов. В русском 
секторе, охватывавшем временную столицу – Ниш, действовал рус-
ский хирургический отряд С. Софотерова, оперировавший в серб-
ских госпиталях. Кроме того, в секторе функционировали москов-
ская Хирургическая больница, располагавшаяся в здании гимназии; 
Инфекционная больница, разместившаяся в районе железнодорож-
ного вокзала; Александринская инфекционная больница; четыре 
кухни, готовившие горячую еду для беженцев, и сиротский приют. 
В распоряжении российского бюро в Нише по оказанию гуманитар-
ной и медицинской помощи имелось 50 железнодорожных вагонов 
с медицинским снаряжением, одеждой, продовольствием и прочи-
ми необходимыми вещами, привезенными из России.

56 А. С. Недок, "Руска санитетска помоћ Србији у њеним ослободилачким и од- 
брамбеним ратовима XIX и раног XX века (1804. до 1917. године)", Лекция, прочи-
танная в Академии медицинских наук Сербского врачебного общества 21 апреля 
2008; G. I. Ševcova, Ruska dobrotvorna pomoć Srbiji u ratovima 1912−1917., Beograd, 
2010. О русской помощи сербской военной санитарной службе см.: Српски војни 
санитет у Балканским ратовима, прир.Б. Поповић, В. Тодоровић, Београд, 2012; 
А. Недок, Балкански ратови 1912−1913.: рад српског војног санитета, Београд, 2012.
57 В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско 
искуство, приређивачи М. Јовановић, М. Перишић, Београд, 1992, стр.874−882.



42

Нельзя не упомянуть еще один важный аспект российской по-
мощи – доставку военных грузов, осуществлявшуюся конвоями 
пароходов в рамках Экспедиции особого назначения под командо-
ванием М. Веселкина. Содержимое десятков переправленных его 
усилиями вагонов было самым разнообразным: винтовки и лошади, 
пушки и взрывчатка, продовольствие и санитарные материалы. Все 
это прибывало по железной дороге в русский порт Рени в нижнем 
течении Дуная, откуда доставлялось в Прахово, где перегружалось  
в поезда, разъезжавшиеся по всей Сербии. Российские поставки 
имели большое значение с первых дней войны. Балканские войны 
истощили резервы сербской армии, солдатам которой в августе 
и сентябре приходилось идти в бой с незнакомыми им русскими 
винтовками Мосина58. В своих воспоминаниях посланник князь 
Трубецкой59 отметил роль 120 тысяч русских винтовок, ошибочно 
названных им "берданками", а также боеприпасов, поступивших  
в последний момент и позволивших отразить австрийское нападе-
ние в 1914 г. Изучение сербских и российских архивов позволяет 
сделать вывод, что имели место новейшие российские 3-линейные 
винтовки системы Мосина60 калибра 7,62 мм, а не устаревшие систе-
мы Бердана (4,2-линейные) калибра 10,67 мм.

Два первых конвоя Экспедиции прибыли в Сербию 21 октября 
и 24 ноября 1914 года. Из самого необходимого было доставлено 
32 814 винтовочных боекомплектов и большое количество боепри-
пасов для артиллерии: 24 000 снарядов калибра 75-мм, 4 000 – 80-мм, 
 6 000 – 120-мм, 1000–152-мм и т.д.61 По просьбам Н. Пашича и во-
енных властей (передаваемых через российского военного агента 
полковника Артамонова), подобные поставки продолжались вплоть  
до осени 1915 г., когда сербская армия вместе с русскими инженер-
ными, санитарными и минерными отрядами вынуждена была на-
чать отступление из Сербии.

58 "Погибија код Червентије. Поновно суђење ђенералу г.Влад.Кондићу, бившем 
команданту тимочке дивизије", Политика, бр. 4993, 18. марта 1922.
59 Г. Н. Трубецки, Рат на Балкану 1914–1917. и руска дипломатија, Београд, 1994, 
стр. 64−67.
60 Архив Сербии, МИД, Пс, П − ПО, ФI, р99/1915.
61 В. Б. Каширин, "Неотвращенная катастрофа союзника: Борьба на Балканском 
фронте в 1914–1915 гг. в суждениях русского военного агента при сербской 
Верховной Команде", Русский сборник, III, 2006, стр. 201.
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При этом, если из России в Сербию экспедиция везла воинские 
грузы, то не менее важным был и обратный путь62. Речь идет о де-
ятельности "Особой организации по провозу военных грузов через 
Балканский полуостров", которую во внутренних отчетах неофи-
циально называли "военная контрабанда" − обеспечение транзита 
грузов от стран Антанты в адрес воюющей России через порт Сало-
ники в нейтральной Греции. Во главе этого предприятия, т.е. пере-
возки грузов от греческих Салоник до порта Прахово стоял бывший 
генеральный консул в Константинополе действительный статский 
советник Шебунин, которому помогали бывший секретарь того же 
консульства Дубягский и подполковник Новиков, бывший до это-
го комендантом железнодорожного участка станции Воронеж. Но-
виков активно курсировал от Рени до Ниша, чтобы убедится в бес-
перебойности движения стратегически важных для России грузов. 
Шебунин докладывал 9 апреля 1915 г. начальнику военной разведки 
генералу М. Н. Леонтьеву в ОГЕНКВАР ГУГШ (Отдел генерал-квар-
тирмейстера Главного управления Генерального штаба) о том, что  
"В Салониках ввиду секретности нашей миссии и всеми делами по- 
лучения грузов с пароходов, выгрузкой их и погрузкой в вагоны ве-
дало общество "Сербская задруга". При этом греки вагонов не давали, 
поэтому всю перевозку приходилось вести в сербских вагонах, ску-
пая по пути любопытных журналистов и полицейских, пытавшихся 
огласить секрет Полишинеля о том, что фактически организатора-
ми перевозки была не Сербия (с которой у Греции были подписан 
соответствующий договор о помощи в случае нападения), а Россия. 
Объем этих грузов, в том числе моторов для самолетов, взрывчатки 
особой мощности, специфических химических реактивов и тонких 
механизмов был столь значителен, что в Прахово стали образовы-
ваться целые залежи этих грузов, чьи адресаты ждали доставок от 
Одессы до Москвы и Петербурга. Последние части груза русские мо-
ряки под огнем противника пытались вывезти из Прахово на бар-
жах уже после падения Белграда осенью 1915 года.

Однако сербско-российское военное сотрудничество на этом 
не закончилось. В январе 1916 г. в Салониках заработал русский во-
енный госпиталь, принявший первых сербских больных и раненых.  

62 РГВИА, ф.2000, оп.1., д.3056, л.19, 104−120, 171−172, 182, 188, 189.
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А в апреле 1916 г. последовало распоряжение о формировании 2-й 
отдельной пехотной бригады, которая в июне 1916 г. отправилась из 
Москвы в Архангельск и дальше по морю до Солуна, где к ней при-
соединилась 4-я отдельная пехотная бригада63. Вместе с французами 
и сербами солдаты этой бригады участвовали в боях за возвраще-
ние в сербскую Македонию вплоть до 1917 г. Стоит отметить еще 
одно, роковое обстоятельство, связанное с тем, что с осени 1916 г.  
в России стали крепнуть силы, которые затем привели ее к Фев- 
ральскому перевороту 1917 г., подтолкнувшего страну к гибельной 
катастрофе октября. Представители этого направления полити-
ческой и экономической элиты России вначале тайно, а с февраля 
1917 г. и явно вели к тому, чтобы Россия фактически отказалась  
от своих внешнеполитических интересов, превратившись в по-
слушного исполнителя воли Англии и Франции. Отказ от планов на 
присоединение проливов, проекты независимости Польши и Фин-
ляндии − все это делало титанические усилия всего русского народа  
во время Великой войны бессмысленными и нелепыми. Звеньями 
той же цепи стал и пересмотр планов, касавшихся будущего запад-
ных Балкан. Вместо первоначальных планов расширения границ 
Сербии за счет сербских районов Австро-Венгрии (Воеводины, 
Боснии и Герцеговины, частей Славонии и Далмации с выходом  
к морю) речь пошла о слиянии в рамках одного государства хорва-
тов и сербов с полной ликвидацией Австро-Венгерской империи. 
Россия стала все больше ориентироваться на создание единого югос-
лавянского государства, что на тот момент было выгодно для Фран-
ции и Англии64. Последние видели в этом наднациональном "големе"  

63 Н. А. Валентинов, "Русские войска во Франции и Македонии (По документам 
Ставки Верховного главнокомандующего)", Военно-исторический сборник. 
Труды военно-исторической комиссии. Вып. IV. Москва, 1920; Н. А. Валентинов, 
Сношения с союзниками по военным вопросам во время войны 1914−1918 гг., 
Ч. 1. Москва, 1920; Ю. Н. Данилов, Русские отряды на французском и македон-
ском фронтах (1916−1918 гг.), Париж, 1933; Ю. А. Писарев, "Русские войска на 
Салоникском фронте в 1916−1918 гг.", Исторические записки, Москва, 1966. Т.79; 
Ю. А. Писарев, Сербия на Голгофе и политика великих держав 1916 г,. Москва, 
1993. 
64 Интересно отметить, что сравнительно устойчивых взаимоотношений 
между СССР и Югославией в 60−80-ые годы XX века, на новом витке истории 
исследователи современных исторических тенденций "югосферический вектор", 
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путь к ослаблению политических амбиций немцев и итальянцев  
в регионе и в то же время средство нейтрализовать русское влия-
ние в самой Сербии. Однако сопротивляться этим планам ведомая 
"творцами февраля" Россия уже не могла…

как чуждый интересам сербского и русского народов. Подробнее см.: Н. В. Бондарев, 
"Югосфера: новый вектор евроинтеграции или политическая фикция?", Проблемы 
национальной стратегии, 2012, № 1 (10).
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Я. В. Вишняков 

БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ.  
ОЧЕРК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРБСКИХ 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ В РОССИИ.

Первыми сербскими добровольцами в России стали сербы, еще 
в 1915 г. обратившиеся в сербское посольстве в Петербурге, в Серб-
ское подворье в Москве, в сербские консульства в Москве и Одессе 
с просьбами принять их в армию сражающейся Сербии. Среди них 
были и австро-венгерские военнопленные сербской национально-
сти, и те, кто просто проживал или оказался в России в начале Пер-
вой мировой войны. 

По просьбе сербского правительства, эту инициативу поддержа-
ло правительство России, после чего летом 1915 г. из Сербии были 
направлены три первых вербовщика для организации набора и 
переброски добровольцев: М. Комненович, Б. Рукавина и Д. Семиз.  
В привлечении сербских добровольцев в России с самого начала ак-
тивное участие принимали находившиеся в России члены офицер-
ской политической организации "Объединение или смерть" ("Чер-
ная рука"): Д. Семиз, А. Срб, В. Гойкович, М. Голубич, Д. Симич1. 
Они действовали в рамках достигнутого соглашения между прави-
тельствами Сербии и России, организовав в 1915 г. в лагерях военно-
пленных в России набор добровольцев. В дальнейшем на пароходах 
и баржах Экспедиции особого назначения и Сербского пароходства 
эти солдаты перебрасывались на территорию Сербии. Уже в феврале 
1915 г. на помощь Сербии, где свирепствовала повальная эпидемия 
тифа, была переброшена группа пленных австро-венгерских офице-
ров-военврачей югославянского происхождения, изъявивших же-
лание продолжить службу в сербской армии. Они были отпущены  

1 Вишняков Я. В. Военный фактор и государственное развитие Сербии начала 
ХХ века. М., МГИМО. 2012. 
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из России в феврале 1915 г. по настоятельной просьбе Н. Пашича, 
пытавшегося решить нехватку медицинского персонала в Сербии.2

После того как в октябре 1915 г. Болгария вступила в войну 
против России и Сербии, доставка добровольцев по болгарской 
территории стала невозможна. Группа добровольцев (250 солдат  
и 7 офицеров), на тот момент готовая к погрузке, не смогла отпра-
виться в путь. Чтобы избежать ее отправки в лагерь военноплен- 
ных, по просьбе сербского консула в Одессе М. Цемовича, эта группа 
была оставлена в Одессе для помощи в охране продовольственных 
складов. Они получали денежное и вещевое довольствие и находи-
лись в распоряжении сербских представителей. В конце 1915 года 
возникла инициатива превратить этот отряд в воинское формиро-
вание, которое с оружием в руках могло бы вернуться на Родину, 
участвуя для начала в боевых действиях на Румынском фронте. По-
сле высочайшего соизволения группа размещенных в Одессе добро-
вольцев была превращена в Сербский добровольческий отряд, а вер-
бовка добровольцев в лагерях военнопленных была продолжена3. 

В феврале 1916 года намечено было сформировать одну диви-
зию 4-х полкового состава, по 3 батальона в каждом полку. При 
этом, как доносил представитель сербской армии при штабе Вер-
ховного главнокомандующего полковник Лонткевич, "зачислено 
на формирование сербских полков около 17.000 нижних чинов  
и до 70 офицеров. Для замещения командных должностей выпи-
саны офицеры из Сербии".4 Сербский исследователь Г. Милорадо-
вич отмечает, что 15 апреля 1916 года сербскую добровольческую 
дивизию пополнили 9751 серб, 14 словенцев, 8 русских, 84 хорва-
та, 25 чехов и 22 человека других национальностей5. Всего, в тече-
ние 1916−1917 гг., по данным сербских историков, через корпус 
прошло около 70 тыс. движимых стремлением к национальному  

2 Тимофејев А., Кремић Д. Руска војна помоћ Србији за време Првог светског рата. 
Београд, 2014. С. 282.
3 Јовановић И., Рајковић С., Рибар В. Југословенски добровољачки корпус у Ру- 
сији: прилог историји добровољачког покрета: (1914−1918). Београд, 1954. 
С. 12−18; Поповић Н. Југословенски добровољци у Русији 1914–1918. Београд 1977. 
С. 339−340.
4 РГВИА. Ф.2003. оп.1. д.1167. Л. 20−20 (об). 
5 Милорадович Г. Карантин идей. Лагеря для изоляции "подозрительных лиц" в Ко- 
ролевстве сербов, хорватов и словенцев в 1919−1922 гг. М., 2010. С. 129.
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освобождению добровольцев, притом, что из-за плохой организа-
ции и различных проволочек при его создании изначально он при-
нял меньше людей, чем было изъявивших желание вступить в его 
ряды6. Причем, в том же в апреле 1916 года штаб юго-западного 
фронта показательно подчеркивал, что "сербскую же дивизию, фор-
мируемую из военнопленных, принимать в расчет пока нельзя, так 
как она может быть вполне пригодной к бою не по окончании ее 
формирования и обучения, а по выяснении надежности личного 
состава, как офицерского, так и нижних чинов, на что потребуется 
известное время".7 Во главе ее был поставлен полковник Стеван Хад-
жич, а начальником штаба стал подполковник Воин Максимович8. 
Летом 1916 года, вследствие ходатайства полковника С. Хаджича, 
было принято решение о формировании Второй сербской добро-
вольческой дивизии, которые, в свою очередь, было решено свести 
в единый Сербский корпус под командованием генерала М. Жив-
ковича, поставленного на эту должность 29 июля 1916 года. Однако  
в эти планы пришлось внести существенные коррективы, а фор-
мируемым сербским частям принять свое первое боевое крещение, 
причем в составе отдельного корпуса русской армии.

После успешного брусиловского прорыва лета 1916 года на юго-
западном фронте, а также из-за обещанных территорий – Транс-
ильвании (Эрдели), Баната и части Буковины, в августе 1916 года на 
стороне Антанты в войну вступила Румыния. Уже в первой поло-
вине июля 1916 года начальник штаба Ставки Верховного главноко-
мандующего М. В. Алексеев направил в штаб юго-западного фронта  
следующую телеграмму: "По-видимому, можно надеяться, что Ру-
мыния присоединится к нашему союзу и в конце этого месяца или 
в начале августа объявит войну Австрии и Болгарии. Оставив до ста 
тысяч в Добрудже, румыны до 250 тысяч направят в Трансильва-
нию, причем разграничительной линией с нами будет Дорна-Ватра, 
Быстрица, долина Симош, Жибо, Дебречин. Нам придется напра-
вить в Добруджу кроме сербской дивизии, одну пехотную и одну ка-
валерийскую или казачью. Подвоз Гвардии 3-го корпуса позволяет  

6 Милорадович Г. Указ. Соч. С. 128. Поповић Н. Србиjа и Русиjа 1914−1918. С. 293.
7 РГВИА. Ф.2067. оп.1, д.3059. Л. 342.
8 См. Петровић И. Српски добровољци 1912−1918. Броjке и судбина. Нови Сад, 
2001. С. 27.
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выделить эти силы от Юго-Западного фронта. Прошу разработать 
соображения, подготовить в Бессарабии укомплектования для ди-
визий, дабы при первом признаке решения Румынии ввести войска 
наши в Добруджу. Вступление Румынии сильно изменит обстанов-
ку, и некоторое ослабление фронта вполне окупится".9 

В связи с этими указаниями, в контексте грядущих изменений 
военно-политической обстановки, началось формирование нового 
отдельного 47-го корпуса. Предполагалось, что в его состав, помимо 
сербской пехотной дивизии войдут 4-я финляндская стрелковая ди-
визия и уссурийская конная дивизия. Первоначально командиром 
корпуса планировалось назначить генерал-лейтенанта Булатова,  
а начальником штаба генерал-майора Нагаева. Однако командова-
ние им было возложено на командира 30-го армейского корпуса, ге-
нерала от инфантерии А. М. Зайончковского (1862−1926), который 
стал известен не столько как военный деятель, сколько как военный 
историк, профессор академии РККА, автор фундаментальных тру-
дов по истории Крымской и Первой мировой войн. Ставка при этом 
исходила из того, что "от командира этого корпуса потребуется осо-
бый такт, как в отношении представителей румынской армии, так 
равно и к сербской дивизии, в отношении которой вышеуказанное 
требование необходимо сочетать с должной настойчивостью в про-
ведении своих требований, приняв во внимание и характер её фор-
мирования из военнопленных. Вместе с тем от командира формиру-
емого корпуса требуется знание иностранных языков".10 19 июля (ст.
стиль) 1916 года начальник штаба главнокомандующего армиями 
юго-западного фронта В. Н. Клембовский уведомлял Зайончковско-
го, что "в состав особого корпуса назначены следующие пехотные 
дивизии: 61-я (генерал-лейтенант Симанский), 64-я (генерал-лей-
тенант Жданко) и сербская (полковник Хаджич), 3-я кавалерий-
ская дивизия (генерал-лейтенант Леонтович)".11 Первоначальное 
сосредоточение было назначено: Сербской дивизии в районе Рени-
Болград, остальным частям корпуса – Бендеры-Тирасполь. Отправ-
ка сербской дивизии под Добруджу была закончена к концу июля,  
к этому времени в Одессе осталось 2,5 роты и помощник начальника  

9 РГВИА. Ф. 2067. оп.1, д.3059. Л.1.
10 РГВИА. Ф. 2067. Оп.1, д. 3059.Л. 7.
11 Там же. Л. 116.
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штаба дивизии полковник Кушакович – "для наблюдения за фор- 
мированием сербского запасного батальона и для дальнейшего  
формирования новых сербских полков".12 

14 августа 1916 года, в день объявления Румынией войны Ав-
стро-Венгрии, по быстро наведенным через Дунай понтонным пере-
правам, части 47-го корпуса вступили на румынскую территорию13. 
Первоначально Зайончковский, исходя из политических сообра-
жений, не планировал ввод сербской дивизии в бой. В переписке 
со штабом юго-западного фронта он замечал в рапорте от 28 июля 
1916 года: "Вопрос о сербской дивизии меня особенно беспокоит,  
и вот о нем, по-видимому, не мешало бы доложить генералу Алексе-
еву. Посылка русского корпуса в Добруджу, безусловно, имеет сво-
им главным назначением не увеличение физической силы румын, 
а нечто иное – политическое. Действительно, появление русского 
корпуса на границе Болгарии будет большим козырем в руках ру-
софильской болгарской партии и, разумеется, у многих болгар вин-
товки начнут дрожать при виде русских войск. Но присутствие под 
русскими знаменами и здесь же рядом сербов будет громаднейшим 
козырем в руках русофобской партии болгар, и при виде злейших 
своих врагов винтовки болгарские, задрожавшие перед русскими, 
со злобой будут сжиматься против сербов. А политическое значе-
ние особого корпуса сведется к нулю. Мое глубокое убеждение, что 
сербов надо отправить на Кавказ. Я же решил их держать в резер-
ве, пока поведение болгар не определится. Выпущу их только тог-
да, когда ясно выяснится, что по Болгарии мне придется идти огнем  
и мечом, а братушки не будут иметь поползновения сдаваться масса-
ми своим освободителям".14 

12 Там же. Л. 66. 
13 Переправа была осуществлена на высоком организационном уровне. Генерал 
Шошин, отвечавший за наводку понтонных мостов через Дунай, докладывал 
А. М. Зайончковскому, что 3-я кавалерийская дивизия переходила на румынский 
берег "в безупречном порядке, под непрерывные крики "Ура" рабочих на русском 
берегу и такими же криками встречали полки жители на румынском берегу, 
женщины бросали цветы. Начальник дивизии, пропустив первый полк, перешел на 
румынский берег для приветствия румынского населения и принял поднесенную 
хлеб-соль, после чего вернулся снова к голове моста. Румынские гости удивлялись 
отличному личному и конскому составу дивизии, которые действительно были 
превосходны. Даже обозы и транспорты оказались в отличном состоянии". // 
РГВИА. Ф. 2067. Оп.1. д. 3058. Л. 69 (об). 
14 РГВИА. Ф. 2067. Оп.1, д. 3059. Л. 151 (об)-152.
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Однако, несмотря на образцово проведенную переправу кор-
пуса, сразу же дала о себе знать слабая, осуществленная наспех 
подготовка войск, недостатки их снабжения и комплектования. 
А. М. Зайончковский телеграфировал 21 августа 1916 года: "Я не 
имею возможности управлять группою русско-румынско-сербских 
войск, не имея ни одного автомобиля. Доношу, что у меня имеется 
масса вопросов, которые я должен доложить вам, минуя Бухарест, 
что не имею возможности сделать без прямого провода, о чем про-
шу десятки раз"15. Новые союзники в военном отношении также ока-
зались малосостоятельны. По поводу действий румынской армии 
А. М. Зайончковский докладывал 23 августа 1916 года: "Судя по ви-
денным мною образцам, в армии замечается неумение вести войну: 
полное отсутствие связи, которой не придают значения и не умеют 
наладить, неумение поставить цели, согласовать действия соседей  
и руководить войсками. Настойчиво и не без успеха боремся с эти- 
ми недостатками"16. 29 августа 1916 года Алексеев послал следую-
щую телеграмму в штаб юго-западного фронта: "Румыны настаива-
ют в отправке в Добруджу наших подкреплений возможно больше 
и возможно скорее. Союзники советуют послать туда армию 150 ты-
сяч. Комкор 47-го более скромен в своих пожеланиях. Отвечу, что 
каждый солдат, отправленный в Добруджу, уменьшает шансы на-
шего успеха на важнейшем жизненном и опаснейшим направлении 
для нас и противника. Только победою в настоящее время в Галиции 
мы обеспечим общий успех, между тем из армий севернее Полесья 
выслано почти все, что можно было выслать без риска устойчивости 
нашего собственного положения. Комкору 47-го отправляется 115-я 
дивизия. Настаиваю на усилении румынских войск. Делом его ис-
кусства будет вести борьбу предоставленными ему средствами. От 
нас невозможно пока выделить ничего более до выяснения целей 
Гинденбурга".17

30 августа 1916 года, Зайончковский, которому, по согласова-
нию с румынским правительством и королем, было дано указание 
принять общее командование над румынскими войсками в Добруд-
же, резюмировал: "Уже в настоящее время считаю болгар сильнее  

15 РГВИА. Ф.2067. оп.1, д.3058. Л. 168.
16 Там же. Л. 116.
17 Там же. Л. 181.
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себя даже численностью, не говоря о качестве дивизий"18. Остро 
ощущался и недостаток кавалерии. Румыны в ходе начавшихся 
боев не проявили ни мужества, ни стойкости, в частях 9-й и 19-й 
румынских дивизий участились случаи дезертирства и массового 
бегства солдат при столкновении с болгарскими войсками19. В этой 
ситуации Зайончковскому пришлось изменить свой первоначаль-
ный план и ввести сербскую дивизию в бой, показавшую, в отличие 
от румын, прекрасный пример мужества и героизма. В боях за До-
бруджу Первая сербская дивизия потеряла более 80 % личного со-
става и была отведена в Измаил на перекомплектование. Николай II  
и сербский монарх Петр Карагеоргиевич передали через генерала  
Зайончковского особую благодарность и восхищение подвигом  
сербской дивизии20. Всего, в период с 25 августа по 16 октября 
1916 года, сербы потеряли убитыми и ранеными 231 офицера и 
8996 нижних чинов.21 Однако их мужество не смогло изменить поло-
жения дел. 9 (22) октября 1916 года пала Констанца. Русские войска 
были вынуждены отступить на север, после чего Зайончковский был 
сменен генералом Сахаровым. 22 ноября (6 декабря) 1916 года пал 
Бухарест. Румынская армия перестала существовать как организо-
ванная сила, способная к сопротивлению. К концу декабря 1916 года 
ее остатки были отведены за р. Серет, за спины 500 000 русских сол-
дат. Но и противник был измотан. К январю 1917 года линия фронта 
стабилизировалась по линии запрутской Молдовы, растянувшись 
более чем на 430 километров. 

Все эти события имели ключевое значение для дальнейшей 
судьбы сербского корпуса, которому требовалось срочное пере-
формирование и пополнение рядов. Именно попытки призыва туда 
новых добровольцев осенью 1916 года могут явиться истинной ил-
люстрацией отношений между, казалось бы, близкими славянскими 
народами, что вылилось в серьезные беспорядки, в основе которых  

18 Там же. Л.184.
19 Штаб Одесского военного округа небезосновательно увязывал такое поведение 
румынских солдат с "результатом тайной пропаганды болгар, работавших в этом 
направлении задолго до начала настоящей кампании", подчеркивая наличие  
в Добрудже тайной болгарской организации. См. РГВИА. Ф.2067. оп.1., д.3058. 
Л.289−290 (об). 
20 Jугословенски добровољци у Русиjи 1914−1918. С. 72−73.
21 Там же. С. 111.
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лежала национальная и религиозная неприязнь друг к другу. При- 
чем незадолго до произошедших событий, в конце сентября 1916 года 
Михаил Живкович издал приказ, в котором, в частности, говори-
лось: "Сны наших славных предков ныне осуществляются. Сербию, 
Хорватию, Славонию, Боснию и Герцеговину, Далмацию и прочие 
страны славянского юга, давным-давно заселил один и тот же сла-
вянский народ. <…> Сербия своей героической борьбой показала 
всему миру, что она не желает жить одна, без совместной жизни  
со своими сёстрами, без совместной жизни с милой Хорватией  
и Славонией, дивной Словенией, с гордыми Боснией и Герцего-
виной, с скалистой Далмацией, с славным Сремом, с цветистым 
Банатом и с родной Бачкой".22 

Вместе с тем, привлечь пленных из "милой Хорватии" и "див-
ной Словении" к "общей" борьбе оказалось не так просто, и коман-
дование корпуса прибегло к насилию. "В Одессе все военнопленные 
югославяне сосредотачивались в казармах, отведенных для сербских 
формирований, разбивались на партии и с ними велись собеседо-
вания относительно поступления в сербские дивизии. Не желавших 
поступать добровольцами тотчас отделяли в особое помещение под 
караул, а затем отправляли одесскому воинскому начальнику для 
возвращения в плен, но не всегда немедленно. С колеблющимися 
велись собеседования в течение более или менее продолжитель-
ного срока, а затем наиболее упорные из них отправлялись в плен,  
а остальные в полки".23

22 РГВИА. Ф. 2003. Оп.1. д.1167. Л. 24 (об). См. также: Jугословенски добровољци у 
Русиjи 1914−1918. С. 85. В связи с приказом Живковича, показательна телеграм-
ма представителя русской армии в Военном Совете союзных армий генерала Ф.Ф. 
Палицына из Парижа о настроениях югославянской эмиграции во Франции, от-
правленная 9 декабря 1916 года: "Формирование черногорского легиона безна- 
дежно. Черногорцев, желающих поступить в легион нет, а поступление югославян 
по политическим соображениям не допускается". Там же. Л. 26. Заметим так-
же, что в 1915 году русский посол в Париже Извольский в беседах с Й. Жуйови- 
чем – Президентом Сербской Королевской академии и неофициальным серб- 
ским представителем во Франции, советовал сербам не идти по легкому пути 
объединения с хорватами и словенцами, а попытаться после окончания войны 
как можно больше расширить границы сербского королевства. См.: Джурич Дж. 
Первая мировая война с точки зрения типичного сербского интеллигента (по 
дневнику Президента Сербской Королевской Академии) // Первая мировая война 
в литературах и культуре западных и южных славян. М., 2004.С. 84. 
23 РГВИА. Ф. 2003. д.1167. Л. 68 (об)-69.
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Вопрос об избиениях при агитации к вступлению в его ряды был 
поднят поручиком 3-го полка 1-й сербской дивизии словенцем Га-
спаром Пекле, который поделился этими сведениями с редактором 
газеты "Югославия" Л. Туме. Тот, в свою очередь, направил в рос-
сийский МИД соответствующий запрос, на основании которого ми-
нистр иностранных дел обратился к Алексееву с просьбой провести 
следствие, что и было поручено генерал-лейтенанту П. Е. Чистякову. 
Он провел довольно обстоятельное расследование причин случив-
шегося. По поводу вербовки добровольцев было отмечено: "Расчеты 
на большой прилив добровольцев не оправдались; положение еще 
ухудшилось с 20-х чисел августа 1916 года, когда первая сербская ди-
визия приняла участие в добруджинских боях, где понесла большие 
потери. Срочно понадобились большие пополнения (до 6500 чело-
век). Но, несмотря на недостаток людских запасов для первой диви-
зии, от мысли о формировании 2-й дивизии отказаться не хотелось, 
почему, в нарушение принципа добровольности, как для пополне-
ния прежних кадров, так и для формирования новой дивизии в ок-
тябре 1916 года была применена принудительная отправка в Одессу 
всех военнопленных югославян из района Одесского военного окру-
га – по распоряжению окружного начальства – и даже из некото-
рых других пунктов – по недоразумению, основанному на неясности 
распоряжений"24. 

В этой связи, сербский исследователь Н. Попович указывал на 
попытки дискредитации корпуса со стороны австро-венгерских и 
итальянских агентов, а также хорватских и словенских национали-
стов, группировавшихся, как пишет историк, вокруг К. Геруца и уже 
упоминаемого нами Л. Туме. Исследователь указывает, что "русско-
хорватское общество "Крижанич" направило командиру корпуса 
меморандум о беспорядках в сербском добровольческом отряде и  
с критикой командования корпуса с политической и национальной 
точки зрения"25. Поскольку, как замечает исследователь, М. Жив-
кович не счел возможным вступать в дискуссию с этим обществом, 
то ответ был написан одним из членов югославянского комитета 
Франьо Поточняком, обвинившим составителей меморандума в не-
объективности и подтасовке фактов26. В этом же контексте историк  

24 РГВИА. Ф.2003. оп.1. д. 1167. Л. 68 (об).
25 Поповић Н. Србиjа и Русиjа 1914−1918. С. 291.
26 Там же. С. 291.
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интерпретирует письмо Пекле, отмечая, что находящийся в Петер-
бурге известный хорватский общественный деятель и публицист 
К. Геруц в неких своих корыстных целях сделал попытку ознако-
мить с его содержанием российского императора.27 

Выводы, сделанные П. Е. Чистяковым, говорили об обратном. 
"Случайно собранная масса, естественно, находилась в дисгармонии. 
Хорваты и словенцы заявляли, что они вовсе не "сербы", а католики, 
и до того, к чему стремятся сербы, им дела нет", − отмечал он в своем 
рапорте. "Было бы совершенно неоправданным утверждать, чтобы 
при югославянской горячности и в такой обстановке не было брани, 
ссор, драк, ударов и даже поранения и убийств. Последние явления 
имели место среди югославян, которые отказывались от поступле-
ния в сербский добровольческий корпус в более или менее резкой 
форме, с большим или меньшим влиянием на остальных, прибыв-
ших с ними югославян. Побои проводились самими же солдатами 
(действительными добровольцами) в отсутствии офицеров, глав-
ным образом по ночам. Избивались хорваты и словенцы, наиболее 
враждебно настроенные против сербов. Бывали случаи, что сами ка-
раульные били и отбирали деньги у арестованных".28 

Следствие смогло найти неоспоримые доказательства издева-
тельств в отношении 24 человек. Но допросить их генералу Чистя-
кову так и не удалось, поскольку 7 человек были отправлены в пол-
ки, "но находятся ли они там, выяснить не удалось", а остальные 17, 
категорически отказавшиеся вступать в корпус, "в списках не зна-
чатся и, по-видимому, возвращены в плен"29. При этом был выяв-
лен факт убийства майором 7-го полка Николичем словенца по фа-
милии Тротша, а кроме того, в 4-й роте 5-го полка случилась целая 
демонстрация, "когда принудительно навербованные добровольцы 
кричали: "Да здравствует Австрия"!, "Долой Сербию!", "Долой коро-
ля Петра!" При ее разгоне были убиты 3, задавлены 10, а всего по-
страдавших было 20 человек.30 

27 Там же. С. 293. О Крунославе Геруце см. подробнее: Ващенко М. С. "Хорватский 
консул" в Петербурге. //Родина, 2010, № 4. 
28 РГВИА. Ф.2003. д.1167. Л.69−69 (об).
29 Там же.Л.69 (об).
30 РГВИА. Ф. 2003. оп.1. д.1167. Л. 70.
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От поступления в корпус отказались 165 хорватов, находивших-
ся в "воспитательной команде", причем "4 хорвата принесли лично 
генералу Живковичу жалобы на нанесение им от 60 до 125 "бато-
гов"". Живкович приказал их направить в распоряжение одесского 
воинского начальника для отправки в лагерь для военнопленных. 
Чистяков, в свою очередь, выявлял все новые и новые факты на-
силия: "Случаи эти, отмечал он, закончились 10 ноября 1916 года 
убийством капитана сербского добровольческого корпуса Штольфа.  
По данным дознания, произведенного разведывательным отделе-
нием штаба Одесского военного округа, можно заключить, что он 
убит ошибочно вместо командира 1-ой роты VII полка капитана  
Танасковича (серба из королевства), весьма требовательного и стро-
гого начальника".31 В ноябре 1916 года начальник Одесского воен-
ного округа приказал Живковичу удалить из корпуса всех "небла-
гонадежных". Однако это приказ был фактически проигнорирован, 
поскольку привел бы к сокращению численности корпуса наполо-
вину, "а между тем, мысль о создании возможно большего "запаса 
людей" для сербской армии, лишенной иных источников комплек-
тования, сохраняла свою жгучесть".32 О произошедших беспорядках 
был проинформирован и представитель сербской армии при шта-
бе Верховного главнокомандующего полковник Лонткевич. Жив-
кович, в свою очередь, отправил донесение сербскому посланнику  
в Петрограде Спайлаковичу, в котором, не упоминая напрямую  
о произошедших беспорядках, указывал, что итальянский консул 
ведет агитацию, направленную на дискредитацию не только кор-
пуса, но и самой югославянской идеи, говоря, что словенцы бу-
дут итальянскими гражданами, и он им поможет уехать в Италию,  
а хорватам доказывал бессмысленность совместной с сербами борь-
бы за новое государство, поскольку значительная часть Хорватии 
также должна быть передана Италии, допуская при этом возмож-
ность создания хорватского государства под протекторатом ита-
льянской династии. Живкович при этом подчеркнул, что такие дей-
ствия итальянского дипломатического представителя согласованы  
с Геруцем, Туме и другими, "кому на руку его уничтожение".33 

31 Там же. Л. 70−71.
32 Там же. Л. 70−71.
33 Jугословенски добровољци у Русиjи 1914−1918. С. 165−166.
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Генерал Чистяков, однако, сделал, как нам кажется, вполне 
справедливый вывод: "Основной причиной возникновения описы-
ваемых эксцессов, помимо принудительного комплектования, пред-
ставляется религиозная и политическая рознь элементов, из коих 
комплектовались сербские формирования. Эти различные элементы 
искусственным образом связать было нельзя, и попытки в этом на-
правлении вызвали естественные протесты, которые ликвидирова-
лись не всегда дозволенными действиями"34. Причем следствие, на 
фоне громких заявлений югославянских политиков о необходимо-
сти, а главное о готовности сербов, хорватов и словенцев объеди-
нится в новый "югославский дом", нашло крайне нежелательным 
отправку результатов расследования в российский МИД, ограни-
чившись, в этой связи, лишь составлением краткой справки для ми-
нистра, в которой подчеркивалось бы, что "некоторое давление на 
волю вербуемых было случайно, по почину местных начальников,  
и что оно устранено".35 В начале февраля 1917 года в штабе юго-за-
падного фронта пришли к выводу, что "рассчитывать на достаточ-
ный приток добровольцев для формирования 2-й сербской дивизии 
не представляется возможным, и "что следует озаботиться лишь 
надлежащим укомплектованием кадров 1-й сербской дивизии".36 

В результате Ставкой было принято решение о начале перебро-
ски частей корпуса на Салоникский фронт, тем более, что, по сведе-
ниям Генштаба, к концу 1916 года там находилось не более 35 тысяч 
штыков сербской армии, "и пополнения убыли в рядах этой армии 
ожидать неоткуда". Сербский корпус, в этой связи, рассматривал-
ся как единственный ресурс "в руках сербского правительства при 
возвращении его на родину, где всё мужское население в возрас-
те военнообязанных истреблено швабо-болгарами"37. В этой связи 
25 декабря 1916 года сербский военный агент полковник Лонткевич 
телеграфировал генерал-лейтенанту Лукомскому, что "для вербова-
ния добровольцев", желающих поступить в действующую на сало-
никском фронте сербскую армию, предполагается командировать  
в Донскую область шесть групп офицеров, "так как там более всего  

34 Там же. Л. 72. 
35 Там же. Л. 72.
36 Там же. Л. 74. 
37 Там же. Л.82.
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находятся пленные югославяне". Лонткевич привел список этих 
офицеров38. 

Хотя пополнение салоникского фронта солдатами из России  
не могло быть уж очень значительным. В феврале 1917 года, по све-
дениям Ставки, в Первой сербской добровольческой дивизии было 
12 батальонов, "в каждом батальоне, в среднем, по 742 нижнего 
чина. Всего для дивизии не хватает 3963 строевых и 167 нестроевых 
чинов"39. Вторая сербская дивизия также состояла из 12 батальонов, 
где состояло около 820 нижних чинов. Для полного комплектования 
этой дивизии не хватало 3453 строевых и 330 нестроевых нижних 
чинов. Офицеров в Первой сербской дивизии находилось 470 че-
ловек, а во Второй − 256. Тем не менее, в начале января 1917 года 
через северный русский порт Романов на Салоникский фронт было 
отправлено 28 офицеров и 1157 нижних чинов. События русской 
революции перемешали первоначальные планы40. Часть насильно 
призванных или разочаровавшихся добровольцев ушла из корпу-
са, дезертировав или присоединившись к русской армии. И все же 
силы, составлявшие ядро корпуса (штаб, 1-я и 2-я дивизии), до кон-
ца 1917 года успели вернуться на Балканы и принять участие в окон-
чательных боях по освобождению своей Родины. 

В конце августа 1917 года Штаб добровольческого корпуса и 
остатки 2-й дивизии (которая больше пострадала от дезертирства,  
а также была использована для укрепления состава 1-й дивизии)  
выехали по железной дороге из Одессы в Архангельск. Движение 
трех эшелонов было приостановлено в Москве, Вологде и Ярослав-
ле на время Корниловского выступления, а потом продолжили свой 
путь. По прибытии в Архангельск, на трех русских кораблях эти во-
инские части отплыли в Англию, куда и прибыли 3 октября 1917 г. 
Оттуда их перебросили на переформирование во Францию, откуда  

38 Там же. Л. 26.
39 Там же. Л. 79−79 (об)
40 Укажем, что 10 ноября 1917 года, т.е. уже после захвата власти большеви- 
ками, В. Гойкович обратился с открытым заявлением в штаб Верховного главно- 
командующего, в котором содержалось требование о формировании нового югос- 
лавянского батальона из всех военнослужащих, отказавшихся покидать Россию,  
с возможным включением его в состав чешского корпуса. //РГВИА. Ф. 2003. Оп. 4. 
Дело 49. Л.1−2. 
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через Италию доставили в Грецию на Солунский фронт. В Фес- 
салоники эта группа прибыла до 7 декабря 1917 г. в составе 145 офи-
церов и 2.518 унтер-офицеров и солдат. Штаб 1-й дивизии и ее 1-я 
бригада были также переброшены через Архангельск. Они выехали 
со своей базы дисклокации в с. Этулия41 в Архангельск 27 сентября 
1917 г., а потом также проследовали через Англию и Францию на Со-
лунский фронт до конца января 1918 г. В составе этой группы нахо-
дились 181 офицер, 7 военных чиновников и 4.968 солдат. Наиболее 
сложным оказалось путешествие 2-й бригады 1-й дивизии, полевого 
лазарета 1-й дивизии и дополнительного (учебного) батальона кор-
пуса. Последние части сербского корпуса выехали из Этулии 12 но-
ября 1917 г., однако по прибытии в Вологду и Ярославль 4 сербских 
эшелона были задержаны. Выяснилось, что русские суда их перевез-
ти не могут, а необходимых пароходов союзников в Архангельске не 
было. Французская военная миссия приняла решение о переброске 
войск корпуса через Сибирь до Порт-Артура. При этом российские 
военные власти требовали вернуть добровольцев на фронт, от чего 
командование последних наотрез отказалось. В Ярославле вагоны 
у добровольцев были изъяты, а их самих перебросили в казармы. 
Лишь в начале января 1918 г., раздав солдатам новые сапоги и выдав 
проездные деньги, новые российские власти разрешили доброволь-
цам сесть в поезд и выехать в Сибирь. В конце января они прибыли 
в Иркутск, а 4 февраля прибыли на границу Маньчжурии. Там они 
сдали оружие, пересели в японские вагоны и отправились в г. Даль-
ний, а точнее в порт Дайрен, откуда, погрузившись на английские 
суда, 25 февраля 1918 г. отплыли в Сингапур. В Сингапуре они ока-
зались 5−6 марта 1918 г. После отдыха и парада в Сингапуре добро-
вольцы отплыли в Суэц, куда и прибыли 23−25 марта. Оттуда их 
путь лежал в Фессалоники, куда корабли с добровольцами прибыли 
29 марта – 1 мая 1918 г. Из Сингапура отправились 220 офицеров и 
3.714 унтер-офицеров и солдат, с тем, что несколько человек, забо-
левших в дороге, остались для лечения в Суэце42.

Таким образом, с зимы 1917 г. по весну 1918 г. в Фессалоники 
были переброшены 574 офицера, 8 военных чиновников и 12.357 
унтер-офицеров и солдат добровольческого корпуса. Они были  

41 Ныне село в Вулканештском районе АТО Гагаузии Республики Молдова.
42 Јовановић И., Рајковић С., Рибар В. Југословенски добровољачки корпус у Русији: 
прилог историји добровољачког покрета: (1914−1918). Београд, 1954.С. 184−191.
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использованы для укрепления сербской армии (16 добровольчес- 
ких рот по 4−5 офицеров и 150 унтер-офицеров и солдат в каждой)  
и для укомплектования Югославской дивизии, формировавшейся  
на базе Вардарской дивизии сербской армии, чья укомплектован-
ность в то время не достигала и 50 % от списочного состава43. Вместе 
с войсками союзников югославянские добровольцы приняли уча-
стие в прорыве Солунского фронта 14 сентября 1918 г. у Доброго 
Поля, выбив Болгарию из войны к 30 сентября. Перемирие с Тур- 
цией было заключено 30 октября 1918 г., а 1 ноября 1918 г. был ос-
вобожден Белград. В то же время пали и остальные противники 
Антанты: 3 ноября − Австро-Венгрия, 11 ноября − Германия. Пер-
вая мировая война была завершена. В 1918 г. с политической карты 
исчезли и Российская империя, и Королевство Сербия. Началось  
строение новых идеологических конструкций − "советского" и "югос- 
лавского" народов. 

43 Там же… С. 192.
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Горан Милорадовић

ПОСЛЕДЊА РЕЗЕРВА ЗА ПОСЛЕДЊУ  
БИТКУ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ: СРПСКИ 
ДОБРОВОЉАЧКИ КОРПУС У РУСИЈИ  

И НАСТАНАК ЈУГОСЛАВИЈЕ

"Што се грбо роди, вријеме не исправи."
Валтазар Богишић

Важан аспект историје српског и југословенског добровољачког 
покрета, на који би требало обратити посебну пажњу, чине поли-
тички и идеолошки ставови, психолошке карактеристике и мотиви 
Јужних Словена, аустроугарских заробљеника у Русији. Нема сумње 
да су основно језгро искрених добровољаца у Русији чинили иде-
алисти, млади људи који су решили да за своја политичка уверења 
ставе живот на коцку. Приступали су Српском добровољачком кор-
пусу свесни да је то, са становишта Аустроугарске царевине чији 
су били поданици, тежак преступ који ће, уколико буду ухваћени, 
бити санкционисан смртном казном, конфискацијом имовине и од- 
вођењем свих чланова њихових породица у концентрационе лого-
ре.1 Упркос томе, десетине хиљада их је прошло кроз строј Српског 
добровољачког корпуса у Русији, и од тога нема боље потврде да су 
били вођени идејом, а не неким интересом. Срби пречани су у Србији 
видели своју матицу и били спремни да за њу гину, а Шумадију су 
сматрали средиштем српске нације. Српски конзул у Русији, Јован 
Миланковић, својевремено је записао: "Интересантно је да су сви  

1 Заробљавање је било највећи ужас који је могао снаћи добровољца. Било је 
примера да су се у Добруџи они радије сами убијали, него да живи падну у руке 
непријатељу. Видети: "Српски добровољ.[ачки] корпус.", Jugoslavija-Югославия, 
№ 7–8, 3. VII 1917, стр. 40–43; В. Максимовић, Споменица прве српске добровољачке 
дивизије: 1916-1926, Београд 1926, стр. 171.



62

Срби из Војводине молили, да им ставим у пасош, да су из Шумадије; 
сви су хтели да су из Крагујевца, и то им се чинило да је најсрбастије!"2 

Друга страна те херојске приче, међутим, такође постоји, али 
је она мање позната. Овим зборником грађе настојимо да историју 
Добровољачког корпуса, али и државе за коју се он борио, сагледа-
мо рационално и критички и да осветлимо политичку, друштвену,  
а донекле и дипломатску и обавештајну позадину околности у којима 
су добровољци гинули. А гинули су, сматрало се, за "високе идеале", 
показујући "ваљано грађанско васпитање и моралну величину" –  
као Спартанци на Термопилима.3 Ступање у Српски добровољачки 
корпус за њих је било исто што и опредељивање за Србију, а против 
Аустроугарске. Међутим, непредвидиве историјске околности доне-
ле су бројне промене и преокрете, тако да када су добровољци најзад 
стигли до своје "обећане земље", она више није постојала... 

Развој догађаја у вези са Добровољачким корпусом, пробле-
ми који су се јавили приликом његовог формирања и употребе на 
бојном пољу имали су своје узроке не само у деловању противника 
стварања тих добровољачких јединица, него и у самим карактеристи-
кама разнородне масе заробљеника са јужних територија Хабсбурш-
ке монархије, које су претежно насељавали Срби, Хрвати и Словен-
ци. Поред тога, збивања у добровољачком корпусу своје узроке имају  
и у деловању обавештајних и политичких мрежа које су на тлу Русије 
успеле да успоставе Немачка и Аустроугарска, али и неке савезничке 
државе попут Италије и Француске. Најзад, велики утицај на проце-
се у Корпусу имали су национални идентитети и политички ставови 
припадника југословенских народа. Приоритети католика, Хрвата 
и Словенаца, били су битно другачији од приоритета православних 
Срба. Поврх тога, павши у заробљеништво, нико од њих више није 
био исти онакав какав је био када су у марш-батаљонима кретали на 
бојно поље.

Сваки ратни заробљеник по својој психологији јако се раз- 
ликује од војника који није имао искуство пада у ропство. Вели-
ки број заробљеника, близу пола милиона, слио се у Русију после 
Брусиловљеве офанзиве у периоду јун–септембар 1916. године. Сам 
тренутак заробљавања представља снажан шок, тако да у прво време  

2 Миланковић, Јован, Успомене из Сибира 1918–1919. и пут океаном у домовину 
1920, Београд 1926, стр. 35.
3 Такво поређење се може наћи у: В. Максимовић, Споменица..., стр. 175.
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у њиховим мислима још преовлађују пређашње жеље и очекивања, 
као и потреба за правдањем сопственог новог положаја: "Више 
су команде главни кривци, да су толики јунаци допали ропства.  
У заробљеничким се вагонима даље развијају тешки стратегијски 
планови, поразни за цијелу руску војску. По тим плановима стотине 
тисућа Руса морало је сад путовати на запад, некуд далеко у овак-
вим истим заробљеничким вагонима. Поглавито воде те разгово-
ре, значајне као психолошки симптом, активни официри."4 То је, 
свакако, последица васпитања, дрила и пропаганде којима су били 
дуго изложени, али и сами излагали друге. Јасно је да они стварност,  
у први мах, нису могли ни желели да прихвате.

Касније, када су се најзад нашли у заробљеничком логору, сусре-
ли су се са новим изненађењима. Услови за смештај су били потпу-
но неадекватни, јер је велики логор Дарнице био предвиђен за око 
40.000 заробљеника, а после успешне офанзиве у лето 1916. годи-
не у руско заробљеништво пале су стотине хиљада аустроугарских 
војника. Није било довољно хране и лежајева. Избила је епидемија 
дизентерије. Услед свакодневних тешкоћа, већ после кратког вре-
мена "[љ]уди се претварају у бијесне мајмуне, туку се, гризу, вуку  
за косу када руски "старшиј" (старији подофицир) куша подијелити 
нешто круха. [...] У злу избија код људи инстинкт крда. Појединац 
се осјећа јачим у групи. [...] Појединац је утонуо у туђу, непознату 
гомилу, но сутрадан су се већ нашли на окупу људи истога језика. 
Група је повезана заједницом интереса из којега се рађа нужни ал-
труизам: сви за једнога, један за све. [...] И тако је група хрватско-
српског језика сазнала већ други дан свога дарничког боравка да 
се у малом павиљону команде налази српски официр, који новачи 
добровољце за неку легију."5 Поред понижавајуће материјалне оску-
дице и заробљеничког статуса, друга карактеристика заробљеништва 
је нарушавање војне хијерархије и дисциплине и стварање група по 
националном критеријуму. Та склоност ка националном, а у случају 
Јужних Словена и верском груписању, била је један од фактора који 
су битно одредили историју добровољачког покрета у Русији. 

Међутим, специфична заробљеничка психологија је имала  
и друге особености: "Ради неизвјесности заробљеништво је психо-
лошки теже од робије. [...] Људи поступно постају звјерке у кавезу. 

4 Horvat, Josip, Živjeti u Hrvatskoj. Zapisci iz nepovrata 1900–1941, Zagreb 1984, стр. 78.
5 Исто, стр. 79.
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Свак мање-више почиње губити равнотежу. Дани су бескрајни. 
[...] у логору почиње харати посебна заробљеничка психоза. Она  
се очитује у опћој раздражљивости, експлозијама нерава, сврша-
ва се с бјесомучним сулудим свађама међу најбољим пријатељима, 
свађама без икаквог стварног разлога...". Исти аутор даље објашњава 
како поједини заробљеници, немајући шта друго да раде, "[п]о 
цијели дан сједе вребајући кад ће спарном улицом проћи која женска 
појава. Ти сусрети постају трајно потресно-узбудљиви. Након првих 
тједана физичкога опоравка пробудили су се нагони пути. Присил-
на сексуална суздржљивост постала је за младе здраве људе извор 
грозничавих мука, заоштравајући даље заробљеничку психозу."6 Та, 
специфична заробљеничка психоза чинила је основу на коју су се на-
довезали остали аспекти друштвеног и политичког живота будућих 
војника Српског добровољачког корпуса. 

Једна од последица описаних околности је и то да човек, пре-
живевши непосредну близину смрти и срамоту заробљавања, бива 
ослобођен многих страхова и ограда које је раније имао, његова 
морална структура је нарушена, а самопоштовање умањено. Друга 
страна таквог стања је то да је код многих војника ауторитет офи-
цира тешко руиниран, а с протоком времена ни личност цара за 
кога су ратовали више им није значила много.7 Тиме је био узро-
кован низак степен дисциплине и одговорности, што је водило ни-
ском степену поузданости дела људства Корпуса. С друге стране, 
србијански официри који су били послати у Русију да организују 
добровољачке јединице, нису познавали менталитет пречана, као ни 
специфичности заробљеничке психологије, него су покушавали да 
их дисциплинују и организују користећи се методама које су биле 
успешне у самој Србији, са тамошњим војницима. Неспоразуми, 
неразумевање, обострана разочарања, сумњичења, сукоби, сплетке, 
клеветање, вређање и, на крају, насиље били су неизбежне последице 
разлика које су постојале између бивших аустроугарских официра 
и војника и официра српске војске који су требали да им командују. 
На тај социјално-психолошки аспект односа у Добровољачком кор-
пусу надовезали су се и други фактори: политички, идеолошки и 
обавештајни. Најзад, јако је важно какве мотиве и циљеве је сваки  

6 Исто, стр. 84–85.
7 Исто, стр. 90.
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заробљеник имао опредељујући се за или против Корпуса. Јер, то није 
више била ствар грађанске дужности, него политичког и моралног 
става.

Пре него што се приступи покушају тумачења политичког живо- 
та у Корпусу, треба поставити питање: Зашто је, уопште, формиран 
Српски добровољачки корпус у Русији? Према грађи која је раније 
публикована, као и оној коју сада објављујемо, његова примарна 
сврха била је попуна редова војске Краљевине Србије, која је после два 
Балканска рата, две године ратовања против аустроугарско-немачко-
бугарских непријатеља и преласка преко албанских планина била 
скоро уништена. На овом месту мора се поставити и друго важно 
питање: Колико је, уопште, Српска војска на Солунском фронту 
бројала војника? 

Један од раних аутора, Милан Недић, писао је о 170.000 војника 
који су дошли до обале Јадрана, док је на Халкидик у мају 1916. стиг-
ло 150.000 бораца.8 Утицајни историчар Бранко Петрановић писао 
је крајем 1970-их година да је српска влада "успела да сачува око 
160.000 војника и настави рат на Солунском фронту".9 Владимир 
Дедијер је у синтези Историја Југославије донео податке о "нешто 
испод 150.000" српске војске на Крфу и око 130.000 пребачених на 
Солунски фронт.10 Крајем 1980-их Милорад Екмечић је сматрао да  
је Албанију прешло 150.000 српских војника, а да је августа 1916. на  
Солунском фронту било 122.000 српских војника.11 Владимир Ћо- 
ровић је у међуратном периоду писао о 120.000 "војних лица" из Србије 
пребачених на Солунски фронт.12 Двојица страних аутора, који су се 
у скорије време бавила том темом, сагласни су да је 135.000 српских 
војника пребачено на Крф, а да је на Солунском фронту било 115.000 
српских бораца.13 Најзад, један од најпосвећенијих и најпоузаднијих 
истраживача, Андреј Митровић, навео је, поред осталих бројки, и 
податак српске Врховне команде о око 110.000 војника и 2.350 офи-
цира који су децембра 1915. године живи стигли до албанске обале,  

8 Недић, Милан Ђ., Српска војска и солунска офанзива, Београд 1932, стр. 23, 25.
9 Petranović, Branko, Istorija Jugoslavije 1918–1978, Beograd 19180, стр. 19.
10 Историја Југославије, Београд 1971, стр. 391–392.
11 Екмечић, Милорад, Стварање Југославије1790–1918, 2, Београд 1989, стр. 755, 766.
12 Ћоровић, Владимир, Историја Срба, Ниш 1999, стр. 732.
13 Павловић, Стеван, Србија. Историја иза имена, Београд 2004, стр. 125–126; 
Зундхаузен, Холм, Историја Србије од 19. до 20. века, Београд 2008, стр. 249. 
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али је то сматрао "ипак сувише малим бројем".14 Нажалост, он није 
објаснио због чега се није ослонио на податке из тог документа. 
Можда, једноставно, није био спреман да прихвати да сва претходна 
историографија, током 65 година, барата нетачним подацима?15 Број 
од 110.000 преживелих је нарочито тешко било прихватити ако се 
узме у обзир да би од њега требало одузети број касније помрлих, 
инвалидних и трајно онеспособљених за војну службу, да би се 
дошло до стварног броја српских војника на Солунском фронту. 
Међутим, ако се погледају већ много пута објављиване фотографије 
живих скелета који су стигли до обала Јадрана, као и гомиле лешева 
њихових другова, бива јасно да то, можда, и не мора бити претерано... 

У сваком случају, много тога упућује на опрез. Распон од 170.000 
до 110.000 није мали, при чему углавном није јасно на које изво-
ре се наведени аутори ослањају. С друге стране, документи које 
објављујемо у овом зборнику указују да простора за проверу, ново 
промишљање и изоштравање слике прошлости – има. Грчевита 
и упорна борба српске владе да се у Русији формира што бројнији 
Добровољачки корпус, о чему сведоче многи документи, индирек-
тно указује на критично стање броја људства српске војске. Одатле 
инсистирање на масовности Добровољачког корпуса, па и по цену 
мобилизације – у чему су им помагале и руске власти. Према ра-
порту генерал-лајтнанта С. Д. Чистјакова генералу А. А. Брусило-
ву 9. јануара 1917. године: "Начелник штаба Одеског војног округа, 
генерал-лајтнант Маркс, који је предузео најенергичније и непосред-
но учешће у формирању српских јединица и старао се на сваки начин 
да њихов број нарасте до корпуса, подстицао је при пројектовању 
горепоменуте мере једино из топлог саосећања с тешким положајем  

14 У књизи А. Митровића погрешно је наведена страница зборника грађе коју 
је објавио Главни ђенералштаб Краљевине СХС. Податак о броју војника из 
Операцијског дневника српске војске за 27. децембар 1915. године налази се на 
стр. 400. Видети: Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и 
Словенаца, књ. 13, 1915. година, Београд 1927, стр. 396–401; Митровић, Андреј, 
Србија у Првом светском рату, Београд 1984, стр. 260. 
15 Иако је био свестан да су подаци који говоре о броју евакуисаних војника и ци-
вила "различити", Андреј Митровић се ипак определио да прихвати како је у марту 
1916. на Халкидик било пребачено 127.000 српских војника, а да је до јула 1916. 
тај број нарастао до 152.000. Упоредити: А. Митровић, Србија у Првом светском 
рату... стр. 273–275, 281.
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Србије, која је лишена људских ресурса за попуну своје војске [...]"16 
Тај документ, такође, индиректно указује да најнижа наведена 
бројка преживелих српских војника можда и не мора бити нереал-
на. Изгибија и умирање Срба током 1915–1916. године нису имали 
пандана. Утолико је важније како то питање изгледа у светлу до-
кумената из руских архива које објављујемо у овом зборнику, јер 
они раније нису коришћени у српској историографији.

Према подацима генерала Михајла Живковића, у фебруару 
месецу 1916. година српска армија на Крфу бројала је 140 хиљада 
људи.17 Међутим, многи војници су услед исцрпљености и болести 
помрли на Крфу и другде по болницама, док су други били еваку-
исани у Бизерту и Француску као неспособни за даље напоре. По-
сле реорганизације остатака војске, показало се да постоји вишак 
официра довољан за формирање чак шест дивизија! Тада се родила 
идеја да се ти официри пошаљу да формирају добровољачки корпус 
у Русији. "Српско-руско друштво" је сматрало да се у Солуну крајем 
децембра 1916. године налазило нешто преко сто хиљада српских бо-
раца18, али се ту вероватно није мислило само на борбене јединице, 
него на све војнике који су преживели прелазак Албаније. Та процена 
је близу броју од 110.000, коју је за датум 27. децембар 1915. године 
био објавио Главни генералштаб Краљевине СХС. Реалну, много 
страшнију слику, знали су високи официри. Наиме, једно је укупан 
број војника, а друго је број борбено способних војника. Према по-
дацима којима је генерал Михајло Живковић располагао 7. децембра 
1916, "Српска војска на Солунском фронту тренутно броји не више 
од 35.000 бајонета. И то је све што је остало од дивне армије, која је 
прошле године бројала 300.000, бранећу линију коју чине реке Дунав, 
Сава и Дрина и пресецајући Немцима пут Београд–Константинопољ. 
Кулминациона тачка напрезања моралних и материјалних снага 
давно је већ досегнута. Попуна убијених у редовима те војске нема 
се одакле очекивати. Перспектива је ужасна."19 Начелник штаба Оде-
ског војног округа, генерал-лајтнант Никандр Маркс је фебруара  

16 РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330 Л.13–30.
17 РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330. Л. 44–48.
18 РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.33−34.
19 РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.96−98.
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1917. године те податке сматрао тачним.20 А он је имао поуздане на-
чине да их провери.

С друге стране, према поверљивим подацима Српске мисије  
у Петрограду, 15. децембра 1916. године "Српска војска на Со-
лунском фронту представља незнатну силу од приближно 60.000 
бајонета. Својим учешћем у ратним дејствима она се свакодневно 
топи. До краја рата остатак наше армије ће сасвим ишчезнути или  
бити сведен до таквог минимума, који ће бити недовољан и за про-
сто одржавање поретка у држави."21 Како објаснити разлику између 
35 и 60 хиљада у службеним српским документима које дели 8 дана? 
Вероватно се мања бројка односи на оне војнике који су били у  
стању да непосредно учествују у борби, док се већа бројка односи на 
укупни број војника, што укључује и санитет, администрацију, ку-
варе, коњовоце, занатлије, магационере, возаре, носаче и све друге 
службе потребне да би се снабдевао и одржавао фронт. Припадници 
тих јединица се не туку, неки и не носе никакво оружје, а сматрају 
се војницима. Треба имати у виду и то да је, услед малобројности 
техничких средстава, неборбени део тадашњих армија био прилично 
бројан, јер је пропорција бораца и небораца била, приближно, 1:2. 
У сваком случају, чак и број од "60.000 бајонета" битно се разликује 
од најниже бројке која је усвојена у историографији: 115.000. Посе-
бан проблем је то што нико не објашњава колико је у тим укупним 
бројкама заиста било бораца. 

Да је претходна претпоставка, ма колико страшна, ипак основана, 
потврђује још један документ. Сматрајући да Аустроугарска спро- 
води план истребљења Срба, Српска влада је преко своје мисије  
у Петрограду децембра 1916. године још једном помоћ затражила  
од Русије. Очекивало се да би, уз њену подршку, Српска војска могла 
да сакупи око 170.000 војника. Ту се рачунало на остатак Српске 
армије на Солунском фронту (око 60.000 људи), на Србе заробљенике 
у Русији (око 60.000), на Србе заробљенике у Италији (око 40.000) 
и на српске војнике у Србији који се нису предали (око 10.000).22 
Међутим, тај план је остварен тек у врло малој мери. Италија је 
одбила да сарађује, јер није имала интереса да ојачава војну силу  

20 РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.81−82 (об).
21 РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167. Л. 41−45(об).
22 Исто. Подаци Српске мисије у Петрограду, децембар 1916. године.
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државе са којом је у блиској будућности очекивала сукоб око гра- 
ница у Далмацији.23 Војници на које се рачунало у самој Србији би- 
ли су дезертери Српске војске из 1915. године, односно онај део њих 
који није предао оружје и није био одведен у концентрационе логоре. 
Међутим, разни узроци су довели до тога да они у пролеће 1917. 
године прерано подигну Топлички устанак и у њему изгину или буду 
заробљени.24 Најзад, бројне неповољне околности и непријатељске 
активности су добровољачки покрет у Русији свели на четвртину 
очекиваног броја бораца, тако да је одатле уместо 60.000 на Солунски 
фронт до фебруара 1918. године стигло само око 14.500 војника.25 
Поред њих, до почетка последње ратне године у Солун је стигло још 
око 5.500 добровољаца из Америке, Италије, Француске, Аустралије 
и Египта.26 Неки други, значајни приливи нису се имали одакле 
очекивати, тако да се у пробој фронта кренуло са онолико за борбу 
способних војника колико се имало: око 35.000 Србијанаца27 и око 
20.000 добровољаца. Остали који су преживели Албанију могли су 
само да их прате, снабдевају и поседају ослобођене крајеве. Колико 
је било небораца тешко је рећи, али услед рана, болести и физичке 
слабости њихов допринос у борби није могао бити велики. 

23 Поповић, Никола, "Предговор", Југословенски добровољци 1914–1918. Србија, 
Јужна Америка, Северна Америка, Аустралија, Француска, Италија, Солунски 
фронт. Зборник докумената, приредио: Никола Поповић, Београд 1980, стр. XIII, 
333–363; Милорадовић, Горан, Карантин за идеје. Логори за изолацију "сумњивих 
елемената” у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 2004, стр. 66; 
Шемякин, Андрей, "Первая мировая война. Рождение Югославии", Югославия  
в XX веке. Очерки политической истории, Москва 2011, стр. 188–191.
24 Видети: А. Митровић, Србија у Првом светском рату..., стр. 409–486.
25 Према неким другим ауторима, тај број је можда био и мањи и износио све-
га 11.753 официра и војника. Упоредити: "Извештај пов. ФЂОбр. 8934 српског 
Министарства војног Николи Пашићу, председнику Министарског савета и 
министру иностраних послова", Југословенски добровољци 1914–1918, прир. 
Н. Поповић..., стр. 395; Јовановић, Илија; Рајковић, Стеван; Рибар, Вељко, 
"Југословенски добровољачки корпус у Русији: прилог историји покрета: (1914–
1918)", Војно дело, 1954, стр. 184–191. 
26 Југословенски добровољци 1914–1918, прир. Н. Поповић..., стр. 395.
27 Треба имати у виду и да су Срби у борбама 1916–1918. имали нове жртве. У јесен 
1916. ослобођен је град Битољ са околином, по цену 28.000 избачених из строја. 
Део тих бораца се после опоравка могао вратити у строј, а остали су могли бити 
замењени кроз нову мобилизацију у ослобођеним крајевима. Тако је број војника 
са простора Краљевина Србије могао бити одржаван на нивоу од око 35.000, упркос 
губицима. 
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Због чега раније није било покренуто и решено питање броја 
жртава српске војске у Првом светском рату? Документација није  
преобилна, али је ипак има довољно за утврђивање макар 
приближних бројева. Чини се да разлог није недостатак података, 
него одсуство воље да се са њима суочи, нарочито у време непосредно 
после Првог светског рата. Јер, објављивањем стварних губитака 
отворило би се питање политичке одговорности за стравичне жртве. 
Иако рат није могао бити избегнут, јер су га Централне силе желеле, 
и даље се могло постављати питање да ли су све одлуке које су донели 
српска влада и регент биле исправне. Ко би могао, у очима просечног 
грађанина, оправдати те жртве? Којим аргументима? Истовремено, 
покретање те теме било је уједно и отварање питања који се народ 
на којој страни у рату борио. Осим тога, суочењем са стварним 
размерама људских жртава Србије у Првом светском рату угрожава 
се и херојски наратив о том времену, који се врло брзо уврежио у 
историјској свести народа и, такође, постао адут у политичким 
расправама. Суочењем са стварним бројем убијених то би престао 
да буде мит о Србији као новој Спарти, и указала би се банална при-
ча о идеологији и технологији систематског биолошког истребљења 
једног народа усред Европе, народа који је, практично, био препуш-
тен сам себи, својим снагама и домишљатости. 

У том случају, велика држава Југославија, која је настала по ту  
цену, престаје да буде доказ успеха и коначна реализација "исто- 
ријске мисије", она престаје да буде идеолошка и психолошка "ком- 
пензација" стравичних српских губитака и у историјској перспективи 
се претвара у оно што је заиста и била на самом свом почетку: држа-
ва импровизована од јужнословенских покрајина пропале цареви-
не, углавном поштеђених ратних разарања, друштвено, привредно 
и финансијски релативно развијених и виталних, с једне стране, и 
двеју ратом потпуно разорених, војно уништених и демографски до 
крајности исцрпених балканских државица, с друге стране. Потом 
је оно што се догодило силом околности проглашено за давнашњи 
циљ. Ступање у Југославију био је брак не из рачуна, него из очаја. 
Резултат тих напора била је пирова победа и формирање нове 
државе са дојучерашњим непријатељима. Лепак који је те разнородне 
делове требало да држи на окупу био је концепт о југословенству 
као оптималном, прогресивном и модерном решењу, који је, осим  
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политичким говорима и секуларним ритуалима, негован и кроз 
главне токове домаће историографије. 

Управо из катастрофе која је задесила Србе и Србију 1915. годи-
не, упоредиве једино са последицама слома Првог српског устанка 
1813. године, произлази историјски значај Српског добровољачког 
корпуса, који је био на врхунцу снаге управо фебруара 1917, када је 
бројао 36.609 војника и официра.28 Тада је по својој снази одговарао 
броју борбено способних српских војника на Солунском фронту (не 
рачунајући неборце). Такође, у тој чињеници је лежао и политички 
значај Корпуса у време када је био формиран. То је 7. децембра 
1916. године констатовао и командант те јединице, генерал Михај- 
ло Живковић обраћајући се начелнику штаба Одеског војног ок- 
руга: "Политичко-националне околности изискују очување снага 
Српског добровољачког корпуса до крајњих могућих граница. Њега 
треба пустити у дејство тек у одлучујућем тренутку, стално имајући  
у виду да ће то бити једина оружана сила, која ће бити неопходна  
и за окупацију заузетих земаља Југославије и за одбрану од Албанаца 
и бугарских комитаџијских банди. Тај корпус биће једина оружа-
на снага и једини кадар за формирање армије будуће државе."29 Са 
таквом сврхом Добровољачког корпуса слагале су се и руске војне 
власти и помагале његово формирање.30 Међутим, није прошло дуго, 
а несугласице унутар Корпуса и њихова корелација са променама 
у војном и политичком контексту у коме је настајао, показали су 
природу болести од које ће боловати и умрети не само тај драгоцени 
Корпус, него и будућа Југославија. 

Када је почело мобилисање заробљеника, јер својевољни прилив 
није био довољан да макар приближно надокнади губитке српске 
војске, почеле су и прве размирице у Добровољачком корпусу. 
Најпре је дошло до сукоба правих добровољаца, махом Срба, са 
"добровољцима" доведеним против њихове воље, махом Хрвати-
ма и Словенцима. Добровољци су те тзв. "силовољце" сматрали  

28 Поповић, Никола, Односи Србије и Русије у Првом светском рату, Београд 1977, 
стр. 408–409. Треба имати у виду да се и овде ради о укупном броју војника, а не 
само оних борбено најспособнијих. Јер, и међу добровољцима је било и рањаваних 
и болесних. Али, генерално узев, у добровољце су се јављали и били примани они 
који су способни за борбу.
29 РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.96−98.
30 РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.85−86. 
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издајницима и потенцијалним потказивачима, па су се понекад 
с њима и физички обрачунавали. Официри из Србије нису пред-
узимали строге мере против починилаца таквих изгреда, о чему 
је генерал-лајтнант Чистјаков рапортирао претпостављенима 9. 
јануара 1917. године.31 Разлог таквом понашању обеју страна лежи  
у претходним збивањима. Пославши на фронт против Србије 
пре свега Југословене и Чехе, Аустроугарска је желела да, пре 
свега, постигне одређени политички ефекат: у случају победе 
Аустроугарске, могло се тврдити да су цару верни Словени побе- 
дили Србију, док би пораз код хабсбуршких Словена, очекивало  
се, развио мржњу према победничкој Србији.32 И то је постигнуто. 

Нетрпељивост изазвана страдањем у рату продубила је старе 
верске, културне и историјске разлике и анимозитете које је ауст- 
роугарска пропаганда пред рат немилице распиривала. У аустроу-
гарском и немачком јавном мњењу почетком XX века Срби су, као 
колективитет, сматрани за "велеиздајнике", "балканске разбојнике", 
"народ Убица", "балканске лешинаре"...33 Погроми и прогони Срба  
у Босни и Херцеговини у лето 1914. омогућени су управо развијањем 
и неговањем таквих ставова према том народу.34 То се одразило  
и на односе у Добровољачком корпусу. Сваким новим кораком, 
сваком новим инцидентом, новим памфлетом, увредом, ударцем или 
преким погледом Срби, Хрвати и Словенци у Корпусу психолошки 
и политички бивали су све даљи једни од других. Руси, на чијем 
тлу се одигравала та драма, увиђали су шта се збива. Генерал-
лајтнант Чистјаков је јануара 1917. године рапортирао: "рачунајући 
са могућношћу брзог преваспитавања многобројних колебљивих 
добровољаца у духу искрене преданости нарочитој југословенској 
државности, српска команда је потценила дубину верских и по-
литичких разлика између Хрвата (Словенаца) – католика и Срба –  
православаца, а у околностима других штетних утицаја (неуспеси  

31 РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330 Л.13−30.
32 А. Митровић, Србија у Првом светском рату..., стр. 106–107.
33 Грујић, Радослав, Апологија српског народа у Хрватској и Славонији, Београд 
1989; Селесковић, Момчило, Србија у немачком јавном мњењу 1914–1916, Београд 
1996; Ристовић, Милан, Црни Петар и балкански разбојници. Балкан и Србија у не-
мачким сатиричним часописима (1903–1918), Београд 2011. 
34 Обрадовић, Иван, "Српска штампа о погромима Срба 1914."; Историјске све-
ске, бр. 3, 15. III 2014, стр. 1–25; Милошевић, Боривоје, "Прогони Срба у Босни  
и Херцеговини послије атентата у Сарајеву", Исто, стр. 26–32.
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у Добруџи и непријатељска агитација)".35 Већ тада је југословенство 
као национална идеологија било мртворођенче. Али, на Солунском 
фронту је и даље очајнички недостајало бајонета. Та нужда, коју су 
додатно заоштриле великодржавне амбиције Италије и Бугарске, 
слом Русије услед револуције и незаинтересованост Антанте за 
судбину Срба, условила је да, упркос свему, Југославија за Србију 
постане једини излаз.36 Крфска декларација се јула 1917. године 
указала не само као једна од могућности, него и неопходност.

Председник српске владе, Никола Пашић, потпуно свестан 
околности и приоритета, чинио је све да ублажи нетрпељивост 
између Јужних Словена. Захтеве да се назив јединице од Српски 
добровољачки корпус промени у Југословенски корпус Пашић је 
схватао као тактику хрватских националиста, више или мање ради-
калних, али је ипак био спреман да им чини уступке: "не би треба-
ло стајати на пут жељи да се српски добровољачки корпус назове: 
корпус Срба-Хрвата-Словенаца и да се образују српске, хрватске  
и словеначке јединице према броју пријављених. Рецимо примера 
ради да би онда имали: пет српских пукова, један хрватски и један 
или два словеначка батаљона, са својим сопственим командантима  
и сви би стајали под командом српског Ђенерала Живковића. Корпус 
би носио име "Добровољачки корпус Срба, Хрвата, Словенаца". 
[...] У сваком случају наши људи у корпусу и ван корпуса треба да 
буду смотрени, уздржљиви и увек једнаки према Србину, Хрвату и 
Словенцу. Ми морамо бити толерантни."37 У том тренутку Пашић 
је боље од свих других разумео колика је тежина речи "морамо". На 
седници владе Србије од 6. априла 1917. већ је било прихваћено да  
се назив промени у Добровољачки корпус Срба, Хрвата и Словенаца, 
а сви официри су изједначени у правима.38

Политички активни Хрвати и Словенци имали су своје виђење 
сврхе Добровољачког корпуса, а то никако није била попуна српских  

35 РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330 Л.13–30.
36 Видети: А. Шемякин, "Первая мировая война. Рождение Югославии"..., 
стр. 198–203.
37 Инструкција председника српске владе Н. Пашића српском посланику у Лондону 
Ј. Јовановићу у вези сукоба у Добровољачком корпусу, 7/20. априла 1917. године, 
Крф. Према: Lainović, Andrija, "Nikola Pašić o Dobrovoljačkom korpusu u Rusiji 1917", 
Historijski zbornik, god. XVIII, Zagreb 1965, стр. 215–218.
38 А. Митровић, Србија у првом светском рату... стр. 514.
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ровова пред Солуном. У часопису који је излазио у Русији и важио 
за гласило заступника интереса та два народа, анонимни аутор је 
писао: "Корпус је прије свега требао да буде манифестацијом воље 
аустријских јужних Словена, да буду слободни. Он је осим тога 
требао да буде манифестацијом јединства Срба, Хрвата и Словенаца 
и доказом, да они могу живјети и радити заједно у истој организацији. 
Да обоје постигне, одред се није смио организовати једнострано 
нити као искључиво војничка нити као искључиво српска јединица. 
Као искључиво војничка јединица није се смио организовати зато, 
јер је његово политичко значење било куд и камо важније него ли 
његово војничко значење."39 Дакле, уместо јаке војне јединице, која је 
Србима била од животне важности, требало је "манифестовати" неку 
не баш одређену политику. То је, практично, значило избећи даље 
учешће у рату и сачекати расплет са оружјем у рукама. Заступнике те 
политике српски добровољци и србијански официри доживљавали 
су као притајене и подмукле непријатеље. Међутим, политика 
опструкције Корпуса ипак је нашла одређену инострану подршку. 
Генерални конзул Краљевине СХС у Сибиру, Јован Миланковић, пи-
сао је 1920. године у поверљивом извештају министру војном Бран-
ку Јовановићу да је Француска војна мисија у Русији за време рата 
"Југословенски батаљон", који је био под командом Хрвата и Слове-
наца, фаворизирала као јединицу "чисто Југословенску, републикан-
ску и револуционарну, на супрот нашој јединици у Чељабинску, под 
мојом заштитом, која је била на руском кредиту и била војска Срба, 
Хрвата и Словенаца, наставак наше Одеске организације. Ову војску 
Француска Мисија није трпела и звала је монархистичном!!!"40 Лако 
је разумети конзулову фрустрацију и гнев, ако се зна какво је било 
стање српске војске 1916–1917. године.

Политички спорови, туче и убиства, који су током 1916. и 1917. 
године раздирали и раздрли Српски добровољачки корпус, били су 
анализирани и од представника земље-домаћина. Генерал-лајтнант 
Чистјаков је у свом реферату објаснио узроке сукоба у корпусу: 
"Насумице сакупљена маса природно се налазила у дисхармонији. 
Хрвати и Словенци су изјављивали да они уопште нису "Срби", него 
католици, и да их оно чему Срби теже уопште не интересује. [...]  

39 "Српски добровољ.[ачки] корпус"..., стр. 40–43. 
40 ВA, П.3, К.3, Ф.1, Бр. 11/1920, л.1−15 (об).
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Основни разлог за избијање описаних ексцеса, осим принудне по- 
пуне, представља политичка и верска разлика елемената којима су 
попуњаване српске формације. Те различите елементе није било 
могуће вештачки спојити, а покушаји у том смеру су, природно, из-
азвали протесте, који су онда ликвидирани средствима која нису 
увек била дозвољена."41 Наравно, нису ти сукоби били једино што 
се дешавало у Корпусу и у вези са њим. Важно је и због чега се део 
Хрвата ипак определио за приступање Корпусу. Према тумачењу 
историчара и сведока тих збивања, Јосипа Хорвата, "[н]ајвећи број 
добровољаца-Хрвата дали су управо они крајеви, гдје Хрвати и 
Срби живе измијешани, као Сријем, Славонија и Лика, доказ да је 
антагонизам међу тамошњим хрватским и српским живљем ипак био 
умјетна творевина. По социјалном су подријетлу уз југославенски 
добровољачки покрет прионули активно или пасивно највише си-
нови "малог свијета": дјеца учитеља, обртника, сељака, ријетко си-
нови бирократа. Можда је најзначајније за снагу привлачивости 
покрета у данима борбених одлука, да су у Одесу отишли сви 
питомци католичке теологије, који су доспјели у заробљеништво, 
све одреда сељачки синови. Хисторијска би истина трпјела, кад би 
се прешутјело да је код становитог броја добровољаца поспијешио 
одлуку и све несноснији живот у логору, новчана оскудица, те скло-
ност к пустоловинама, која дријема у сваком младом животу."42 Тиме 
је логично објашњено одакле оних 920 Хрвата и 330 Словенаца, офи-
цира и војника, у корпусу који је у лето 1917. године бројао 21.480 
људи.43 Било их је, дакле, 5,8 %. Када је корпус стигао на Солунски 
фронт, једино му је још назив био југословенски... 

Из свега изложеног јасно је да су и пре стварања Југославије 
интереси Срба с једне стране, а Хрвата и Словенаца с дуге, били сасвим 
различити.44 Заједничка држава је, ван сумње, за сва три народа била  

41 РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.68−71(об). 
42 J. Horvat, Živjeti u Hrvatskoj.... стр. 87–88. У вези "антагонизма" између Срба и 
Хрвата видети и: Станковић, Ђорђе, "Умјетни узгој мржње", Изазов нове историје 
2, Београд 1994, стр. 96–124. 
43 "Реферат др Анте Мандића о добровољачком покрету упућен проф. Франу Барцу 
у Париз из Лондона, 3. март 1919.", Југословенски добровољци у Русији 1914–1918, 
прир. Никола Поповић, Београд 1977, стр. 381.
44 Детаљно, документовано и убедљиво то је објашњено у студији: Шемякин, 
Андрей, "Первая мировая война. Рождение Югославии"..., стр. 175–215.
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начин да се у преломном времену од похлепних суседа спасе што  
више територија, као и да у време прекрајања граница у Европи по- 
једини јужнословенски народи остану у што већем броју у грани- 
цама једне државе. Када су у питању мотиви српских државника, 
прекретница која је условила промену курса ка југословенском 
програму била је фебруарска револуција у Русији, чиме је Србија 
изгубила последњи ослонац и нашла се потпуно исцрпљена, са 
уништеном војском, празном касом, разореном привредом и де- 
сеткованим народом на ветрометини међународне политике. 
Једини излаз из ћорсокака било је стварање заједничке државе са 
Хрватима и Словенцима. 

Међутим, историографија није критички и са свих аспеката 
обрадила ту тему. Оно што је писано о Корпусу било је углавном 
из дискурса афирмације југословенске идеологије и заједничке 
државе. Документи који су показивали другачију слику понекад 
јесу објављивани, али сви закључци који из њих следе нису 
извођени. Уосталом, да је неко написао такав историографски 
текст у Краљевини Југославији, био би третиран као антидржавни 
хушкач, а у социјалистичкој Југославији не би могао ни да га објави. 
О томе сведочи судбина једног од ретких противника Југославије у 
српској политичкој и културној елити – Љубомира Мицића, који је 
1926. писао: "1918. Србија се пропиње из мучног рата као троглава 
аждаја: СХС. На једној страни омамљени победници, на другој 
страни престрављени побеђени. Обе стране су у знаку лажне љубави 
и притајене мржње. [...] 1919. У животу, осим шибера и ратних 
богаташа, на свачијем лицу поратни грчеви. Све што мрзи Србе и 
Србију постаје "бољшевик". Као ватра и уље мешају се победа и по- 
раз – у једној држави. То се је звало југословенство."45 После тих  
(и не само тих) речи, Мицић је у Краљевини СХС био кривично 
гоњен. По доласку комуниста на власт изопштен је из друштвеног 
живота и књижевности.46 

45 Уредништво Зенита, "Филм једног књижевног покрета и једне духовне 
револуције", Зенит, 6/1926, бр. 38, [28].
46 Видети опширније: Miloradović, Goran, "Od anarhizma do šovinizma: Drugi svetski 
rat i pripadnici avangardnog umetničkog kruga oko časopisa "Zenit" – Ljubomir Micić 
i Marijan Mikac", Desničini susreti 2012. Zbornik radova, Zagreb 2013, стр. 305–332. 
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Југославија је сада прошлост. Подаци које садржи грађа у овом 
зборнику бацају ново светло на тумачење историје Србије у Првом 
светском рату, а ништа мање значајни нису ни за тумачење историје 
Југославије. На основу ових и других, раније објављених докумена-
та и уз ослањање на историографске радове, нарочито новије, може 
се закључити, или барем поставити у виду хипотеза и идеја за даља 
истраживања: 

1. У Првом светском рату су уништене све три државе чијим 
сукобом је он започео. Обе српске краљевине, Србија и Црна Гора, 
војнички су поражене и уништене као државе у јесен 1915. године. 
Аустроугарска се распала три године касније, када су остаци остатака 
српске војске, ојачани добровољцима, пробили Солунски фронт. То 
је била последња битка Краљевине Србије.

2. Српска војска је 1915. године, после очајничког отпора, скоро 
сасвим унишена. Главнина се повукла до Косова, а потом су војници 
масовно отказали послушност и напустили јединице.47 Тешко 
наоружање и архиве су уништени. Официри и подофицири са једним 
бројем војника ипак су прешли Албанију, плативши за то високу 
цену – већина оних који су преживели више није била у стању да  
ратује. Од борбеног састава који је имао око 300.000 бораца остало је 
35.000 способних за борбу. Одатле огроман вишак официрског кад- 
ра на Крфу, довољан за шест дивизија.

3. Пораз Србије и Црне Горе 1915. године није се могао избећи. Ве- 
за са Русијом, једином великом силом која је била спремна да актив- 
но подржи те две државе, прекинута је 1915. године укључивањем 
Бугарске у рат. Оставши без могућности снабдевања и друге помоћи 
Србија и Црна Гора су осуђене на пропаст. Француска и Британија 
нису биле зантересоване да им помогну. Италија је свесно радила 
против Србије, јер је у њој видела супарницу при будућој подели 
аустроугарских територија на Балкану.48

4. Узрок сукоба Србије са Аустроугарском није био Сарајевски 
атентат, него промена геополитичке ситуације после Балканских 
ратова. Територијалним проширењем Србије и Црне Горе пресечен 
је пут за даљи продор Хабсбуршке монархије и Немачке царевине  

47 А. Митровић, Србија у првом светском рату... стр. 257–258.
48 Шемякин, Андрей, "Первая мировая война. Рождение Югославии"..., стр. 184–
186, 189–191.
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на југоисток. Тиме је за Беч и Берлин нестанак те две мале краљ- 
евине са политичке карте Европе једина прихватљива солуција. 
Резултат Балканских ратова је мотивисао Бугарску да приступи 
Централним силама, јер је у том савезништву она видела прилику  
да компензује пораз у Другом балканском рату. 

5. Историјску позадину сукоба чини супротстављеност интере- 
са младих националних држава Србије и Црне Горе и старе много- 
националне и вишеконфесионалне Аустроугарске империје у којој  
је живело и много Срба, и то баш уз границу са тим двема краљ- 
евинама. То је довело до тога да су Срби као колективитет од 
стране Беча сматрани за непријатеље. Одавно је констатовано: "[и]
збезумљени изазовом њихову опстанку, хабсбуршки су државници 
изгубили способност балансирања и маневрирања: Србија им је 
постала опсесија као што је некада била Италија, а сваким својим 
кораком западали су у све тежу ситуацију."49 Одатле масовни аустро-
угарски злочини на само према српским војницима, него и према 
цивилима, укључујући и оне који су били држављани саме цареви-
не. Масово интернирање и пресељавање, уништавање болестима 
и глађу, масакри и покушаји однарођавања били су део ратног 
плана и имали су за циљ уништење Срба као етничке и верске 
групе.50 Психолошке припреме за геноцид вршене су необузданом 
пропагандом против српског народа и пре Првог светског рата  
и током самог рата. Масовни злочини и покушаји мењања на- 
ционалне свести, које су Бугари вршили током окупације Србије,  
имају узроке у великодржавним амбицијама Бугарске. 

6. Постоји континуитет аустроугарско-немачког односа према 
Србима као колективном непријатељу, који се испољио три пута  
у XX веку. То је модел који се понавља: најпре војно сламање српске 
државе; потом истребљивање најпре одраслог мушког становништва, 
а онда и осталог; разбијање континуитета српског етничког простора 
пресељавањем делова тог народа; и, на крају, уништавање његовог 
културног наслеђа и наметање другачијег идентитета онима који су 
ипак преживели. Један од разлога зашто је Србија релативно лако 
била пацификована за време окупације 1941–1945. године лежи  

49 Taylor, Аlen, Habsburška Monarhija 1809–1918, Zagreb 1990, стр. 283.
50 Милорадовић, Горан, "Концентрациони логори", Историјске свеске, бр. 4, 15. III 
2014, стр. 33–47. 
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и у колективном сећању на искуство геноцида током Првог светс- 
ког рата. Иако је Аустроугарска нестала, њену политику су наста- 
виле неке од њених следбеница на југословенском простору у пе- 
риодима 1941–1945. и 1991–1995. године. Хрватска је у томе сваки 
пут имала истакнуту улогу. Немачка и Аустрија пружале су јој, 
више или мање дискретно, војну, логистичку, пропагандну и дип- 
ломатску подршку.

7. Као једно од трајних средстава бечке и берлинске политике пре- 
ма Србима показале су се идеологија и политика Анте Старчевића, 
које је допунио и развио Јосип Франк, до крешенда је довео Анте 
Павелић, а на простору Републике Хрватске и Западне Херцегови- 
не је окончао Фрањо Туђман. По тој расистичкој, шовинистичкој  
и верски искључивој идеологији и одговарајућој политици, Срби 
су виђени као културно инфериорни и верски туђи дошљаци који 
"ремете" хармонију јужнословенског простора Хабсбуршке мо- 
нархије. Зато се сматрало легитимним и неопходним одатле их 
протерати или уништити. Једино околности нису увек дозвољавале 
да идеје буду спроведене до крајњих консеквенци. У документима 
које објављујемо у овом зборнику та екстремна хрватска политич-
ка опција, под колоквијалним називом "франковци" (тј. следбеници 
Јосипа Франка), помиње се на више места.

8. Сукоби који су својевремено избили у Српском добровољачком 
корпусу у Русији били су, бар једним делом, резултат дугорочне 
аустроугарске политике, којом је она своје територије насељене 
Словенима поделила на више покрајина са различитим статусима  
и правима, а политичке лидере словенских народа, па и саме те 
народе, међусобно супротстављала. Верска и културна припадност 
били су најважнији критеријуми тих подела. Круна те политике била 
је одлука да Словени из Аустроугарске чине ударну снагу трупа које 
су 1914. и 1915. послате против Срба. Очекивања су се обистинила, 
мржња се разбуктала као никада пре и дугорочно затровала међу- 
националне односе Јужних Словена.

9. Политички емигранти из Аустроугарске, окупљени у Југосло- 
венском одбору, настојали су да очувају етничке словенске те- 
риторије пред амбицијама Италије и да окупе јужнословенске  
народе Хабсбуршке царевине око новог политичког центра – Загре-
ба.51 С друге стране, јужнословенски политичари из Аустроугарске  

51 Шемякин, Андрей, "Первая мировая война. Рождение Югославии"..., стр. 196–199.
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окупљени у Народном већу СХС, такође су настојали да створе по-
себан међународни политички субјект, који је у једном тренутку 
био проглашен под називом "Држава Словенаца, Хрвата и Срба". 
У обе варијанте "уједињења", које су ти политичари пројектовале, 
Хрватској је била намењена улога "другог Пијемонта", насупрот 
Србији.52 Са таквом политиком сагласни су били покушаји хрватских 
и словеначких официра да утичу на назив Српског добровољачког 
корпуса, састав његовог људства, командовање, као и употребу 
те јединице. Они су тежили да од Корпуса, а ако то није могуће –  
насупрот њему, створе оружане снаге ван контроле Србије.53 Та  
политика је кулминирала одвајањем дела људства из Корпуса (тзв. 
дисидентски покрет), које је формирало своје мале јединице и штам- 
пана гласила која су подржавала стварање мање југословенске држа-
ве са центром у Загребу.54 Такво "уједињење" за Србе би било раз- 
једињење, а све жртве остале би узалудне.

10. Срби из Хабсбуршке монархије заробљени у Русији нашли су 
се у ситуацији да бирају између политичког окупљања око Београда 
или око Загреба. Већина је изабрала Београд, а један мањи број 
Загреб. Ипак, и у добровољачким јединицама које су формиране на- 
супрот окупљању око Београда, већину су чинили Срби. Часопис 
Југославија, политичко гласило Хрвата и Словенаца у Русији, позивао 
је на укључивање у "Југословенски револуционарни одред" речима: 
"Морамо истакнути, да су војници Одреда у великој већини Срби. Уз 
све то, програм одреда је чисто југословенски. Одред у којем огромну 
већину сачињавају Срби бори се дакле не само за слободу Срба него 
и за слободу и равноправност Хрвата и Словенаца. Српски је народ 
у овом рату поднио неизмјерне жртве. Неправедно би било са стра- 
не Хрвата и Словенаца, кад би допустили, да се и сада, за Југославен- 
ску, дакле за хрватску и словенску слободу боре у огромној већини  

52 Лобачёва, Юлия В, Югославянское движение в Америке в годы Первой мировой во-
йны 1914–1918 гг., Москва/Санкт-Петербург 2014, стр. 118–131.
53 Југословенски одбор је истовремено покушао да створи "сопствену хрватску 
армију" од југословенских исељеника у Америци. Исто, стр. 133–134.
54 Видети часописе: Jugoslavija–Югославия. Oрган Словенцев, № 1–8, 1916–1917, 
Петроград; Югославянин. Орган югославянской комиссии в России, бр. 1–13, 1918–
1919, Екатеринбург; Уједињење–Ujedinjenje. Орган Привременог југословенког на-
родног одбора у Русији, 1918. и 1919. Чељабинск– Kраснојарск.
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само Срби."55 Том јединицом су командовали хрватски и словенач- 
ки официри. Занимљиво је да се слично догодило и током Другог 
светског рата на простору Југославије: Срби-устаници су се поделили 
на два герилска покрета, Југословенску војску у отаџбини којом су 
руководили српски официри и Народноослободилачку војску којом 
су руководили хрватски и словеначки комунисти. У свом чланку 
објављеном у часопису Пролетер децембра 1942. Јосип Броз Тито 
је написао да се у редовима "Народно-ослободилачке војске и пар-
тизанских одреда Југославије, од самог почетка па до данас, налазе  
у огромној већини баш Срби, умјесто да то буде обратно. [...] Стога 
је света дужност свих осталих народа Југославије да бар исти толико, 
ако не и више, учествују заједно са српским народом у овом великом 
ослободилачком рату против окупатора и свих његових слугу."56 Та-
кав модел формирања војске први пут се показао као могућ управо 
у дисидентском покрету на тлу Русије, а неко је то добро запамтио. 

11. Програм федерализације заједничке државе, за који се јавно 
залагао део хрватских политичара из Југословенског одбора (Фран  
Барац и Франо Супило), док је Анте Трумбић избегавао да јавно  
наступи са тим делом својих тежњи, ипак је спроведен у Соција- 
листичкој Југославији.57 Територија некадашње Краљевине Србије 
подељена је на две републике (Србија и Македонија) и једну пок- 
рајину (Косово и Метохија). Простор на коме су Срби живели у 
Хабсбуршкој монархији подељен је на четири републике (Босна 
и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Хрватска) и једну покрајину  

55 "Југословенски револуционарни одред.", Југославија–Югославия, № 7–8, 3. VII 
1917, стр. 49–50.
56 Броз, Јосип Тито, "Национално питање у Југославији у свјетлости народно-осло-
бодилачке борбе", Борба за ослобођење Југославије 1941–1945, Београд 1947, стр. 138. 
57 Сва тројица идеолошке и политичке корене имају у Странци права. Трумбић је 
на преговорима са Пашићем био против федерализма из тактичких разлога, јер 
је сматрао да би Хрватска тиме добила премало територије унутар Југославије. 
И други аутори сматрају да Трумбић није био занет југословенством, већ је бри-
нуо, пре свега, о хрватским интересима, али у оквиру могућег. Видети: Vlajčić, 
Gordana, "Trumbićeva koncepcija južnoslavenskog interesa", Naše teme, 1990, br. 3-4, 
стр. 949–955; Zvonar, Ivica, "Prilog za životopis i bibliografiju radova mons. dr. Frana 
Barca", Senjski zbornik, br. 31/2004, стр. 79–94; Шемякин, Андрей, "Первая мировая 
война. Рождение Югославии"..., стр. 203–204; Smith-Pavelić, Ante, "Trumbić i Krfska 
deklaracija. Prigodom 20. godišnjice smrti dra Ante Trumbića 1938.–17. XI. –1958.", 
Hrvatska revija, god. XII/2012, br. 1–2, стр. 58 (чланак је претходно објављен у: 
Hrvatskа revijа, Buenos Aires, god. VIII, juna 1958, стр. 103–115).
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(Војводина). Тиме је, практично, био спроведен програм национа- 
лног и верског раздвајања унутар Југославције, за који су се тзв. 
дисиденти из Добровољачког корпуса залагали још марта 1917. 
године.58

12. Континуитет између два светска рата се може пратити не са- 
мо кроз трајање идеологија и политика, него и кроз политичко 
трајање и утицај одређених личности. Део припадника некадашњег 
Југословенског одбора у Русији допринео је политичком легити- 
мисању нове комунистичке власти која се рађала током Другог 
светског рата. Чланови Земаљког антифашистичког вијећа на- 
родног ослобођења Хрватске (ЗАВНОХ) били су бивши чланови 
Југословенског одбора Анте Мандић и Миливој Јамбришак, који је 
био и члан Президијума ЗАВНОХ-а. Чланови Президијума Анти- 
фашистичког већа народног ослобођења Југославије (АВНОЈ) били 
су, осим Јамбришака, који је био Повереник за народно здравље 
у Националном комитету ослобођења Југославије (НКОЈ), и не- 
кадашње његове колега из Југословенског одбора, Љубо Леонтић и 
Анте Мандић, који су уједно били и чланови Президијума АВНОЈ-а. 
Поред њих, чланови АВНОЈ-а били су и бивши добровољци-ди- 
сиденти, а потом бољшевици, Никола Груловић и Павле Грегорић. 

13. Концепт о културној супериорности Хрвата, који је поникао 
у Странци права Анте Старчевића, у заједничкој држави између 
два рата заступао је Стјепан Радић, вођа Хрватске сељачке странке. 
Он је 1923. године отворено изјављивао: "Пре смо били авангар-
да европске културе, а сада настоје да будемо аријегарда балкан-
ске некултуре". Смисао те тврдње је да су Хрвати деградирани и 
уназађени уласком у заједничку државу са Србима. Друга Радиће- 
ва изјава, дата са положаја министра просвете 1926, гласила је: 
"Срби су добар народ, али само да гину, а ми Хрвати имамо да 
створимо културу."59 Ако се има у виду страшна српска изгибија 
1914–1918. године, којом је плаћено ослобађање Јужних Словена 
од Аустроугарске, јасно је какав ефекат су такве изјаве могле имати 
на српску јавност. Онда је, донекле, јаснији и амбијент у коме се 
догодио атентат на Радића и друге хрватске посланике у Народној  

58 РГВИА. Ф. 2003., оп.2., д.330 . Л. 142−145.
59 Мицић, Љубомир, "Папагај и монопол "хрватска култура"", Зенит, год. 6, 1926., 
бр. 39, стр. 5–9. 



83

скупштини 1928. године, после чега је наступила дубока политичка 
криза и међунационална подела. На то су се надовезали краљева 
диктатура, Марсељски атентат, територијализација хрватских инте- 
реса формирањем Бановине Хрватске, различито држање Срба и 
Хрвата 27. марта и током Априлског рата 1941, формирање Независ- 
не државе Хрватске и њена расистичка и верски нетрпељива поли- 
тика према Србима, која је укључивала и геноцид. После рата од- 
лучено је да обновљена, комунистичка Југославија буде федерација 
у којој су Срби као народ административно и територијално из- 
дељени и, поврх тога, стално сумњичени да теже хегемонији. Када се 
све то има у виду и када се прочитају документи објављени у овом 
зборнику, не чуди ни крвави распад Југославије, као ни даљи развој 
догађаја у којима су улоге политичких структура, нација и држава 
биле подељене готово исто као и стотину година раније…
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ДОНЕСЕНИЕ ПОЛКОВНИКА П. А. БАЗАРОВА  
О ФОРМИРОВАНИИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ  

ИЗ СЕРБСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ,  
3 ФЕВРАЛЯ 1916 Г.

Ставка1

Во время пребывания в Одессе мною получены от представи-
теля сербской армии полковника Лонткевича2 нижеследующие све-
дения относительно воинских частей, формируемых ныне из серб-
ских военнопленных.

Пока намечено формирование одной дивизии 4-х полкового 
состава, по 3 батальона в полку. Дивизия формируется в Одессе и 
ближайших ее окрестностях. 

Прибытие в Одессу сербских добровольцев уже началось и по 
мере их накопления будут формироваться роты, батальоны и полки. 

На основании имеющихся уже списков, до сих пор зачислено 
на формирование сербских полков около 1.700 нижних чинов и до 
70 офицеров.

Для замещения должностей командиров полков, батальонов и 
рот выписаны офицеры из Сербии. Прибытие их ожидается в конце 
февраля месяца.

Для офицеров и вольноопределяющихся будет установлен осо-
бый курс, в течение которого они будут изучать и повторять необ-
ходимые уставные требования, а также знакомиться с указаниями, 
полученными на основании опыта войны. 

К началу марта месяца предполагается закончить формирова-
ние дивизии, если не будет задержки в доставке добровольцев из 
отдаленных местностей России.

Со стороны штаба округа и городского управления Одессы 
формированию и размещению сербских частей оказывается полное 
содействие.

1 Надпись: доложено Его Величеству.
2 Бранислав Л. Лонткевич − полковник, представитель сербской армии при Импе- 
раторской Ставке и военный атташе Сербии в России в годы Первой мировой во-
йны.
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30-го января полковник Лонткевич отправился на несколько 
дней в Петроград для выяснения некоторых вопросов в военном 
министерстве. 

Генерального штаба полковник Базаров3.
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167. Л.20-20 (об). 

3 Базаров Павел Александрович (1871−1948) − полковник, в 1915−1917 гг. штаб-
офицер для делопроизводства и поручений Управления генерал-квартирмейстера 
при Верховном главнокомандующем (т.е. военной разведывательной службы).
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ПРИКАЗ КОМАНДИРА СВОДНОГО КОРПУСА 
ГЕНЕРАЛА ЖИВКОВИЧА ПО СЕРБСКОМУ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ КОРПУСУ,  
21 СЕНТЯБРЯ 1916 Г.

г. Одесса
Приказ по Сербскому добровольческому корпусу в России № 17
Я считаю необыкновенно счастливым, что Его Величество 

Король, наш Возлюбленный Государь, удостоил меня великой чести 
доверить мне командование Добровольческим корпусом, в который 
входят сыны всех частей нашего трехименного Сербско-Хорватско-
Словенского народа и наших славянских братьев Чехов и Словаков.

Мою радость увеличивает то, что, видя Вас, добровольно соеди-
ненных на священной для всех нас земле великой и могуществен-
ной защитницы всех истинных славян – Матушки России, я вижу 
одновременно, что осуществляются наши общие идеи – освобожде-
ние и объединение нашего Югославянского народа и освобождение 
братьев − чехов и словаков от австро-мадьярского ярма.

Сны наших славных предков ныне осуществляются. Сербию, 
Хорватию, Словению, Боснию и Герцеговину и прочие страны 
Славянского юга давным-давно заселил один и то же славянский 
народ. 

В ряде столетий враги славянства старались разъединить и ра-
зорвать нас на части, дабы таким образом использовать наши на-
родные силы для своих коварных целей.

Сознавая своё единство происхождения, свято помня свое исто-
рическое прошедшее и ведя одну и ту же вековую борьбу против 
общих врагов, мы теперь, в дни великой борьбы народов за суще-
ствование и право, все ясно увидели, что спасение нас, Югославян, 
в нашем единении.

Я вижу, что этой идеей и твёрдой верой в её скорое осуществле-
ние проникнуты ваши молодые патриотические сердца и, как ваш 
командир, с радостью констатирую, что вы все боролись с той же 
самоотверженностью, храбростью, с какой боролись ваши братья 
из Сербии, что блестяще показывает героическая борьба ваших то-
варищей из первой дивизии.
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Юнаки! Знайте, что в нашей совместной борьбе против наших 
ненавистных врагов дело идет не об освобождении и существовании 
Сербии, а об освобождении и объединении всех сербов, хорватов и 
словенцев в одно единое и нераздельное государственное целое – 
Югославию и о создании свободных ее сестер – Чехии и Словакии.

Сербия своей героической борьбой показала всему миру, что 
она не желает жить одна без совместной жизни со своими сестра-
ми, без совместной жизни с милой Хорватией и Славонией, с див-
ной Словенией, с гордыми Боснией и Герцеговиной, со скалистой 
Далмацией, с славным Сремом, с цветистым Банатом и с ровной 
Бачкой, а с нашим поступлением под знамя и вступлением в борьбу 
для создания единой Югославии, вы показали, что священный завет 
наших великих народных учителей, – что брат мил, какого бы верои-
споведания ни был, – осуществлен на полях брани.

Юнаки! В эти дни борьбы народов, когда решается судьба от-
дельных наций, на наш югославянский народ ложится священная 
обязанность поддержать в борьбе за свободу и наших дорогих бра-
тьев Чехов и Словаков, ибо они пошли бороться плечом к плечу с 
нами за нашу свободу и единение. 

Юнаки! Я приветствую всех вас и вместе с вами восклицаю: Да 
здравствует Великий Защитник Славянства, наш Всеславянский Бе- 
лый царь, Государь могущественной и сильной России Николай II.

Да здравствует наш возвышенный Государь, король Петр 
Первый.

Да здравствует Верховный командир Югославянской армии, 
Наследник Югославянского престола Александр.

Сей приказ сообщить офицерам и нижним чинам на фронте. 
При этом нижним чинам разъяснить значение и смысл приказа. 

Командир корпуса, почетный адъютант Его Королевского вели-
чества, генерал М. Живкович4.

Верно: майор Мичич5. 
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167. Л.24-256

4 Михаил Живкович (1856−1930) − сербский генерал и военный министр (1908− 
1909), командир обороны Белграда в 1914−1915 гг., командующий частями серб-
ских добровольцев с июня 1916 г.
5 Майор Мичич, помощник представителя сербской армии при штабе Верхов- 
ного главнокомандующего, переслал перевод этого приказа генерал-адъютанту 
Алексееву, начальнику штаба Верховного главнокомандующего.
6 Опубликовано: Jугословенски добровољци у Русиjи 1914−1918. Београд, 1977. 
С. 85−86.
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МЕМОАРИ ЈОСИПА ХОРВАТА7:  
ОДЛОМАК О ПСИХОЛОШКОМ СТАЊУ, 

ПОЛИТИЧКИМ И ИДЕОЛОШКИМ  
СХВАТАЊИМА ХРВАТА – АУСТРОУГАРСКИХ 

РАТНИХ ЗАРОБЉЕНИКА У РУСИЈИ И ЊИХОВИМ 
ОДНОСУ ПРЕМА СРПСКОМ ДОБРОВОЉАЧКОМ 
КОРПУСУ, ЈУН-ДЕЦЕМБАР 1916. Г. КАМЈЕЊЕЦ-

ПОДОЛСК–ЛАГЕР ТЕТЈУШИ

[...]
Сваки је вагон на дугом путу један микрокозам. Још су у 

Камјењец-Подолском заробљеници групирани по народности-
ма. Диоба нити је строга нити је Русима сасвим јасна. Знају да су 
"Австијци" Нијемци, но "Австријци" су и Маџари и Жидови – ове 
сматрају посебном народном групом – но на славенском питању 
настаје велика пометња. Руски управници знају за Пољаке, највећи 
дио Пољске дио је руског царства, знају за Чехе, али остале словен-
ске нијансе, поготово југославенске, врло су магловите из перспек-
тиве правовјернога Руса. Словаци, Словенци, Хрвати, неодређени 
су за њих појмови. Приучили су се већ на појам "Југославјане", то је 
некако исто као и Срби, ти су православни, дакле наши. Али како 
да су и Хрвати "Југославјане", а нису православни? Тиме је и појам 
Југославена постао опет нејасан. 

Код диобе по нацијама пукла је фама: Славени су фаворизирани, 
њима ће бити у Русији нарочито добро. И покоји хонведски официр, 
који је дотад искључиво говорио маџарским и само натуцао наш-
ки пишући своје презиме са суфиксом "у", том ознаком маџарскога 
племства, сад се изненада сјетио да му је ћаћа бачки прота, открио 
своје славенско, српско кољено. Касније ће према конјунктури опет 
бити Хрват, Маџар, Нијемац. Има људи, за које је и народност врста 

7 Јосип Хорват (Horvath) (1896–1968), хрватски новинар и историчар, либерал. То- 
ком Првог светског рата боравио као аустроугарски заробљеник у Русији. Одломак 
почиње јуна месеца 1916, у жељезничким вагонима у којима се налазе аустроугар-
ски заробљеници из Брусиловљеве офанзиве, у којој се предало око 450.000 официра  
и војника.
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униформе. Диоба по народностима начела је у заробљеничким гру-
пама политичку дебату, која одсад више не престаје кроз будуће 
мјесеце и године. 

Након смртне страве битке необична је реакција животне си-
гурности. Чим је попустио физички умор, почео се међу официрима 
јављати индивидуализам. Истина је у једном промашила. Није успо-
ставила углед чина и ранга – битка са својом опасношћу смрти брише 
све чинове и рангове, потпуно изједначује официра са војником – но 
индивидуализам се покушао афирмирати с причама о доживљајима 
посљедњих дана. "Комплекс жеља" дјелује непрекидно, сваки 
заробљеник прича чуда о својим јунаштвима. Злосрећа је, а не добра 
воља, свакога учинила сужњем. Више су команде главни кривци, 
да су толики јунаци допали ропства. У заробљеничким се вагони-
ма даље развијају тешки страте¬гијски планови, поразни за цијелу 
руску војску. По тим плановима стотине тисућа Руса морало је сад 
путовати на запад, некуд далеко у оваквима истим заробљеничким 
вагонима. Поглавито воде те разговоре, значајне као психолошки 
симптом, активни официри. Групу стратега активаца слушала је 
тек напол уха група старијих резервиста, већином ожењених људи. 
Обично су шутјели. Кад би пак упол гласа прозборили коју ријеч, 
спомињали су се својих ђачких времена, бруцошких вечери, газ-
дарица, професорске зборнице већином су били средњошколски 
учитељи и свога директора. Свак се пред другим стидио признати 
да су та наклапања само маска, иза које се скрива брига за породи-
цу, жену, дјецу, старе родитеље. Шаптом су нагађали међу собом о 
скором свршетку рата. Јер рат мора бити брзо готов. Руси су се си-
гурно већ пробили кроз Карпате, отворен је пут у Подунавље, срце 
Аустрије. Друкчије не може бити, резерве су биле исцрпљене већ 
у дан кад су заробљени, та истог је дана пао у руске руке и цијели 
пуковнијски штаб, сви господарски официри и лијечници на челу 
с крупним доброћудним др Миливојем Јамбришаком.8 Кад већ ти 

8 Др Миливој Јамбришак (1878–1943), лекар и политичар, добровољац у српској 
војсци у Првом балканском рату. У Првом светском рату ступио у Српски 
добровољачки корпус, 1916. постао члан Југословенског одбора и његов делегат при 
Добровољачком корпусу СХС. Када је Ф. Поточњак напустио Русију, Јамбришак је 
постао представник Југословенског одбора у Русији. Придружио се НОП-у 1943  
и постао је члан Председништва ЗАВНОХ-а и НКОЈ-а.
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штабови падају у заробљеништво, онда се зна колико је сати. На 
лицу се свима види како им годе ти рачуни. Неки су знали да су из 
Камјењец-Подолскога лијечнике отпремили некуд посебним ваго-
нима. У највећем се повјерењу шаптало: "Јамбришак је некима спо-
менуо, да одлази у Одесу."

Прве дане путовања кадети су углавном спавали. Природа је 
захтијевала своје, требало је надокнадити напоре пробдивених ноћи 
у бици. Извлачили су се из својих лежаја на голим даскама само на 
појединим станицама, излазили да проњушкају, враћајући се с хра-
ном и – с новинама. Позорно су се сад гонетала руска азбука, сри-
цале ријечи, нагађало значење реченица – из свега се види оно глав-
но: Руси су давно већ прешли Черновице, приближују се и Лавову, 
аустријска се фронта распала. Скромни познаваоци рускога језика 
преводили су новинске вијести, из стратегијских су се коментара 
почеле развијати мале политичке дебате. Појединци су и несвјесно 
почели одавати своју политичку боју. Стале су се наслућивати прве 
контуре група које се формирају. Још су им незнане величине, но 
језгра је видљива: једно су "Аустријанци", листом активни официри 
и дио резервиста виших чинова, друго старији резервисте, засад не-
утралци. Трећа су група млади људи, већином кадети и заставници, 
па покоји поручник. Кадетима је све лијепо што виде и чују. Друкчије 
не може ни бити. Напокон су у Русији, о којој су толико читали, 
на темељу лектире толико сањали. Они дају одушка својему усхиту. 
Заорила је пјесма, огласиле се старе даворије и корачнице, уз које су 
ступали по загребачким улицама као средњошколци-штрајкаши. А 
кад су на некој станици сусрели влак са Чесима, јекнула је спонтано 
протуаустријска, бунтовна "Хеј Славени!". Тад се испрсио изненада 
неки домобрански натпоручник црвенкасте косе, с нечим лисичјим 
у физиономији и рибљим очима, заузео позу свога чина и оштро 
позвао кадете на одговорност "Та ваљда смо сви аустријски офици-
ри, а тко је то заборавио, тога ћемо већ знати поучити!", био је реф-
рен натпоручникове филипике која је промашила. Дошло је до ош-
тре препирке са старим ћелавим кадетом-аспирантом Славонцем 
Парашиловцем, који је натпоручнику глатко изјавио нека не забора-
ви да је у Русији, да сад сватко може слободно изрећи своје осјећаје, 
да је његова Аустрија цркотина. На то је чуо одрешиту осуду да ће 
висјети, кад се врати у побједничку Аустро-Угарску.
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Кадети су наставили пјесму, не осврћући се на натпоручника, 
који се звао др Мирко Пук.9

Пужевим се краком једнога јутра довукао заробљенички влак до 
Кијева. Обишао је издалека хумак са златним куполама и зауставио се 
крај шуме оморика, окружене бодљикавом жицом. Бијаше то збор-
ни логор Дарнице10. Та се шумица с баракама за 40.000 људи претво-
рила већ у развалине куле бабилонске. Руске су власти немоћно гле-
дале како по плану долази влак за влаком, истоварујући овдје своје 
товаре стотине тисућа аустријских војника. Ни најоптимистичнији 
организатори нису могли рачунати с толиком бујицом заробљеника. 
Руска администрација, као свака бирокрација, није се могла 
натјецати у домишљатом импровизирању, па је механизам Дарница 
потпуно затајио. Сваки се педаљ земље претварао у лежај. Немогућ 
је постао и најповршнији преглед. Прехрана је престала постојати и 
стале су се јављати епидемије. Стари "Австријци" псују руску неспо-
собност. Пропао је сваки надзор. За неколико копјејки лако је наћи 
руског војника, који ће као "конвојни" (пратња) отпратити групицу 
заробљеника у град. Шетње младаца свршавају се у сластичарни. Да 
је тко хтио, могао је без потешкоћа умаћи.

Логор се сваког сата претвара све више у огромно каотич-
но клупко људи. Од заробљеника се више не виде бараке, дрвеће, 
грмље, ни трава. Свуда гмижу људски црви. Нитко не зна гдје 
је ноћио, ни гдје ће ноћити. Сваког је сата очевиднија слика јада. 
Нитко се не сналази и од осјећаја немоћи шири се панична страва. 
Тако мора бити људима кад се утапају. Има људи који скапавају од 
глади и дизентерије. Бараке су узгојилиште уши и стјеница. Почео 
је харати тифус. Руски војници-болничари каткад односе људске 
хрпице, тко ће знати, да ли живе или мртве. Све несносније пали 
липањско сунце. Руски се функционари губе у бабилонској пометњи 
свих језика Хабсбуршке монархије. Нитко не зна кад, гдје и да ли се 

9 Др Мирко Пук (1884–1945) − доктор права и адвокат у Глини. Аустроугарски офи-
цир током Првог светског рата. У међуратном периоду је био члан Домовинског 
водства Усташког покрета. Током Другог светског рата био је министар правосуђа 
и саборски заступник Независне државе Хрватске. Британци су га ухапсили 1945. 
у Аустрији и предали југословенским властима. Сматра се да је извршио самоуби-
ство одмах по пребацивању преко границе. Према: Tko je tko u NDH, Zagreb 1997, 
стр. 333–334. 
10 Тада је то био логор недалеко од Кијева, а данас је то део града.
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дијели храна. Углавном је нема. Сретни су они, којима није пресах-
нула аконтација на "жалованије" (плату), исплаћено према пропи-
сима Женевске конвенције још у Камјењец-Подолскоме. И ту, као 
у сваком каосу, раде кријумчари. Рубљи цуре за пола фунта црног 
круха, који изван логора стоји двије-три копјејке. Пакао је потпун за 
обичне војнике, ти не добивају "жалованија". Неки су већ научили 
руску војничку пјесму-јадиковку:

Афицери получајут дјењги,
А салдати кипјаток...
(Официри добивају новаца, 
А солдати кипјаток..),

но и кипјаток11 је пресахнуо, премало га је за те масе. Људи се 
претварају у бијесне мајмуне, туку се, гризу, вуку за косу кад ру-
ски "старшиј" (старији подофицир) куша подијелити нешто круха. 
На све упите, кад ће даље и куда, заробљеници добивају одговор 
"сјеводња" (данас). Који тај, неук руском језику, тражи по купљеном 
жељезничком путном водичу то жељковано мјесто "Сјеводњу", које 
не налази ни данас ни сутра.

У злу избија код људи инстинкт крда. Појединац се осјећа 
јачим у групи. У логору се у први мах разбила првобитна диоба 
заробљеника по народностима. Разбио се дарнички каос. Појединац 
је утонуо у туђу, непознату гомилу, но сутрадан су се већ нашли на 
окупу људи истога језика. Одсад свак пази да се од ње не одвоји, 
био би изгубљен и у виру. Група је повезана заједницом интереса из 
којега се рађа нужни алтруизам: сви за једнога, један за све. Само се 
тако могу одржати. Што има један, дијели с другим, што један сазна, 
зна цијела група. И тако је група хрватско-српског језика сазнала већ 
други дан свога дарничког боравка да се у малом павиљону команде 
налази српски официр, који новачи добровољце за неку легију.

Познато је било да су појединци још на ратишту у Србији преш-
ли у српску војску. Аустрија је то сама објављивала кроз резерватне 
официрске дневне заповиједи, желећи жигосати то "издајство". Тако 
су се сазнале чињенице. Но да постоји нека југославенска политич-
ка организација у земљама Антанте, да се купи нека добровољачка 

11 Кипјаток – врела, кључала вода, за спремање чаја. 
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војска, то опћенито није било знано. Знао је нешто свакако о том др 
Јамбришак, али се није изјаснио прецизно. У Камјењец-Подолскоме 
неким је кадетима, које је боље познавао, говорио само опћенито 
како треба створити чврсту одлуку сад, кад се ради о судбини нашега 
народа. Вјеројатно у онај трен сам још није био точно обавијештен, 
није имао јасну слику, зато се суспрегнуо од агитације, пошавши сам 
у Одесу да развиди ствар.

Ненападно, све два по два, одлазили су радознали кадети до 
команднога павиљона. Необична команда. Вјечна гужва као пред 
сајамском шатром. Гурају се и мотају и руски војници и заробљеници. 
Стоје групе, проматрајући шале младог припитомљеног медвједа 
како виртуозно хвата добачену храну и хрве се са својим чуваром. 
Крај медвјеђе игре сви би, дошавши амо по послу, заборавили за-
што су дошли. Можда је то био трик логорске команде да се осло-
боди дијела протеста, омолба и жалба, којима ионако није могла 
удовољити.

Пред павиљоном, под стрехом, сухоњави високи црномањасти 
капетан прве класе водио је – у паузама медвјеђе представе – разго-
воре с дошљацима хрватског и српског језика. Већином су то били 
подофицири, те кадети.

Не би се могло рећи да су били видовити они, који су послали 
тога капетана Црногорца на политичку агитацију међу аустријске 
заробљенике. Бијаше то тешка психолошка погрешка.Тај се брка-
ти син Црних брда уопће није могао уживјети у менталитет људи 
испријека. Имао је сасвим неодређене појмове, специјално о хрват-
ским приликама, а наобразба бијаше далеко испод просјечног каде-
та. Можда је умио говорити с обичним војницима, али пред инте-
лигентом је морао затајити. У нека се идејна разматрања није много 
упуштао. Грдио је Швабу, што би сви слушатељи одобрили. Швабу 
ће поразити "славом овенчана српска војска" са својим моћним са-
везником "бијелим царем". То је било као увод, а онда је тај добри-
чина надуго причао, како нема смисла, да младост изгриза мемла 
по руским тамницама, гдје ће живјети само о суху хљебу. Треба у 
Одесу, тамо има дјевојака, уф, каквих дјевојака, има вина, па сваки 
дан печена гуска. Свак, тко се пријави у добровољце, одмах доби-
ва један официрски чин више и стотину рубаља на длан. И дакако 
чизме, сабљу, епулетушке и коња. И бесплатан пут првом класом 
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до Одесе. Та је агитација подсјећала на "вербовање” регрута прије 
увођења опће војне дужности. Само код вербовања, ради сухог ре-
жима у Русији за вријеме рата, није радило и пиће.

Код кадета је та примитивна пропаганда изазвала разочарање. 
И помало вријеђала. Ни ријеч да је пала о југославенству, ни 
ријеч о политичкој будућности, описи феачкога живота симбо-
лизираног у свакодневној гушчој печенки звонили су као презир-
но омаловажавање оног духа идеалистичкога револуционарног 
југославенства, којим су били задојени ти ђаци-кадети. Црногорац-
капетан дао је некима још на растанку неколико бројева "Словенскога 
југа", листа који је био недавно почео излазити у Одеси. Кад је за не-
колико дана група хрватског и српског језика напокон кренула из 
Дарница, констатирала је да мањкају два-три друга. У дармару се 
нису ни опростили. Можда хотице. Пријавили су се у добровољачки 
одред. Бијаше један од њих истински прожет југославенском 
идејом. Одлазак је друге двојице изненадио. Вјеројатно су одлучили 
избјећи другом погоршаном издању дарничкога логора. Сазнало се, 
надаље, да је отишла у Одесу и група од стотињак обичних војника 
и подофицира, готово искључиво Срба од осјечке 28. домобранске 
пуковније. Остали су на даљи пут у Русију понијели оно неколико 
бројева "Словенскога југа" и сазнање да постоји неки југославенски 
ослободилачки покрет. Бијаше то достатан квасац за будуће кризе 
савјести и одлука.

Монотона је вожња кроз степу, житна поља и шуме. 
Једноличност заражује мозак летаргијом. Престала је копкати и 
првобитно најважнија мисао: куда? Је ли коначни циљ Сибир? У 
сјећању оживјеше легенде: тундре, прашуме, снијег, жива испод 
30 ступњева, живот сред полудивљих номада. Неки су стали тума-
чити да је тај озлоглашени Сибир резервиран само за Нијемце и 
Маџаре, Славени остају у европској Русији. На ријетким би се ста-
ницама обично нашао покоји заробљеник. Сваки је приповиједао 
друго. Негдје су официри слободни, морају само дати часну ријеч 
да не ће бјежати. Неки су се и поженили. Други опомињу да је мука 
само и онима, који доспију у војни округ генерала Сандјецкога; тај 
да је звијер, не може замислити жива заробљеника. Дакако, и те гла-
сине, као увијек све гласине, далеко су биле од истине.

Даље теку сати и сати кроз само жито или ниске шуме, из којих 
навиру у вагоне облаци комараца. Апатија расте. У свим приликама  
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живот се прилагођује на неке сталне форме. Ујутро без договора 
или заповиједи сви свлаче кошуље, држе их пред собом као но-
вине и тријебе уши. Ручак овиси о постаји, кипјатоку и скромном 
живежу, који се може добити: хљеб, тврда јаја, каткад кобасица, 
мало воћа. Преко дана разговори, буљење у крајину, или најчешће 
спавање. Коначно је дошло велико разврставање у Пенси, граду као 
састављеном из лицитарских колача: смеђе ниске дрвене куће с про-
зорима и забатима ишараним зелено, жуто и црвено. На колодвору 
извошчики12 у комичним огромним цилиндрима, гомила сељачких 
таљига потпрегнутих чупавим коњићима. Чудо за "Австријце": на 
доглас "тпрррр!", коњи крећу, на исти доглас коњи у покрету застају. 
У Пенси је формирана посебна група од којих стотину и двадесет 
људи; све сами Хрвати и Срби, Жидови хрватског и српског језика 
и неколико Маџара, који су се прогласили Хрватима или Србима. 
Нетко је већ разгласио да ће група кренути сељачким таљигама не-
куд у ближу околицу града, на велико племићко имање. Бијаше и 
то погрешна информација, као све током пута. Након дводневне 
једноличне вожње, влак је стао полагано прелазити огроман мост 
преко Волге, зауставивши се на једној станици Казања.

Око два километра сјеверно од луке, засјео је на брежуљку 
стари град наслонивши се на жуте куле. Између кула крај цркве-
них купола минарети. Останак давне татарске владавине. Царизам 
је ислам придавио, али га није сломио. Од пирамиде градскога 
брежуљка модрикастозелена равница се чини још бескрајнијом. Но 
око је фасцинирано непосредном близином. Све је неочекивано ту, 
гдје је име града измамило из школског сјећања источњачку слику 
"Златне хорде". Већ се на мосту, дугом подруг километра, указала 
неслућена страна Русије, о којој су дома мало или ништа знале при-
чати школске књиге и учитељи. Бијаше то Русија пословности, трго-
вине, прометак, темпа непознатог житељима мале земље из барокне 
Хабсбургије. Ријечка лука, знана већини дошљака, у поредби се с 
казањском учинила маленом. И њезин замах има руске димензије. 
Клизе поворке великих теретних лађа. Не вуку их легендарни 
робијаши, већ жилави дахтави реморкери. Ко трокатнице се коче 
сњежнобијели путнички пароброди. Има их цијела флота, једни 
одлазе, други долазе, сви режући дубоке валове, који се глоготавим 

12 Извозчик (рус.) – кочијаш, фијакериста.
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шумом одбијају од обале. Вода опализира у свима бојама дуге као 
мјехур од сапунице. То је од нафте, која ту све покреће. Нафта, један 
од многих параграфа науке о роби, овдје открива своју динамичку 
моћ. Зрак је засићен њезиним воњем. Људска се тјелеса радништва 
у луци љескају као да су њоме намазана. Чудна лица, чудне ношње. 
Далеко су одавде на западу остале људске границе Азије. Крај ниских 
плећатих Татара – чудно, прадједови су тих људи овдје прије скоро 
шесто година били у Загребу, продрли све до Јадрана! – избријана су 
им лица с полумјесецом црне браде, сухи витки Кавкасци у високим 
шубарама. Под руском капом неруска жута ћосава лица са ситни-
ма монголским очима: приволшки Чуваши, Черемиси, како се већ 
зову сва монголска племена овога краја. Граја неразумљивих језика 
састављених, чини се, од самих муклих грлених гласова. Сталност су 
сред узбибане гомиле руски крупни жандари. Балу за балом, врећу 
за врећом, непрекидно преносе људска дизала из дереглија на обалу. 
Слажу их у недогледне улице. Километри робе. Кроз гомилу кро-
чи у пристаниште достојанствено каравана дромедара. Гоне ју људи 
брончана лица у сасвим округлим шубарама и сивим кафтанима. 
Сцене као илустрација Багдада "Тисућу и једне ноћи". Но први дојам 
Волге ипак није романтичан. Огромна артерија куца ритмом савре-
мене стварности трговинске подузетности.

Војничка пратња крчи пут заробљеничкој групи до пароброда. 
Сад се већ зна, пароброд ће је искрцати двјеста врста јужније. Тамо 
ће она остати, нитко не зна како дуго. Све је неизвјесно – нитко не 
може знати дан конца рата. Та би помисао на неизвјесност могла 
потјерати срсе кроз тијело, али виђено опет гони сваку апстрактну 
мисао. Стрпљиво стоји гомила пред прилазом на брод. Мичу јој се 
уста као да мрмља молитву. Тло јој је под ногама сребрносиво и пуц-
кета. У чекању свак грицка "подсолнушке", сунцокретно сјемење. 
Уста раде као строј који нитко не може зауставити. Сјеменка хрсне 
под зубима, језгра нестане, сребросива љуска спада с усана. Љуске 
падају као зими руски снијег, без прекида. Европским устима не 
успијева грицкати "подсолнушке", ваља то вјеројатно научити од 
дјетињства. И сјеменка има неки неодређени масни тек − тешко је 
схватити тај ужитак руских устију. Уосталом, руска уста увијек су 
неуморна. Група око самовара пије чај из плитких тањурића мељући 
устима шећер. Да Аустрија толико једе, давно би већ морала преста-
ти ратовати. Западно је сунце претворило ријеку у разливено злато. 
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Онда мрак полагано почиње гутати далеке обале. У љетној сјеверној 
ноћи брод као да плови кроз млијеко.

Прохладно праскозорје. Све је сиво. Из сивине је изронила 
зелено-црна висока, као одсјечена, стрма обала. Заробљеничка се 
чета успиње прашном стазом. Вуче се отегнуто кроз празне, травом 
зарасле улице нискога ујездног градића Тетјуши13. На првом су ко-
раку у град "Австријци" осјетили нов поредак. Чело је поворке ме-
ханички закорачило на уски дрвени плочник. Пратња, "конвоји", 
смјеста га виком потјераше на средину улице: "вајеннопљени" не 
смију ићи плочником. Уосталом, цеста је за поспане ноге удобнија 
од неравног искиданог плочника. Градић је још спавао и нитко 
није могао чути ту поуку, осим мујезина, који је с дрвеног минаре-
та пјевао своју прву јутарњу молитву. У вјерском је заносу сигурно 
пречуо ту објаву о декласацији.

Официрски "лагер" Тетјуши није нимало сличио конвенцио- 
налној предоџби логора. Није ту било простора ограђеног бодљика- 
вом жицом, с баракама и обичајном машинеријом логора. Заро- 
бљеници су смјештени по граду у унајмљене празне, дословно праз-
не, куће. Куће немају броја. Свак их зна по имену власника: кварти-
ра Пофриријева, квартира Казакова, квартира Крупинова, квартира 
Михјејева, квартира Журављева итд. Диоба заробљеника на кварти-
ре врши се по – вјери. Као у Босни, тако је и на истоку царске Русије 
вјерска припадност била мјеродавнија од националне. Посебну су 
кућу добили православни, већина је католика смјештена у поједине 
домове, посебни дом бијаше одређен за Жидове. Пуковник 
Тарјекин, "ујездниј војинскиј началник", наоко доброћудни дебели 
старац, био је некад жандармеријски официр, па је доброћудност 
била у њега у првом реду ствар тактике. Најприје је одијелио гру-
пу Жидова, сумњичаво проматрајући сваког појединца. Јамачно му 
није ишло у главу, како Жидов уопће може бити официр; тога нема 
у руској царској војсци, ова сигурно и зато тако туче те Аустријанце. 
Православни су добили најбољу кућу, квартира Журављева, одтад 
звану "сербскаја квартира". Цијели се привилегиј српскога квар-
тира састојао у томе да су његови становници смјели сваке субо-
те поподне у цркву, гдје је црквено појање било заробљеницима 
нека надокнада за концерте и прилика гледати женски свијет. Ради 

13 На обали Волге, недалеко од града Казања.
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православља се нашла у Тетјушима и група Румуња, који су ужи-
вали исти привилегиј као и Срби. Тетјуши бијаше православно-
славјански лагер, дошљаци су стога затекли као старосједиоце малу 
групу Пољака и неколико Чеха.

У квартирима, који се састојали из празних соба с импрови-
зираним уским дрвеним ломним сталцима, наводно креветима, 
заробљеници су препуштени својој судбини, онако како то одређује 
међународна конвенција о заробљеницима. По тој конвенцији офи-
цири морају бити одијељени од војника, не смију се употребити 
ни за какав рад, па ни добровољни. Изнимка су од тога присилног 
пландовања лијечници и љекарници. На четири официра долазио је 
по један "дњешчик" (посилни). У руским су логорима аустро-угарски 
официри добивали за послугу момке из Рајха, и обратно, наводно 
зато да не дође између официра и војника до каквог повјерљивијег 
односа, који би омогућио бијег. Једина стварна дужност војинскога 
началника бијаше спрјечавати бијег заробљених официра. Како ће 
то провести, бијаше углавном његова брига. Зато је режим у славен-
ско-православним логорима искључиво овисио о војинском начал-
нику. Било је логора, гдје су заробљеници шетали сасвим слободно, 
залазећи и у мјесно друштво и обитељи. Поготово у прве двије годи-
не рата. Касније је режим постао строжи након учесталих покушаја 
бијега.

Заробљеници су добивали мјесечно "жалованије" (плату) од 
50 рубаља, штабни официри 75, генерали 100 рубаља, све према 
прописима међународне конвенције о заробљеницима. Педесет 
рубаља бијаше свота знатне куповне снаге све до зиме 1916, кад је 
већ почела предреволуционарна економска криза, резултат углав-
ном дезорганизације, а не господарског исцрпљења земље. Од плаће 
су се заробљеници морали прехрањивати и уредити своју настамбу. 
Прехрана није била тежак проблем. Земља бијаше богата храном, 
"живежне карте" биле су у Русији за вријеме рата сасвим непозната 
ствар. За револуције је прехрана запела само због слома прометног 
система. Двојица су "дјењшчика" именовани за кухаре, све без не-
ког испита. Један је заробљеник-официр изабран за господарског 
пословођу. Сваки је појединац давао у заједничку благајну испрва 
17 рубаља мјесечно, док му је остатак "жалованија" био за особне 
потребе: чај, шећер, духан, праљу, набаву постељине, одјеће, ситних 
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потреба као што су игле, конац, четка итд. Већином су заробљеници 
доспјели у Русију само с рухом на себи, ријетко који са својим 
упртњачама.

Већ је првих дана наступила оскудица новца. Ткиво за сламњаче, 
најнужније рубље, ситне потребице, све то бијаше за средњоевропске 
појмове хорендно14 скупо. Руска је индустријска продукција била 
слаба с обзиром на потребе огромног империја, увоз отешчан за-
штитним царинама, одатле цијене силно високе крај слабе квалите-
те робе. Поготово бијаше тако у текстилу. Напротив, на пр., крзно 
бијаше за средњоевропска схваћања смијешно јефтино. Уз то је 
првих дана требало набавити за заједницу кухињско посуђе, само-
вар, макар стари, кућно оруђе, па је, већ у првој половици првог 
мјесеца боравка у новом обитавалишту, наступила опћа неимашти-
на. Морало се штедјети на сваком кораку и господа су официри по-
чели сами прати рубље да приштеде пар копјејка. Бијаше то први ко-
рак к спознаји, да су и најнедужније угодности живота човјека, као 
на пр. чисто рубље, сума неугодних напора других људи. Била је то, 
међутим, мала промјена у све већој једноличности. Те су се промјене 
донекле и множиле. Јављају се и друге потребе, о којима дотад нит-
ко није ни сањао: искухавање одјеће да се затару уши, па тамањење 
стјеница. Дрвене куће са слојевима пусти између балвана бијаху ел-
дорадо стјеница. Спас бијаше петролеј, којега нису подносили ни 
најжилавији ексземплари – до слиједећега љета. Кад је чишћење 
било размјерно довршено, почела се јављати досада, коју доскора 
није могло лијечити ни картање, ни бесконачна приповиједања о 
том како је тко заробљен. Разбибрига бијаше још дневна двосатна 
шетња по граду. Дакако, под бајонетима и само средином цесте. 
Зато је већини омрзнула. У кућном дворишту и у соби стражарска 
бајонета није толико видљива. Што не виде, па не знају, то људе још 
увијек најмање боли.

Прелаз у заробљенички живот умногом бијаше сличан пре-
лазу из нормалног у војнички живот, праћен за сваког психо-
лошким и физиолошким кризама. Страхота се рата рефлектира у 
заробљеничкој свакидашњици, као и у бојној линији. Навући одо-
ру значило је изгубити личну слободу. У заробљеништву се губе и 
они ситни привилегији, које војничко звање иначе пружа, поготово 

14 Хорендно (horribilis, лат.) – ужасно, страшно, грозно.
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официру. Још најмање значи губитак слободе кретања, премда је не-
помичност почела поступно дјеловати на тијело навикло годинама 
на гибање на слободном зраку. Након лутања по ратиштима, у прво 
вријеме мировање дапаче годи. Управо "мировање". Нестало је стра-
ха пред опасношћу смрти, живот је осигуран. Прије или касније рат 
ће свршити, онда долази повратак кући. Прије или касније. Но с да-
нима то неизвјесно "прије или касније" постаје све тегобнији терет 
који крши душе. Ради неизвјесности заробљеништво је психолош-
ки теже од робије. Робијаш зна свој рок казне, коју је уз то инди-
видуално скривио, може израчунати дане и сате, од њихове суме 
одбијати преживјеле дане и знати кад ће сигурно доћи ослобођење. 
Заробљенику, без особне кривице лишеном слободе, такав је ра-
чун немогућ. Концем српња постало је очито да је Брусиловљева 
офензива запела. Ни улаз Румуњске у рат није ништа промијенио 
ситуацију. Напротив, дошло је до успјеле њемачке протуофензиве. 
Расплинуле су се нагло наде у скори свршетак рата, заробљеништво 
постаје ирационалан број. Људи поступно постају звијерке у кавезу.

Свак мање-више почиње губити равнотежу. Дани су бескрајни. 
Сјеверно-руска љетна ноћ не твори цезуру у времену, не пружа окре-
пу смирења, а појединац нема чиме би испунио свој дан. Пландовање 
се претвара у маразам15 – колико је у том сретнији обични војник, 
послан на рад! – у логору почиње харати посебна заробљеничка 
психоза. Она се очитује у опћој раздражљивости, експлозијама не-
рава, свршава се с бјесомучним сулудим свађама међу најбољим 
пријатељима, свађама без икаквог стварног разлога. Испрва су се 
сукоби рјешавали по свим прописима хабсбуршког кодекса части, 
са секундантима, посредовањем, записницима. Онда је додијала и та 
гротеска. Лакше би било да је просјек заробљеника успио свладати 
тромост мозга, коју је накалемио војнички живот са својим аксио-
мом "само не мислити”. Тегобно бијаше свладати ту летаргију духа, 
оспособити се за било какав рад. У залету првих дана сви су навали-
ли учити руски. Осим мале групе окорјелих Аустријанаца, већином 
старијих чинова, којима је све руско било мрско, а учење је руског 
језика помало смрдјело на велеиздају. Учење је свакога језика из 
књиге тешко, језик је звук, а не писмо, па је већина запела на првим 

15 Маразам (marasmos, грч.) – губљење снаге, немоћ, увенуће.



110

потешкоћама. Неки се на то латише резуцкања дашчица, један 
по цијели дан свира скале на виолини, већина преферансира до 
бесвијести, а свака се партија свршава с олујном свађом. Сретнима 
се сматрају они, којима прозори гледају на улицу. По цијели дан 
сједе вребајући кад ће спарном улицом проћи која женска појава. Ти 
сусрети постају трајно потресно-узбудљиви. Након првих тједана 
физичкога опоравка пробудили су се нагони пути. Присилна сексу-
ална суздржљивост постаје за младе здраве људе извор грозничавих 
мука, заоштрујући даље заробљеничку психозу.

До данас још није написан заокружен критичан и свестран при-
каз југославенскога револуционарнога покрета у Русији за вријеме 
првога свјетског рата, прешућена је та тешка драма једног идеализ-
ма. У првој је то Југославији било немогуће, јер живи бијаху и на 
власти непосредни узрочници прве крваве кризе југославенства. У 
добровољачком су покрету у Русији избиле први пут на видјело силе, 
које су кочиле реализирање југославенске идеје. Кобно бијаше да се 
у првој Југославији није могло објективно изнијети те чињенице; 
разоткривене можда би наметнуле ревизију у схваћању и метода-
ма, одијелиле негативно од позитивнога, хисторијска поука послу-
жила би можда као конструктивно искуство. Погрешке и заблуде, 
почињене у Русији, пренесене су након првога свјетског рата у нову 
државу, без обзира на негативне резултате којима су уродиле, па су 
морале порасти до разорности, коју није било могуће сузбити. Све 
је пак зло поглавито дошло одатле што остваривачи југославенске 
мисли нису знали или нису хтјели увидјети да је материјал политич-
кога стварања човјек са својим врлинама и слабостима, баштином 
традиција и осјећајних комплекса, да је свака политика првенстве-
но рјешавање једнога психолошког проблема. Уображено незнање 
главни је кривац слома већине политичких концепција.

Официрски је лагер Тетјуши дао од свих логора у Русији по-
стотно највећи број добровољаца. Преко 50 % је заробљених офи-
цира отишло у Одесу; 30 % даљњих били су симпатизери покрета, 
а нису му се придружили поглавито зато јер су видјели да се ком-
промитира и упропашћује југославенска идеја. Одлазило се у сигур-
ности, својом вољом, премда је већина проживјела дуге мјесеце и 
године на бојишту, упознавши све страхоте рата. Бијаху то херојске 
одлуке. На случају лагера Тетјуши могуће је у стопу пратити про-
цес постанка једнога југославенског добровољца 1914–1918. Сваки 
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је појединац свакако проживио своју личну варијанту тога процеса, 
но сви случајеви имају заједничке главне значајке.

На први поглед изненађује код цијелога покрета у Тетјушима, 
да је могао захватити толики мах без агитатора. Једини агита-
тор, којега су борци за југославенство видјели оком у око, бијаше 
капетан Црногорац у кијевским Дарницама, а тај је ријечима и 
држањем дјеловао антипропагандно. Даље су се на сваком кораку 
сусретале појаве супротне добровољачком покрету. Без обзира на 
чисто људски моменат још свјежих ратних искустава, постојаху 
код свакога и сентиментални комплекси. Отићи у Одесу, значило 
је спалити све мостове с домом, прекинути могућност сваке писме-
не везе, онемогућити себи заувијек повратак кући, дође ли до не-
очекиванога преокрета у рату. За случај пак да добровољац доспије 
жив у руке аустро-угарске или њемачке војске, сигурна му бијаше 
смрт на вјешалима. Руске области16, за заробљенике утјеловљене у 
вајинском начелнику пуковнику Тарјелкину и његовом помоћнику 
прапоршчику Мурашјеву, посједнику високог ратног одликовања 
георгијевскога крста, но примитивцу и уз то настраном човјеку, 
бијаху у најмању руку пасивне према добровољачком покрету. Тој 
је двојици југославенство било непознаница, нису показали воље ни 
да га упознају, а старцу Тарјелкину је лично било помало и одиозно 
да официри, који су положили заклетву, тако је лако крше, спремни 
присећи противничкој застави. Он се уосталом држао инструкција 
с виших мјеста. Особито у првој фази рата, руско је врховно војно 
заповједништво било начелно неповјерљиво, уколико не изразито 
противно формирању једне војске од самих заробљеника, јамачно 
прибојавајући се да централне власти не покушају нешто слична с 
руским заробљеницима. Било је у руској царској врховној коман-
ди много останака николајевскога духа "свете алијансе", становита 
прећутна међуцарска солидарност, супротност сваком симптому 
револуционарности. Чињеница је да су руске области кроз станови-
то вријеме саботирале одлазак добровољаца у Одесу. Ускоро се про-
чуло да нису најсретније ни "домаће" прилике под којима се форми-
ра добровољачка војска.

Службено се она звала "српски добровољачки корпус", била 
је дио редовите српске војске под командом официра из Србије. 

16 Области – власти. 
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За језгру предратне југославенске омладине и српство и хрватство 
бијаху неважне олине17. Тик пред српњем 1914, вал је маџарскога 
империјализма досегао врхунац с пештанском законском осно-
вом о експропријацији хрватске приморске обале. Омладина 
бијаше освједочена да би без рата у догледној будућности поста-
ла стварношћу опасност да хрватство изгине, да Хрвати буду пре-
творени у Маџаре или Аустријанце. Пред тим перспективама сва-
ки је њезин члан говорио: радије ћу постати Србин него Маџар 
или Аустријанац, тј. Нијемац. Супротставити се тој опасности по 
схваћању омладине, бијаше могуће само с оружјем, ратом, у којем 
ће нестати Хабсбуршке монархије. Оружје је могла дати и била 
вољна дати само Србија. Срси су пролазили свакога слушајући како 
приповиједају старији колеге, учесници ђачкога излета у Србију 
тик пред рат, какав их је френетички занос обузео кад су као го-
сти на вјежбама српске артиљерије чули команданта батерије да 
издаје заповијед паљбе на аустријску страну, означивши као циљ 
Хуњадијеву кулу у Земуну. У тој су гести, они гледали будућност. 
Међутим, стално избјегавање идеје југославенства у службеним 
пропагандним акцијама будило је у њих зловољу, јер су знали да је 
ту највећа запрека што покрет не може захватити шире кругове. Па 
ипак, упркос противним снагама, идеја није захирила.18 Покретна 
њезина снага бијаше идеалистичка концепција југославенства, жива 
у душама тих годишта кадета, јер то југославенство бијаше зброј по-
литичког слободарства, културне напредности и човјечанских пра-
ва, зброј свега онога што је млада генерација сматрала да народ не 
може постићи у феудално-полицајској Аустро-Угарској, која мора 
зато угинути.

Дарнички сусрет бијаше полазна точка за кадетске разговоре. 
За спарних континенталних ноћи, кад сан неће на очи, водили су 
се они најприје од кревета до кревета. Полако би ушла у разговор, 
дакако и у препирке, цијела кадетска соба. Виши су чинови од по-
ручника даље запосјели мање, удобније собе, кадетлије су настанили 
у највећу. Ту је обично било опће састајалиште, врста каване, гдје 
се картало, лудовало, препирало и коначно почело водити гласне 

17 Олина (арх.) – вредност, количина, врлина.
18 Захирити – закржљати.
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политичке дискусије. Особито откако је почео редовито долазити 
"Словенски југ"19.

Чим се започело политизирање, почело је код кадета и дифе- 
ренцирање. У групу кадета спадали су и заставници и најмлађи 
по рангу поручници, уопће субалтерни официри, који су дотад на 
официрским састанцима имали једино право држати језик за зуби-
ма. Сад су почели уживати слободу ријечи, и дијелити се. Стало је 
дјеловати њихово локално и социјално подријетло, те наобразба. 
Бројчано су најмању групу творила годишта старија од 1895. Били 
су то готово листом свеучилиштарци с јачим бројем семестара, од 
којих неки проведени на страним свеучилиштима. Ти су били по-
литички најизграђенији, поготово прашки ђаци. Њима бијаше 
југославенска идеја јасна, природан дио њих самих. У дебатама су 
били водећи ауторитет. За њих бијаше довољан само ситан вањски 
импулс да свладају особне обзире и да се пријаве за легију у Одеси. 
Грос кадета творило је годиште 1895/1896. Кад се рађао национа-
листички покрет, били су они његова средњошколска војска, која 
корача дакако ношена првенствено осјећајем, не питајући много за 
разлоге. Још је у њима бујала дјечачка романтика, фасцинирао их 
уротнички карактер припрема за полазак у добровољце, те пркос 
према старијима. Код те је групе било достатно да се један или 
двојица одлуче, већина је њихових ближих колега и пријатеља од-
лазила с њима. Већ ради другарства. Групу су за себе чинили кадети 
из тзв. заједничке војске. Ти су младићи, готово сви припадници 79. 
пјешадијске пуковније из Оточца, носили мање-више становит слој 
црно-жутог менталитета. Можда је код њих понешто дјеловао ата-
визам бивших граничара, но углавном су војнички одгој у чисто хаб-
сбуршком амбијенту школа заједничке војске, наставни и службени 
њемачки језик, учинили већину њих супротнима југославенству, на-
ционалистички безбојнима, док су и просјечни домобрански кадети 
били протухабсбуршки расположени и били национално свјесни. 
По страни су стајали млади активни поручници и заставници, пред 
неколико мјесеци тек пуштени прије реда из кадетских школа.  

19 Словенски југ (Одеса) информативно-политичке новине покренуте на иници- 
јативу српског конзула у Одеси Марка Цемовића и Југословенског одбора у 
Лондону као гласило Јужних Словена у Русији. Излазиле су једном недељно, од 17. 
априла 1916. до 12. фебруар 1918. године. 
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За њих су политички разговори били сасвим непозната ствар, у  
костима им је сједјела дисциплина, мисао им се уопће тек поче-
ла будити. Касније су под утјецајем milieua дали приличан број 
добровољаца.

И локално и социјално подријетло имало је становиту улогу код 
формирања добровољаца. Највећи број добровољаца-Хрвата дали 
су управо они крајеви, гдје Хрвати и Срби живе измијешани, као 
Сријем, Славонија и Лика, доказ да је антагонизам међу тамошњим 
хрватским и српским живљем ипак био умјетна творевина. По 
социјалном су подријетлу уз југославенски добровољачки покрет 
прионули активно или пасивно највише синови "малог свијета": 
дјеца учитеља, обртника, сељака, ријетко синови бирократа. Можда 
је најзначајније за снагу привлачивости покрета у данима борбених 
одлука, да су у Одесу отишли сви питомци католичке теологије, 
који су доспјели у заробљеништво, све одреда сељачки синови. 
Хисторијска би истина трпјела, кад би се прешутјело да је код стано-
витог броја добровољаца поспијешио одлуку и све несноснији жи-
вот у логору, новчана оскудица, те склоност к пустоловинама, која 
дријема у сваком младом животу.

Кадетски разговори и договори нису могли остати тајном за 
старије, који су се дијелили на двије групе. Старији резервни офи-
цири, већином средњошколски професори, сад у чину натпоручни-
ка, имали су разумијевања за угођаје и тежње кадета, упуштали су 
се с њима у разговоре, неки их и соколили у кризама одлуке, по-
готово вараждински гимназијски професор Јосип Лацковић. Прије 
рата готово су сви били присташе хрватско-српске коалиције или 
старчевићанци-милиновци. У четири ока, кад би им се кадети 
повјерили, одобравали би и хвалили њихово држање. Сами нису 
ишли њиховим путом. Били су већ времешни људи, сваки са својим 
звањем и конкретним животним циљем, неки већ рањени у рату, 
готово сви очеви обитељи. За остатак рата жељели су остати гледао-
ци, вратити се к својим домовима. У раздобљу 1914–1918. непознат 
бијаше и сам појам тоталитарнога рата20, који обухваћа свакога, као 
и борце своје врсте, и своје дотадашње судјеловање у рату сматрала 
је већина анакронизмом с обзиром на своје године. Друга су група 

20 "Тоталитарни рат" – мисли се на "тотални рат".
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били по чину старији активни официри, од натпоручника на више, 
одгојени да гледају преко рамена све резервисте без разлике као 
сумњиво друштво. Од тих се није могло очекивати нимало схваћања 
југославенства.

Како год је сваки квартир лагера живио самосталним живо- 
том – било какав контакт међу појединим квартирима био је служ-
бено забрањен – ипак се брзо сазнало преко момчади-послужитеља 
и руских стражара, да се мала група из "српског квартира" јавила у 
легију. Код већине њих проговорили су крв и традиција. Ти су исти 
били још неодлучни у Дарницама. Код неких је одлуку убрзала и 
спознаја да заробљеништво није угодно ни за православце.

Од тога је догађаја почело ухођење кадетских разговора и са-
станака. Организирано је доушивање21, а све су информације о 
расположењу и гибању међу заробљеничком млађаријом текле 
у Порфиријеву квартира, гдје је живио др Мирко Пук. Са својом 
прошлошћу франковачкога провинцијалног политичара, а поготово 
као неки актер на загребачком велеиздајничком процесу22, те остен-
тативним исповиједањем безувјетне вјерности хабсбуршком дому, 
др Пук постао је стожер аустро-угарскога патриотизма у Тетјушима, 
политички мозак и ауторитет за групу старијих активних офици-
ра. Ова је примала његове изјаве као непобитне дијагнозе. Сигурно 
је по његовим упутама најстарији официр свакога квартира сазвао 
официрску скупштину да осуди "велеиздајничке појаве". Но дошло 
је на тој скупштини до отвореног револта. На изазивања, пријетње 
и грубијанштине одговорили су кадети ускраћивањем поздрава. 
На то затражише најстарији официри аудијенцију код полковника 
Тарјелкина, оптуживши кадете за непокорност. Руски је пуковник 
био обавијештен о правом разлогу спора од оних, који су се већ 
пријавили за легију и тако добили скоро потпуну слободу кретања 
за посљедњих дана свога боравка у граду, па су се састали са својим 
пријатељима из других квартира. Ипак је полковник Тарјелкин 

21 Доушивање – доушништво, ухођење.
22 Седмомесечни процес педесеттројици чланова Српске самосталне странке за 
велеиздају. Они су 1909. године оптужени да са властима Краљевине Србије кују 
заверу за уједињење Јужних Словена. Осуђени су на робију, а већ наредне године 
сви су помиловани. Био је то монтирани политички процес, који је дискредитовао 
саму Хабсбуршку монархију.
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формално удовољио захтјеву виших заробљеничких чинова и отчи-
тао младима буквицу, причајући о потреби дисциплине, поштивању 
старијих, официрској части и слично.

Раскол међу заробљеницима постао је готова чињеница. "Авст- 
ријци" су га форсирали и између њих и "Југославјана" престали су сви 
лични односи, сваки разговор и поздрављање. Дапаче је и мала гру-
па "неутралаца", старијих резервиста, била сумњива правовјерним 
Аустријанцима. Њој су још одговарали на поздраве, но и с њом су пре-
кинули разговор. Током тога двобоја, након српске групе, пријавила 
се за Одесу и прва велика скупина Хрвата. Руска је бирокрација за-
тезала с њезиним отправком. Кроз то је вријеме Пуков штаб преко 
својих поузданика сипао своје стрелице на њу, а поготово на њезине 
симпатизере, јер нису прекинули пријатељске односе с онима који 
су се пријавили у легију. У квартири су Порфиријевој почели уредо-
вати редарствена централа и нека врста пријекога суда. Водили су 
се записници, гдје се точно биљежило што је тко рекао и пред ким, 
како се влада и како мисли. Слале су се поруке. Тај и тај, кад се вра-
ти кући, висјет ће ради велеиздаје, овога или оног чека робија, и то 
десет-двадесет година, онај је заведен, добит ће само пет година там-
нице. Осуде је дакако као "правник" изрицао др Пук. Све то, тисућу 
километара далеко од Аустро-Угарске можда би било и комично у 
трећој години рата након њезина пораза у Брусиловљевој офензи-
ви, да се није Пуков главни штаб скрбио, да приватним писмима, 
те преко људи у различитим мисијама Црвенога крижа, обавијести 
хабсбуршке војничке власти о одлукама појединаца. У неким су 
случајевима родитељи и рођаци појединих добровољаца имали због 
тога неугодности и претрпјели прогоне од аустро-угарских власти. 
Психолошки је терор уродио неочекиваном посљедицом: многи, 
који се до тад колебао, освједочен, да ће бити гоњен, кад се врати 
кући, одлазио је радије у Одесу.

У касну јесен – још неколико дана и стат ће сваки промет на 
Волги, онда се може само још саонама до прве жељезничке станице, 
далеке двјеста врста – кренула је велика група Хрвата-добровољаца 
у Одесу, одакле су већ стизале прве вијести о ватреном крштењу 
легије у Добруџи и шапат о неким споровима међу добровољцима. 
Онда је дошао снијег, одсјекавши Тетјуши од свијета. У дугим је раз-
мацима долазила оскудна пошта. Живот је у квартирима бивао при-
видно све једноличнији и – заслугом др Пука – све напетији.
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С кратким данима и дугим ноћима – петролејка гори од три по 
подне до десете уре ујутро – зима је донијела повремено затишје у 
заробљеничке квартире. Као да је свакога особно фасцинирала ле-
генда о руској зими, радознало је пратио њезине кораке. Зиму је 
најавила одредба, нека се папирима добро залијепе све пукотине 
рубова прозора осим "форточке", прозорчића за вентилацију, који 
се зими једини отвара на неколико минута. Након вјетровите ноћи 
град је освануо у снијегу, зазвечали су прапорци саона, обично плит-
ких и ниских попут малих сплави. Код пролазника је нестало раз-
лике између мушког и женског, сви су се претворили у једнаке гло-
мазне гротескне чувиде23 од шубара, кабаница, марама и незграпних 
"ваљенки", пустених чизама без иједнога комадића коже. Биле су то 
једине зимске импресије заробљеника, јер без велике нужде ријетко 
је тко излазио из куће ради своје танке, неруске, одјеће. За излазак 
би полазник обично посудио робу од више другова наједном.

Затишје бијаше и посљедица поступнога кристаиизирања жи-
вота. Човјек се прије или касније прилагоди свакој ситуацији. У том 
је супериорнији над животињом. У Тетјушима је свак нашао как-
во-такво занимање. Преко половице је квартире Казакова научи-
ло толико руски, да је могло читати. Прве књишке потребе, а и за 
дуго касније, намиривала је мала татарска књижара Ибатуллина. Уз 
школске књиге за тетјушку мушку и женску гимназију, папир и олов-
ке јапанске фабрикације, порнографске фотосе, који су се продавали 
без већег зазора, Ибатуллиново се складиште књига састојало углав-
ном од којих четири стотине свешчића "Уњиверзалнаје бибљиотеке", 
руске модернизиране варијанте Реклама, с пријеводима готово 
цијеле свјетске књижевности, с том разликом од њемачкога узора, 
да је обухваћала и најмодернију, особито америчку и скандинавску 
литературу. Поступно су долазиле и наручене пошиљке књига из 
Москве, и књиге затражене од "Црвеног крижа", међу којима и не-
колико хрватских. Шишићев трећи свезак "Хрватске повијести"24 са 
својим пластичним приказом политичкога развитка илиризма пу-
товао је, жељно ишчекиван, од руке до руке, одигравши знатну улогу 
у политичко-националном одгоју кадета. Неки су набавили и струч-
не књиге, одлучивши се спремити како-тако за испите по повратку 

23 Чувида (ciovetta, ит.) – маска, образина. Онај који носи маску.
24 Мисли се на књигу: Šišić, Ferdo, Hrvatska povijest. Dio 3, Od godine 1790. do godine 
1847, Zagreb 1913.
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у домовину. Неуморно је студирао др Миливој Прејац, спремајући 
се за каријеру професора технике. Опћенито су се највише учили 
језици, дапаче и старогрчки. Група под водством бившег оперног 
пјевача Боже Милера, сина Ф. Ж. Милера, који је прокриумчарен 
међу официре, премда је спадао као часнички замјеник у момчадски 
сталиш, бавила се музицирањем, остатак је љенчарио и картао се.

Откако је извршено разграничење међу групама, у квартири-
ма је пролазно завладао мир. Групе су се узајамно игнорирале. На 
најнужније су се скратиле мјесечне скупштине квартира, на којима 
се полагао обрачун о заједничком кућанству, утврђивала висина 
особног приноса за господарство. Ради пораста скупоће приноси су 
расли, али нитко да би пробијелио слова; избјегавао се сваки по-
вод за дебате. Онда је једнога децембарског јутра руски "старшиј" 
донио кадетској групи поруку да ће се истога дана у једанаест сати 
у њиховој соби одржати скупштина цијелога квартира. Начин са-
зива наслућивао је нешто изванредно. У одређени је сат дошетала 
корпоративно цијела "австријска" група у пратњи прапоршчика 
Мурашјева. Сви дошљаци у ципелама и одорама, укочени, усиљено 
тмурни, озбиљна лица, сваки са црним флором на рукаву. С неколи-
ко је ријечи најстарији официр квартире Казакова сатник Фехер – 
згољни Маџар, који се у Русији претворио у Хрвата надајући се сла-
венским привилегијама међу заробљеницима – саопћио свима, да 
је стигла потресна вијест да је преминуо "Њ. цесарско и краљевско 
апостолско величанство, наш премилостиви владар Фрањо Јосип I, 
те да је на славно пријестоље хабсбуршко ступио млади цар и краљ 
Карло".25 Одјекнуо је из пар устију конвенционални "Слава му!", док 
је, како се касније сазнало, изостало намјеравано полагање присеге 
новом владару. Осујетила је то руска војна власт, не нашавши за то 
вјеројатно јасне одредбе у конвенцијама "Црвенога крижа", ни пре-
седана у пракси заробљеничких режима. Дапаче је сутрадан стигла 
одредба војинскога началника, да аустријски заробљеници имају 
скинути с рукава коротни флор. Кадети су се злобно смјешкали, како 
су се "Австријци" бадава бацили у трошак. Млађарија се сјетила фаме, 
да са смрћу Фрање Јосипа нестаје Аустрије. Зато су закључивали да 
се управо сад "окренуо нов лист хисторије", вјерујући да ће њезине 
будуће странице бити исписане сјајном срећом.

25 Цар Франц Јозеф је умро 21. новембра 1916. године, када га је наследио цар Карло I.
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Некако су одсад слободније дисали. Поготово – јер су руске обла-
сти забраниле флор. Људи увијек воле гатати будућност из ситница, 
приписивати им скровиту велику важност, која не постоји. За њих 
то бијаше слутња њиховог коначног триумфа. Дали су то осјетити 
и запалила су се нова појединачна крешева, која је даље помњиво 
биљежила Пукова централа у Порфиријевој квартири. Јекнуле су 
поруке о новим осудама, жешћим, крућим од дотадашњих. Падале 
су као ударци сјекире. Знало се: из устију др Пука. Изазивале су 
смијех, ругање, а на дну дојма само мало језе. У том човјеку, незна-
ном и невидљивом већини кадета, осјетили су нешто с чим се дотад 
нису срели у животу, дапаче ни у књигама. Млади свијет тад још 
није читао толико као послије првог свјетског рата криминалне ро-
мане с њиховим поворкама монструозних типова. Некима је од ле-
тимичнога сусрета током путовања кроз Русију остао у памети само 
рибљи бешћутни поглед, у ријечима акцент фанатизма, који им се 
чинио само знаком ограничености. Нису наиме знали да је сваки 
фанатизам израз ограничености. Нитко, дакако, није могао слутити 
да су ријечи тих његових осуда и њихов коментар са својим инкви-
зиторским презиром за вриједност људскога живота и жучљивом 
мржњом претече неслућене епохе, у којој ће те ријечи постати крва-
ва збиља. Све су више револтирали ти изрази подмуклога садизма. 
Кадети су у њему стали гледати фантом Аустрије, који треба униш-
тити без трага. Само да окопни снијег, да нестане леда с Волге. На 
Бадњак, који у туђини и неизвјесности свакога тишти својим сен-
тименталним сјећањима изазивљући мучне носталгије, да умртве 
чемер свијетлим перспективама будућности и разјаде противнички 
табор, кадети су те вечери громогласно пјевали стару химну својих 
револуционарних заноса:

Словенец, Срб, Хрват
Заувијек брат и брат...,
знајући да ће њезина јека допријети до квартира Порфиријева.
На Божић су почеле сњежне вијавице. Ни малу гимназистку 

Шурочку, плавокосу-сусједицу, којој су неки заљубљеници поку-
шали прокријумчарити писамца преко Татарке из заробљеничке 
бање, нису сад цијеле дане виђали њезини докони поклоници, уза-
луд стражарећи крај прозора. С базара се вратио пословођа мензе 
напола смрзнута носа, он је једини осјетио бриткост руске студе-
ни. За остале је појам прве њихове руске зиме – ниједан није тад 
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помишљао доживјети другу – остао ограничен на непрекидно хујање 
вјетра. И тај је вјетар имао руске димензије. Неки су стали бројати 
дане до прољећа, трговац Татарин вели да прије маја нема редови-
те пловидбе на Волги, јалово је бројити дане. Уосталом, кажу, да с 
прољећем увијек долази и промјена лагера. Кад и куда, мудровало се 
уз небројене чаше чаја, који убија ментални осјећај зиме у човјеку. 
Протекло је већ пол године боравка у Русији, а заправо нитко од 
заробљеника не зна каква је Русија. Једина је предоџба големост. И 
та предоџба тишти, дроби човјека. На почетку су неки сновали о 
бијегу. И разговори о бијегу замукли су под притиском те предоџбе 
големости. Преостало је вегетирање без рока. 

Josip Horvat, Živjeti u Hrvatskoj 1900–1941. (Zapisci iz nepovrata),  
Zagreb 1984, стр. 77–91.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ОДЕССКОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА ГЕНЕРАЛА ОТ ИНФАНТЕРИИ 

М. И. ЭБЕЛОВА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
АРМИЯМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

ГЕНЕРАЛУ ОТ КАВАЛЕРИИ А.А.БРУСИЛОВУ,  
25 ОКТЯБРЯ 1916 Г.

г. Одесса
Вследствие телеграммы НАШТАЮЗ26 за № 25932 о требовании  

НАШТАВЕРХ27 приступить к скорейшему пополнению 1-й сербской  
дивизии, считаю долгом представить Вашему Высокопревосходи 
тельству о положении вопроса, как относительно пополнения ря-
дов 1-й сербской дивизии, понесшей огромные потери во время 
Добруджанских боев, так и относительно формирования 2-й серб-
ской дивизии.

6 сентября минувшего года № 1922 ГЕНКВАРЮЗ28 сообщил о 
воспоследовавшем Высочайшем повелении принять энергичные и 
быстрые меры по формированию 2-й Сербской дивизии, почему я 
приказал немедленно начать вербовку добровольцев из югославян: 
сербов, словенцев, хорватов и босняков.

Такая вербовка при формировании 1-й сербской дивизии про-
изводилась путём командирования в пункты сосредоточения во-
еннопленных славянских национальностей сербских офицеров, 
которые, изыскивая среди югославян элементы, наиболее добро-
желательно настроенные к идее югославянской государственно-
сти, в течение шестимесячного периода, с января по июль, успели 
выбрать лучший для вербовки материал, составивший 1-ю серб-
скую дивизию. Это обстоятельство, в связи с неудачным ходом дел 
в Добрудже, где 1-я Сербская дивизия потеряла, по имеющимся  

26 Сокращённое название должности начальника штаба Юго-Западного фронта в 
русской армии времён 1-й мировой войны
27 Сокращённое название должности начальника штаба Верховного главнокоман-
дующего в русской армии времён 1-й мировой войны.
28 Сокращённое название должности начальника Управления генерал-квартир-
мейстера штаба Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта в русской 
армии времён 1-й мировой войны.
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в Штабе сербского корпуса сведениям, 80 % состава, повело к зна-
чительному ослаблению притока добровольцев. Кроме того, будучи 
хорошо обустроены на полевых работах у сельских хозяев, которые, 
дорожа рабочей силой не могли охотно пойти на лишение рабочих 
рук в страдную для хозяйства пору сбора урожая, военнопленные 
из югославян отказывались, за редкими исключениями, менять свое 
обеспеченное положение на тяготы военного похода.

Учтя сложившуюся обстановку, я приказал выяснить по рай-
онам уездных воинских начальников, кто из военнопленных сла-
вян принадлежит к четырем поименованным категориям: сербов, 
словенцев, хорватов и босняков, − и всех, принадлежавших к этим 
национальностям, командировать в Одессу, в Штаб 2-й Сербской 
дивизии. Здесь, среди добровольцев, уже согласившихся встать под 
сербское знамя, под влиянием патриотически настроенных корен-
ных сербских офицеров, нужно было ожидать лучшего результата 
вербовки. Хотя мера эта военным министром и НАШТАВЕРХОМ 
была признана нежелательной, как сопряженная с известным дав-
лением на добрую волю военнопленных, почему и пришлось от нее 
ныне отказаться, тем не менее за время до воспоследования распо-
ряжения НАШТАВЕРХ удалось собрать контингент добровольцев 
югославян, почти укомплектовывающий 2-ю сербскую дивизию.

Однако добровольцы эти представляют из себя далеко не тот 
материал, которым располагала в свое время 1-я дивизия. Тяжелые 
потери 1-й дивизии, рассказы о них раненых и толки в обществе 
не могли не повлиять на массу в отрицательном смысле. И чтобы 
достичь благоприятных результатов, нужна продолжительная, на-
стойчивая подготовка вступивших в сербские ряды добровольцев, 
тщательная проверка каждого из них в смысле их устойчивости, 
устранение элементов ненадежных и сплочение остальных в бое-
вые, определенным образом настроенные единицы. 

Только после этой работы нижние чины – добровольцы будут 
приведены к присяге Сербскому королю, и явится уверенность в их 
верности славянскому делу.

При таких условиях, и не ожидая прибытия в ближайшее время 
сколько-нибудь значительных партий добровольцев, пополнение 
1-й сербской дивизии явится делом крайне трудным и, во всяком 
случае, требующим большего времени.
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В интересах как формирования 2-й дивизии, так и пополнения 
1-й, полагаю, было бы крайне желательным отвести 1-ю дивизию в 
тыл, в Одесский район и поставить ее в прямое подчинение коман-
дира сербского корпуса генерала Живковича. Под опытным руко-
водством его, работа, как по проверке материала, так и по боевой 
подготовке и сплочению его в боевые единицы, пошла бы более 
успешно. Он мог бы, в зависимости от состава и наличного кадра 
основных чинов, легче регулировать распределение людей по ча-
стям, уравняв в них наличность людей.

Можно, полагаю, рассчитывать, что в руках таких энергич-
ных боевых начальников, как начальник 1-й дивизии полковник 
Хаджич, приведение сербского корпуса в боевую готовность, могло 
бы быть достигнуто уже в начале будущего года. 

Этот корпус, ввиду огромных потерь сербов на Салоникском 
фронте, явится, вероятно, последним ресурсом Сербии, которым 
страна может располагать, отстаивая свое существование, и сфор-
мирование этого корпуса представляется делом, не только вызыва-
емым военными соображениями, но и глубоко государственным. 

По приведенным соображениям, я, представляя ходатайство 
командира Сербского корпуса за № 180 и 190, испрашиваю у Вашего 
Высокопревосходительства, не признаете ли Вы целесообразным 
отозвать 1-ю Сербскую дивизию в тыл, с подчинением ее команди-
ру Сербского добровольческого корпуса для укомплектования под 
его непосредственным руководством и по его распоряжению, дове-
дя состав, как этой дивизии, так и вновь формируемой в меру воз-
можности, хотя бы и не до установленного штата.

Генерал от инфантерии Эбелов29.
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.83−87.

29 Михаил Исаевич Эбелов (1855−1919) − генерал от инфантерии Русской импера-
торской армии, военный губернатор Забайкальской области, главный начальник 
Одесского военного округа и военный губернатор Одессы в течение всей Первой 
мировой войны.
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ШИФРОВАННАЯ ТЕЛЕГРАММА  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РУССКОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛА 

ОТ ИНФАНТЕРИИ Ф. Ф. ПАЛИЦЫНА  
О ПЕРСПЕКТИВАХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ, 9 ДЕКАБРЯ 1916 Г.

Формирование черногорского легиона безнадежно. Черногор- 
цев, желающих поступить в легион, нет, а поступление югославян 
по политическим соображениям не допускается. По ближайшем 
ознакомлении сообщу дополнительно. Телеграфирую, на № 6734 
генералу Гурко.30 Положение морских перевозок вообще очень 
трудное. Подробно ознакомиться с этим делом у Лаказа и Морриса. 
Морские средства пока большие, но потребности не только во-
йсковые, но и тыловые, в особенности у англичан – громадны. 
Перевозка, таким образом, совершается медленно, и кругооборот 
от Тулона превышает 20 дней. Движение через Италию сокращает 
кругооборот ненамного. Теперешнее усиление Салоникской ар-
мии имеет только оборонительное значение. В предыдущих теле-
граммах по справкам показано, что перевозки окончатся в апре-
ле. Доложите генералу Гурко, что принятыми мерами перевозки 
ускорятся и будут закончены не позже середины нашего февраля. 
Для ваших расчетов имейте в виду, что перевозка дивизии требу-
ет не менее трех недель. Возможность влиять на общий ход на-
ступлением армия эта может (имеет) только при исключительно 
благоприятных условиях в Греции, и весной, и то в размерах не 
широких. Лично такому оптимизму не поддался бы. Отсюда вы-
текает при сопоставлении с нашим положением ряд выводов, ко-
торых касаться не могу, ибо не знаю нашего положения и в осо-
бенности на русско-румынском участке фронта. Ели бы вы могли 
посвятить меня в знание сего последнего – крайне обяжете. Как 
здоровье Алексеева? Где Пуствойтенко? Доложите генералу Гур- 
ко, что за ходом усиления буду следить, и буду настаивать всеми  

30 Гурко Василий Иосифович (1864−1937) − генерал от кавалерии. С октября 1916 
по февраль 1917 и. о. начальника штаба Верховного главнокомандующего.
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средствами, чтобы оно пришло к благоприятному концу, но не 
скрывая опасения, что Италия более трех бригад не даст. 

[генерал от инфантерии Палицын]31

РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.26−26 (об).

31 Фёдор Фёдорович Палицын (1851−1923) − генерал от инфантерии, начальник 
Главного управления Генерального штаба (1905−1908 гг.). В 1915−1917 гг. − пред-
ставитель русской армии в Военном совете союзных армий в Версале.
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ШИФРОВАННАЯ ТЕЛЕГРАММА ВОЕННОГО 
АГЕНТА В АФИНАХ ПОЛКОВНИКА ЛЕВКОВИЧА 

О ЗНАЧЕНИИ САЛОНИК, 9 ДЕКАБРЯ 1916 Г.

Сербский посланник убедительно просил меня привлечь вни-
мание начальника штаба на создавшуюся грозную обстановку в 
Македонии. По сведениям сербов, все признаки указывают на на-
мерение немцев, сосредоточив большие силы, обрушиться немед-
ленно на слабую завесу, именуемую армией генерала Сарайля, по-
кончить с ней, или запереть в Салониках и иметь всю болгарскую 
армию и часть турецкой для других фронтов. 

Сведения воздушной разведки, что обнаружены дивизия у 
Ускюба и по бригаде в Велесе и Прилепе – пленные, дезертиры, 
усиление бомбардировки и аэроразведки указывают на подход под- 
креплений. После совета в Булоне32 лишь по одной английск. и фран-
цузск. дивизии, что указывает на непонимание серьезности минуты. 
Немцы убедились здесь, что зима за них, что в непогоду союзники 
неспособны [вести] операции, [не то, что они в зимней Сувлокской 
битве], что, оставив заслон в неприступных линиях, они свободны-
ми силами, разгромив румын, собьют Сарайля, возьмут Салоники, 
наводнят Фракию, сделав ее неуязвимой союзному флоту, причем 
без береговой обороны, а самими под.лодками, что сбивать нас лег-
ко, ибо у нас лишь одна линия обороны, не как у немцев, что армия 
Сарайля слабая, левый фланг открыт, и есть подходы для маневри-
рования. Последние события, разгром Румынии, при бездействии 
всех фронтов, дают торжество их предсказаниям. Вновь долгом 
считаю доложить, что разгром в Македонии будет иметь непопра-
вимые последствия, ибо мы потеряем ядро и душу армии Сарайля, 
которые олицетворены славной сербской армией. Живя надеждой 
на помощь мощных союзников для отвоевания родины, сербы яв-
ляют чудеса храбрости и выносливости, хотя более слабые духом, 
видя, что помощь ничтожная, они одни почти ведут непрерывный 
бой, уже ропщут. Разгром и отход к Салоникам подорвет послед-
ние силы, – люди не машины, и истомленные сербы держатся лишь  

32 Помета в тексте: правильно?
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нервами и надеждой на помощь; если дух будет сломлен, войска об-
ратятся в толпу, коя будет сдаваться, или, потеряв нервы, не будет 
более годна к бою. Это убеждение даже храбрых их начальников, 
оттого, видимо, немцы в Болгарии ведут свои атаки против сер-
бов. Если державы Согласия цепляются еще за остатки престижа 
на востоке, то им надо немедля гнать сюда подкрепления, чтобы не 
опоздать вновь. Является простой расчет – лучше сейчас послать 
известное число войск, чем после разгрома гнать то же число, плюс 
число, равное умершей сербской армии; нужны не только новые 
части, но и пополнение, ибо сейчас армия Сарайля в кадровом со-
ставе – современная артиллерия, и технические средства, и под-
вижной состав. Угроза обхода с фланга вокруг озера Преспа, оче-
видно, может парализовать уступ итальянцев в районе Корицы, но, 
видимо, ни они, ни Англия не склонны слать сюда войска. Ложный 
тезис Киченера, противника Салоник, что участь войны решится 
во Фландрии, видимо, крепко засел в Англии, между тем, пожалуй, 
ценой четверти потерь, уложенных для взятия нескольких селений 
во Фландрии, англичане могли бы сокрушить болгар. Долг и прямая 
польза выручить слабейших сербов, взывающих о помощи к могу-
чим своим союзникам – пока еще не поздно. 

[полковник Левкович] 33

РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.27−27 (об).

33 Павел Павлович Гудим-Левкович (1873−1953) − русский военный агент в Греции 
(1909−1916).
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СЕКРЕТНАЯ ЗАПИСКА СЕРБСКОЙ 
КОРОЛЕВСКОЙ МИССИИ О ПЕРСПЕКТИВАХ 

ПОСЛЕВОЕННОГО РАЗВИТИЯ СЕРБИИ,  
15 ДЕКАБРЯ 1916 Г.

Петроград. 
Силы маленького сербского народа почти исчерпаны в пяти-

летней неравной борьбе. Поэтому затяжной характер мировой во-
йны угрожает существованию сербского племени. В данный момент 
сербский народ находится в следующем положении.

Сербская армия на Солунском фронте представляет незначи-
тельную силу приблизительно 60.000 штыков. Своим участием в 
военных действиях она ежедневно тает. До конца войны остаток 
нашей армии совершенно исчезнет или будет низведен до такого 
минимума, который будет недостаточен для простого сохранения 
порядка в стране.

Сербия не может рассчитывать на пополнение своих военных 
сил не только теперь, когда она занята врагами, но и после очище-
ния её неприятелями, если не будут приняты для этого специальные 
меры.

Болгария действует в занятой ею части Сербии на правах су-
веренного государства. Из оставшихся молодых людей она делает 
набор новобранцев для своей армии. Всех же мужчин, годных для 
физического труда, болгарское правительство привлекает на воен-
ные работы на тех же основаниях.

Австро-Венгрия, проводя план истребления сербов в Сербии, 
как и в других сербских землях, интернирует из Сербии вглубь 
Венгрии все мужское население в возрасте от 15 до 60 лет. 

При отступлении из Сербии, Болгария и Австро-Венгрия сдела-
ют все, что смогут сделать, чтобы окончательно разорить страну и 
лишить её мужского населения.

Из мирного населения Сербии много погибло в прошлогоднем 
движении народных масс за армией через Албанию и Черногорию. 
Голод, эпидемические болезни опустошали, опустошают и будут 
опустошать до конца войны сербское племя.
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Нужда в пищевых продуктах в Германии и в Австро-Венгрии 
способствует австро-венгерскому плану истребления сербского на-
рода: из Сербии вывозят последние съестные припасы крестьян. 
Тех из мужчин, которые не годны для физического труда, особен-
но народную интеллигенцию – городскую и сельскую, вывозят из 
Сербии и интернируют в специальных лагерях в Венгрии; недавно, 
например, через Будапешт провезли 200 сербских священников в 
какой-то концентрационный для интернированных сербов пункт.

Из писем этих людей нам достаточно известно, в каких ужас-
ных условиях они живут: без теплых жилых помещений, без посте-
ли, без одежды и обуви, а главное, – без достаточного пропитания.

Известно, что в то время как на передовых позициях австро-
венгерские солдаты получают хорошую пищу, в тылу действующей 
армии их солдаты голодают. Уже по одному этому, даже при жела-
нии, никто не может заботиться о пропитании интернированных и 
военнопленных сербов.

Положение сербского населения Черногории еще хуже. В самые 
урожайные годы собранного хлеба в стране едва хватало на полго-
да. Во время войны, до занятия Черногории австрийской армией, 
о пропитании черногорской армии и черногорского населения за-
ботилось главным образом сербское правительство. Еще в августе 
1915 года килограмм кукурузной муки стоил в Черногории 3 фран-
ка. 

Из официальных заявлений австрийского правительства зна-
ем, что органы оккупационной власти делят между населением 
муку. В горной стране, без железнодорожных и шоссейных дорог, 
при закрытии адриатических портов, австрийские власти не могли 
бы, если бы и хотели, спасти население от голода со всеми его неиз-
бежными эпидемическими заболеваниями.

Из Черногории выслано вглубь Австрии и Венгрии поголовно 
всё мужское население, которое живет и умирает в тех же условиях, 
в каких живут и умирают интернированные военнопленные сербы 
из Сербии.

Ни интернированные, ни военнопленные сербы из Сербии и 
Черногории не могут рассчитывать на материальную поддержку 
ни своих правительств, ни своих семей. Это люди, приговорённые 
к смерти.
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Интернированные и военнопленные сербы из двух сербских 
королевств лишены и той незначительной защиты, которой поль-
зуются военнопленные русские, французы, англичане и бельгийцы 
при посредстве организаций Красного Креста.

Сербское население из Боснии и Герцеговины, Хорватии и 
Славонии, Баната и Бачки, Срема и Далмации успело в течение во-
йны окончательно скомпрометировать себя в глазах правительства 
двуединой монархии. Его поголовно обвиняют в государственной 
измене. 

И это не без основания. При первой встрече австрийских серб-
ских полков с сербской или русской армией, сербы сдавались. Везде 
и во всём, где только могли, австро-венгерские сербы оказывали 
сербско-черногорской армии услугу. Военнопленные в Сербии 
вступали в ряды сербской армии, а из военнопленных в России об-
разован сербский добровольческий корпус.

Уже два года австрийские и венгерские власти ведут расправу с 
"народом-изменником". Действуют расстрелы, виселицы, тюрьмы, 
конфискации имуществ, штрафы, но главных средств для истребле-
ния сербов три:

1. Отсылка всего взрослого мужского населения будто на во-
енные работы, а на самом деле, с целью уничтожения его голодом, 
холодом и чрезмерной работой.

2. Переселение целых общин в глубь страны и заселение на их 
место немцев или мадьяр.

3. Удаление всего имеющего национальное самосознание эле-
мента в те же концентрационные лагеря, в которых живут сербы из 
Сербии и Черногории

Австрия и Венгрия старались найти до последнего времени в 
юго-славянских землях опору в католической части нашего народа, 
в хорватах и словенцах. Передовая хорватская и словенская интел-
лигенция давно поставила начало нашего национального и государ-
ственного единения выше религиозных различий. 

Эта передовая католическая интеллигенция также беспощадно 
преследуется в Австро-Венгрии. Преследования католической хор-
ватской и словенской интеллигенции и расправа с православным 
сербским населением действуют на направление умов католических 
народных масс в желательном смысле для австро-венгерского пра-
вительства. 
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Полный разгром Сербии и всего сербского народа возымел дей-
ствие и на передовую католическую интеллигенцию: вера в освобо-
дительную роль православной Сербии начинает колебаться.

Сербия кончила свою роль в мировой борьбе, кончила её чест-
но и благородно. Сербия и все сербские земли теперь придётся 
освобождать не сербской армии, а армиям союзников. Но дело в 
том, что союзники не могут исполнить чисто национальной роли 
Сербии во всех сербско-хорватских и словенских краях.

Когда враги, преследуемые нашими союзниками, будут поки-
дать сербские земли, сербское правительство встретится со следую-
щими местными затруднениями:

1) с вооруженным партизанским сопротивлением фанатиков-
магометан в Боснии и Герцеговине;

2) с албанскими разбойничьими шайками в пограничных с 
Албанией местах и

3) с возможным сопротивлением в известных краях католиче-
ского населения во имя соседних католических государств.

Из всех соседних с ней государств Сербия и теперь, и по восста-
новлении её, будет самым слабым государством в военном смысле. 
Слабее она будет:

а) Италии, с её недостаточно скрываемой враждой по отноше-
нию к Сербии и с ее стремлением занять положение Австрии на 
Адриатике, и вообще на славянском юге; 

б) слабее будет Венгрии с Австрией или без неё, с еще более 
враждебным настроением по отношению к Сербии;

в) слабее Румынии, с ее претензиями на сербскую часть Баната;
г) слабее Греции, с ее претензиями отодвинуть сербскую грани-

цу от Эгейского моря на север вверх по Вардару;
д) слабее Албании, которой будет помогать и покровительство-

вать Италия, если только Италия окончательно не займёт её; 
е) слабее, быть может, чем Болгария.
Сейчас после заключения мира, каждое из этих государств смо-

жет безнаказанно атаковать Сербию, не опасаясь новых междуна-
родных осложений.

Судьба Сербии, следовательно, не обеспечена и в случае полно-
го разгрома центральных держав. 

Главной причиной мировой войны послужило то, что ска- 
зано в Высочайшем Манифесте Государя Императора: ополчение  
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"против России и всего славянства обеих могущественных немец-
ких держав". 

Ополчение же славянского мира против центральных держав и 
других неприятелей славян является необходимым для самосохра-
нения. 

Создание единого югославянского государства с православ-
ной Сербией во главе, есть существенный шаг вперед к сплочению 
славянского мира под главенством России. Сербия, как мы увиде-
ли, израсходовав все свои силы, не может исполнить без помощи 
России своей югославянской роли. Если Россия поддержит Сербию 
до конца её пути создания единого юго-славянского государства, то 
тем самым она осуществит значительную часть свой общеславян-
ской программы. 

Для осуществления югославянской программы Сербии, нужно 
воссоздать саму Сербию и, насколько возможно, укрепить её в те-
чение войны, до заключения мира. Сама Сербия своими силами и 
средствами не может этого достичь. Для достижения этой цели, по-
мимо общей материальной и дипломатической поддержки союзни-
ков, для Сербии необходимо специальное покровительство России. 

Для воссоздания Сербии еще во время войны существуют три 
источника живой силы:

Во-первых, остаток сербской армии, который сражается на 
сербском фронте.

Во-вторых, военнопленные югославяне в России и в Италии.
В-третьих, тот остаток мужского населения, который прячется 

в горах Сербии, Черногории, Боснии, Герцеговины и других обла-
стях.

Для Сербии нравственно возможно требовать от союзников 
изъятия последнего остатка сербской армии из военных операций 
на союзных фронтах. Для России же это осуществимо: во-первых, 
нельзя лишить одного из союзников и последнего солдата для обще-
го дела. Во-вторых, если англичане и французы нашли возможным 
и справедливым сберегать остаток бельгийской армии, то Россия 
вправе также настаивать на сохранении остатка сербской армии.

Пленных южных славян сербо-хорватов и словенцев в России 
около 100.000. Из них пока образованы две добровольческие диви-
зии. До конца войны могут быть образованы еще две. Всего около 
60.000 добровольцев. 
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Остаток военнопленных, по преимуществу католиков, не же-
лающих пока поступить добровольцами, тоже до конца войны со-
ставит не менее 60.000 человек. С изменением положения на полях 
военных действий и с укреплением международного положения 
Сербии, и они могут быть использованы для национальных задач. 
Для этого стоит только изолировать их из общей массы австрий-
ских военнопленных и сконцентрировать исключительно в одной 
из центральных губерний, дабы они имели общение с коренным 
русским населением и, в свободном контакте с добровольцами, по-
лучили ясное и точное представление о будущем югославянском 
государстве.

Австро-Венгрия, испытав ненадёжность югославянских полков 
на русском фронте, перебросила их на итальянский фронт. Италия 
своими переговорами с Германией до своего выступления открыла 
свои карты по отношению к южным славянам, и они охотно дерут-
ся против итальянцев. Итальянский фронт, к сожалению, получил 
характер итальянско-славянской борьбы.

На основании высочайшего акта, по которому всем военно-
пленным австрийско-подданным итальянцам в России разреше-
но отправиться в Италию, нетрудно России потребовать, чтобы 
Италия разрешила на тех же основаниях южным славянам отпра-
виться в Сербию. Из них, до конца войны также можно собрать не-
сколько десятков тысяч добровольцев.

Наконец, в горах Сербии после отступления армии осталось 
около 10.000 сербских солдат, которые не сдались.

В общем, если бы Россия взяла на себя заботу помочь прави-
тельству, правительству без народа и армии, осуществить собира-
ние остатков живой народной силы, то можно было бы в течение 
войны создать хотя бы незначительную сербскую военную силу, а 
именно:

1. Остаток сербской армии на солунском фронте около 60.000
2. Из военнопленных в России 60.000
3. Из военнопленных в Италии 40.000
4. Из несдавшихся сербских солдат 10.000.
Всего около 170.000
Такая армия могла бы внушить соседним государствам долж-

ное уважение к решениям будущего мирного конгресса относи-
тельно будущей Сербии – Югославии. При посредстве нейтральных  
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государств вполне возможно организовать помощь голодающему и 
умирающему голодной смертью сербскому населению в Сербии и 
Черногории и в концентрационных лагерях в Венгрии и Австрии. 
Расходы, конечно, должны быть отнесены на счёт Сербии. Русский 
Красный Крест может одинаково распространить свои заботы на 
сербских военнопленных в Австро-Венгрии, также как и на русских 
военнопленных.

Спасти сербское население в австро-венгерских владениях от 
истребления опять − таки может только Россия. Её решительный 
протест, быть может, возымел бы свое воздействие. Во всяком слу-
чае, если бы Россия заявила, что она будет поступать с венграми и 
немцами так, как они поступают со славянами, то это заставило бы 
австрийское и венгерское правительство призадуматься о своих по-
ступках и действиях против югославянского народа.

Лишенное всего того, что составляет государство и государ-
ственную жизнь, сербское правительство бессильно что-нибудь 
сделать. В положении, в котором оно находится, немудрено расте-
ряться и потерять способность к интенсивной ориентировке: оно 
само во всех своих начинаниях нуждается в помощи со стороны. 
Другими словами: везде и во всем нужна помощь России, помощь 
решительная, помощь, которая должна одновременно спасать и 
создавать. 

Русский народ, несомненно имеет симпатии и сострадание по 
отношению к Сербии и всему сербскому народу. В Лице Государя 
Императора сербский народ подлинно имеет своего любящего и 
сострадательного Отца-Покровителя. Императорское правитель-
ство охотно идет навстречу всем нуждам сербского правительства. 
Однако сербскому народу необходимо большее, ему необходимо:

1. Чтобы Императорское Правительство спасло его от истре-
блени.

2. Чтобы Россия еще во время войны помогла ему воссоздать 
своё государство и свою армию. 

3. И чтобы Россия решительно поддержала Сербию в осущест-
влении её национально-политической программы на славянском 
юге.

Этого нельзя достичь простым дружеским отношением к Сер- 
бии и сербскому народу. Нужно, чтобы сербское дело, во всей своей 
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полноте, вошло как составная часть военно-политической програм-
мы Императорского правительства.

Тем самым будет восстановлено значение Сербии в глазах юж-
ных славян, как и в глазах соседних с нею неславянских государств. 
Такая постановка югославянского дела, несомненно, будет содей-
ствовать и осуществлению общеславянской программы. 

РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167. Л. 41−45(об).
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СЕКРЕТНАЯ ЗАПИСКА СЕРБСКОЙ 
КОРОЛЕВСКОЙ МИССИИ О НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРИВЛЕЧЬ ЮГОСЛАВЯН ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ 
СЕРБСКОЙ АРМИИ, 18 ДЕКАБРЯ 1916 Г.

Петроград.
Сербское правительство, желая ускорить дело привлечения во-

еннопленных южных славян в России – сербо-хорватов и словен-
цев в Сербский Добровольческий отряд, приказало мне просить 
Императорское правительство о следующем.

Необходимо изолировать военнопленных югославян из об-
щей массы австрийских военнопленных и сконцентрировать их в 
одной из центральных русских губерний, дабы они могли обшить 
[общаться] с коренным русским населением. Таким местом мог бы 
быть московский военный округ, где они получили бы ясное пред-
ставление о России и русском народе, как и обо всём том, что каса-
ется славянства вообще и, в частности, того, что касается судьбы их 
родных стран и будущего югославянского государства. 

Не считая тех, которые уже поступили в наш отряд, военно-
пленных югославян еще в России около 70.000 и в том числе око-
ло 20.000 православных сербов. На основании опыта, полученного 
при образовании двух наших добровольческих дивизий, сомнения 
никакого нет, что большинство из них охотно поступит в наши до-
бровольцы. 

Недавний неприятный инцидент в Одессе был случайным не-
доразумением, вызванный усиленным привлечением добровольцев 
без достаточной нравственной подготовки. Эта ошибка была скоро 
залечена и скоро поправлена, так что дух второй дивизии не отли-
чается от патриотического подъема первой дивизии.

При удовлетворении просьбы Королевского правительства о 
концентрации югославян в центральную Россию, хорошо проду-
манная организация из бывших военнопленных, ныне наших до-
бровольцев-офицеров с высшим академическим образованием, 
приступит немедленно к должному нравственному воздействию, 
как на тех, которое пожелают поступить в наш отряд, так и на тех, 
которые до поры до времени этого не пожелают. 
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Для практического осуществления нужно следующее:
1. Определить Московский или какой-нибудь другой военный 

округ для концентрации всех военнопленных югославян.
2. Приказать, чтобы все военнопленные югославяне из России 

были туда направлены.
3. Определить в выбранном округе сборные пункты, куда они 

будут направлены.
4. Разрешить сербским офицерам-добровольцам и другим юж-

ным славянам свободное общение с ними в сборных пунктах для 
осведомления их и нужного на них нравственного воздействия.

5. Назначить места с клубными помещениями для тех, которые 
пожелают поближе познакомиться с задачами Отряда под руковод-
ством и надзором сербских офицеров-добровольцев до окончатель-
ного поступления в добровольческий отряд или окончательного 
отказа. (Подобный опыт недавно сделан в Одессе и дал отличные 
результаты).

Ввиду необходимости привлечь югославян для пополнения 
сербской армии, Королевская миссия надеется, что Императорское 
правительство не откажет в удовлетворении просьбы Королевского 
Правительства. 

РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.28−28 (об).
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ЗАПРОС РУССКО-СЕРБСКОГО ОБЩЕСТВА  
ОБ УЧАСТИИ СЕРБСКИХ ВОЙСК НА 

РУМЫНСКОМ ФРОНТЕ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО,

23 ДЕКАБРЯ 1916 Г.

По постановлению общего собрания Русско-Сербского обще-
ства, имеем честь представить Вашему Высокопревосходительству 
нижеследующие соображения по поводу участия сербских войск 
против наших общих врагов на румынском фронте.

Вашему Высокопревосходительству известны несказанно тяже-
лые потери, выпавшие на долю сербских доблестных войск с нача-
ла войны. Истощенной двумя предшествующими войнами (первой 
и второй балканскими и албанским восстанием осенью 1913 года) 
сербской армии пришлось два раза отражать австрийское наше-
ствие, правда, приведшее оба раза к блестящим победам сербско-
го оружия, но стоившее сербам великих жертв; а затем, осенью 
1915 года, и отступить перед вражеским натиском с двух сторон: ав-
стро-германцев с севера, и болгар с юго-востока. При этом отступле-
нии через албанские непроходимые горы до Адриатического моря 
сербские войска лишились, по крайней мере, половины людского 
состава. После реорганизации остатков армии на острове Корфу, 
сербская армия "воскресла", правда, в Солуни, но в количестве не-
многим более ста тысяч человек. Это, следовательно, всё, или почти 
всё боеспособное население страны. И оно медленно, но неуклонно 
тает в беспрестанных столкновениях с неприятелем, столкновени-
ях, нередко приводящих к блестящим успехам (вспомним хотя бы, 
героическое взятие Монастыря), но постоянно наносящих войскам 
урон, пополнить который уже нет возможности.

Нечто подобное происходит или, по крайне мере, происходи-
ло недавно у нас на румынском фронте, где геройски сражавшая-
ся сербская дивизия понесла в Добрудже громадные потери, вне 
всякого соответствия, казалось бы, с общей цифрой боеспособного 
сербского населения, ныне, как выше сказано, почти целиком сра-
жающегося на фронтах. В настоящее время, правда, остатки этой  
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дивизии находятся на отдыхе, но, по имеющимся сведениям, их 
предполагается вскоре вновь двинуть в бой. 

При таких условиях каково же, спрашивается, будущее серб-
ской расы? Если союзникам удастся восстановить временно поко-
ренную и попранную врагом Сербию, то кто же будет защитника-
ми этой Сербии? Кто же? Если принять во внимание, что в самой 
Сербии остались лишь дряхлые старики и малые дети, что сербские 
пленные тысячами умирают в австрийских, венгерских и герман-
ских концентрационных лагерях, а остальное пригодное к ношению 
оружия мужское население истекает кровью и гибнет в непрестан-
ных боях!

Русско-Сербское общество, не считая себя компетентным в ре-
шении вопросов военно-стратегического характера и не позволяя 
себе в какой бы то ни было степени вмешиваться в подобного рода 
вопросы и преподавать кому бы то ни было непрошенные указа-
ния, не может, однако, не испытывать серьезного беспокойства 
перед теми ужасными перспективами, которые столь трагическое 
положение вещей открывает перед сербским народом, обреченным, 
таким образом, на почти полное уничтожение, если война еще за-
тянется на продолжительное время.

Ввиду вышеизложенного, Русско-Сербское Общество решает-
ся обратиться к Вашему Высокопревосходительству с покорнейшей 
просьбою – не признаете ли возможным сделать зависящее распо-
ряжение, дабы к сражающимся в наших рядах геройским сербским 
войскам русское военное начальство проявляло возможно береж-
ное отношение и дабы без крайней необходимости они не подвер-
гались риску дальнейшего уничтожения. 

Общество льстит себя надеждою, что в настоящем обращении 
Вы усмотрите лишь проявление естественного, со стороны, участия 
к будущей участи народа, являющегося нашим доблестным и вер-
ным союзником и обреченного, волею судеб, на неслыханно ужас-
ные испытания.

Председатель Совета [неразборчиво]
Председатель правления В. Ковалевский 
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.33−34.
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ОТВЕТ СТАВКИ НА ЗАПРОС  
РУССКО-СЕРБСКОГО ОБЩЕСТВА  
ОБ УЧАСТИИ СЕРБСКИХ ВОЙСК  

НА РУМЫНСКОМ ФРОНТЕ, 2 ЯНВАРЯ 1917 Г.

Вследствие сношения Вашего от 23-го декабря 1916 года по во-
просу о сохранении оставшихся еще сербских войск, находящихся 
в рядах русских войск, считаю необходимым сообщить следующее: 

Русскому Верховному командованию всегда были близки ин-
тересы героического сербского народа и его доблестной армии, и 
меры по сохранению оставшихся сил этой армии всегда были пред-
метом особых забот Русской Главной Квартиры.

Доблестно сражавшаяся в рядах русских войск Сербская ди-
визия, лишь в силу особо исключительных условий, создавшихся в 
Добрудже, принуждена была продолжительное время вести тяже-
лые упорные бои с превосходящими силами противника и понесла 
тяжкие потери. Однако, как только подошли новые русские части, 
двинутые в Добруджу, сербская дивизия была выведена в резерв, 
вслед за тем в глубокий тыл на пополнение и полный отдых. Ныне 
эта дивизия находится на отдыхе.

Русское Верховное командование уже обращало внимание 
французского Высшего командования и Правительства наших со-
юзников на необходимость беречь сербские войска, сражающиеся 
на Салоникском фронте.

Генерал от инфантерии Клембовский34.
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.64−64 (об).

34 Владислав Наполеонович Клембовский (1860−1921) − с декабря 1916 по март 
1917 г. − помощник начальника штаба Верховного главнокомандующего, с марта 
по апрель 1917 г. − начальник штаба Верховного главнокомандующего.
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 СООБЩЕНИЕ ВР.И.Д. НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

ГЕНЕРАЛА ОТ КАВАЛЕРИИ В.И.ГУРКО 
РУКОВОДИТЕЛЮ ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЕННОЙ 

МИССИИ В РОССИИ ГЕНЕРАЛУ ЖАНЕНУ  
ОБ ОТПРАВЛЕНИИ СЕРБСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ  

В ПОРТ РОМАНОВ, 28 ДЕКАБРЯ 1916 Г.

Свидетельствуя свое совершенное уважение Его Превосходи- 
тельству генералу Жанену, представителю французской военной 
миссии в России, имею честь сообщить, что вместе с сим мною по-
слана телеграмма военному министру об отправлении в Романов35 
40 офицеров и 1.000 нижних чинов из числа югославян для направ-
ления их с прибывающим в Романов пароходом во Францию и да-
лее в Салоники на укомплектование сербской армии. В означенной 
телеграмме мною указано, дабы были приняты меры к своевре-
менному прибытию в Романов названных выше чинов, а именно к 
10 апреля старого стиля.36

Гурко. 
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167. Л.47.

35 В 1915 году во время Первой мировой войны на восточном берегу Кольского за-
лива Баренцева моря был основан Мурманский морской порт и при нём − порто-
вый посёлок Семёновский. Создание порта было связано со стремлением России 
получить выход в Северный Ледовитый океан через незамерзающий залив, что-
бы бесперебойно доставлять военные грузы от союзников по Антанте в услови-
ях блокады Чёрного и Балтийского морей. Официальной датой основания города 
считается 4 октября (21 сентября) 1916 года. В этот день состоялась торжествен-
ная церемония закладки храма в честь покровителя мореплавателей Николая 
Мирликийского. Город стал последним городом, основанным в Российской им-
перии, его назвали Романов-на-Мурмане. Через полгода, 3 апреля 1917 года, после 
Февральской революции, он получил своё нынешнее название − Мурманск.
36 Помета от руки: по получении от военного министра ответа о содержании его 
поставлю вас в известность.
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СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЕРБСКОЙ 
АРМИИ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОЙ СТАВКЕ 

ПОЛКОВНИКА Б.ЛОНТКЕВИЧА ГЕНЕРАЛ-
КВАРТИРМЕЙСТЕРУ ПРИ ВЕРХОВНОМ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ ГЕНЕРАЛ-
ЛЕЙТЕНАНТУ А. С. ЛУКОМСКОМУ  

ОБ ОТПРАВЛЕНИИ СЕРБСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ  
В ПОРТ РОМАНОВ, 29 ДЕКАБРЯ 1916 Г.

Сербский военный агент, полковник Лонткевич, свидетель-
ствуя своё совершенное уважение Его Превосходительству, ге-
нерал-лейтенанту Лукомскому37, генерал квартирмейстеру при 
Верховном главнокомандующем, имеет честь донести, что к 31 де-
кабря сего года в Одессе будет подготовлено для погрузки 28 офи-
церов и 1.000 нижних чинов сербского добровольческого корпуса 
для отправки в порт Романов и дальше в Салоники.

Из этих людей будет сформирован батальон. Командир серб-
ского добровольческого корпуса просит отдать одесскому военно-
му округу следующие распоряжения:

1. Выдать для указанного числа нижних чинов новую одежду.
2. Отдать приказ относительно отправки этого числа офицеров 

и нижних чинов.
3. Урегулировать питание во время пути.
Офицерам выданы принадлежности из запасного батальона на 

40 дней с расчетом, что в течение этого времени они прибудут к ме-
сту назначения.

Полковник Лонткевич.
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л 50.

37 Александр Сергеевич Лукомский (1868−1939) − генерал-лейтенант. С июня 1915 
одновременно был помощником (фактически заместителем) военного министра, 
возглавляя канцелярию Особого совещания по обороне государства. С октября 
1916 по апрель 1917 г. − генерал-квартирмейстер штаба Верховного главнокоман-
дующего.
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ДОНЕСЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРА 
ПРИ ВЕРХОВНОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА А. С. ЛУКОМСКОГО 

ВР. И. Д. НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ П.И.АВЕРЬЯНОВУ  

ОБ ОТПРАВЛЕНИИ СЕРБСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ  
В ПОРТ РОМАНОВ, 30 ДЕКАБРЯ 1916 Г.

Прибытие французского парохода в Романов ожидается 10 ян-
варя, точно установить этого сейчас нельзя38. Все необходимые рас-
поряжения по перевозке из Одессы в Петрозаводск 40 офицеров 
и 1.000 нижних чинов сделаны, и в ближайшее время перевозка 
начнется, о чем Начвосо39 Одессы уведомит Упвосо40. Как только 
будет точно известно время прибытия парохода, поставлю Вас в из-
вестность. Однако, если бы это прибытие задержалось, необходимо 
временно задержать вышеуказанных чинов Вашим распоряжением 
в Петрозаводске или другом пункте, где представится возможность 
их разместить.

Генерал Лукомский. 
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.58. 

38 Аверьянов Петр Иванович (1867−1937) – генерал-лейтенант, служил в ГУГШ, с 
1916 года исполнял обязанности начальника Генерального штаба. 
39 Начальник военных сообщений.
40 Управление военных сообщений.
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ЗАПРОС ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРА  
ПРИ ВЕРХОВНОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА А. С. ЛУКОМСКОГО 

ГЛАВНОМУ НАЧАЛЬНИКУ ВОЕННЫХ 
СООБЩЕНИЙ ОБ ОТПРАВЛЕНИИ СЕРБСКИХ 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ПОРТ РОМАНОВ, 
2 ЯНВАРЯ 1917 Г.

Ставка
Представитель французской армии при штабе Верховного 

главнокомандующего генерал Жанен уведомил, что прибытие в 
Романов французского парохода "Фригия" ожидается 10 января, а 
отправление его из Романова обратно во Францию состоится не ра-
нее 20 января. 

Прошу зависящих распоряжений о своевременном отправле-
нии из Одессы 1.000 нижних чинов и 40 офицеров из числа югосла-
вян Сербского запасного батальона, кои должны быть отправлены 
с этим пароходом во Францию и далее в Салоники. 

О времени их посадки в Одессе и о времени прибытия их в 
Петрозаводск прошу не отказать поставить в известность как на-
чальника Генерального штаба генерала Аверьянова, так равно и 
меня. 

Генерал Лукомский.
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.62−62(об).
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СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЕРБСКОЙ 
АРМИИ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОЙ СТАВКЕ 

ПОЛКОВНИКА Б.ЛОНТКЕВИЧА ГЕНЕРАЛ-
КВАРТИРМЕЙСТЕРУ ПРИ ВЕРХОВНОМ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ ГЕНЕРАЛ-
ЛЕЙТЕНАНТУ А. С. ЛУКОМСКОМУ ОБ 

ОТПРАВЛЕНИИ СЕРБСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ  
В ПОРТ РОМАНОВ, 4 ЯНВАРЯ 1917 Г.

Представитель сербской армии при штабе Верховного глав-
нокомандующего полковник Лонткевич, свидетельствуя своё со-
вершенное почтение Его превосходительству, генерал-лейтенанту 
Лукомскому, имеет честь при сем препроводить телеграмму, полу-
ченную им из Одессы от командира Сербского добровольческого 
корпуса генерала Живковича: "Сегодня, 3-го января из Одессы в 
порт Романов направлено: 28 офицеров и 1157 нижних чинов вве-
ренного мне корпуса. Люди снабжены хорошей одеждой, без ру-
жей". 

Полковник Лонткевич
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.63.
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СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЕРБСКОЙ 
АРМИИ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОЙ СТАВКЕ 

ПОЛКОВНИКА Б.ЛОНТКЕВИЧА ГЕНЕРАЛ-
КВАРТИРМЕЙСТЕРУ ПРИ ВЕРХОВНОМ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ ГЕНЕРАЛ-
ЛЕЙТЕНАНТУ А. С. ЛУКОМСКОМУ О ВЕРБОВКЕ 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДЛЯ КОРПУСА,  
17 ЯНВАРЯ 1917 Г.

Сербский военный агент полковник Лонткевич, свидетель-
ствуя свое совершенное почтение Его превосходительству генерал-
лейтенанту Лукомскому, генерал-квартирмейстеру при Верховном 
главнокомандующем, имеет честь донести, что в ответ на его сно-
шение от 25 декабря 1916 года за № 7402 для вербования доброволь-
цев, желающих поступить в действующую на салоникском фронте 
сербскую армию, предполагается командировать нижеследующие 
шесть групп офицеров в донскую область, так как там более всего 
находятся военнопленные юго-славяне:

1-я группа – капитан Марко Крстич и подпоручик Милан Байч;
2-я группа – штабс-капитан Адам Гашпарович и подпоручик 

Живко Нежич;
3-я группа – поручик Миливой Ямбришек и подпоручик Гойко 

Стоянович;
4-я группа – подпоручик Иован Стефанович и подпоручик 

Игнят Воштарь;
5-я группа – капитан Сртько Пантич и подпоручик Милан 

Геруп;
6-я группа – подпоручик Иван Равникар и подпоручик Шукрия 

Куртович.
Дабы деятельность вышепоименованных офицеров имела 

успех, необходимо, чтобы пленные юго-славяне, находящиеся в 
донской области, были, по усмотрению Военного министра, собра-
ны в шести пунктах, куда были бы направлены вышеупомянутые 
офицеры. В случае, если военное министерство имеет более точные  
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данные о группировке пленных юго-славян и в других районах им-
перии, то можно будет некоторые из групп направить и туда.

Полковник Лонткевич
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.65−65 (об).
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ПИСЬМО Л.ТУМЫ И К. ГЕРУЦА  
НА ИМЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

Б. В. ШТЮРМЕРА О СТОЛКНОВЕНИЯХ  
В КОРПУСЕ, 31 ОКТЯБРЯ 1916 ГОДА.

Встревоженные и удрученные, мы прибегаем к Вашему Превос- 
ходительству с просьбой предпринять самые энергичные меры, 
дабы положить предел преступлениям, совершаемым ныне в Одес- 
се, против человеческих прав, против славянской идеи, против са-
мой России.

Ввиду того, что множество военнопленных сербов, хорватов 
и словинцев41 в 1914 и 1915 гг. заявили о своем горячем желании 
поступить в ряды борцов против общего врага, можно сказать, что 
инициатива создания особого югославянского отряда вышла из са-
мих пленных. Из них в 1916 году сформировался, вместо предпола-
гавшегося "южнославянского", в Одессе "сербский" отряд, который, 
как известно, в первых боях в Добрудже, в сентябре с.г. выказал 
большую отвагу.

Увы, поведение сербских офицеров, на которых было возло-
жено командование отрядом, было с самого начала неудовлетвори-
тельно. Это вскоре стало известно в лагерях между пленными и даль-
нейший приток добровольцев почти прекратился. Тогда Сербская 
команда, усиленная вновь прибывшими партиями офицеров с о. 
Корфу, стала пленных, присылаемых для опроса в Одессу, записы-
вать в отряд уже не по добровольному соглашению, а насильствен-
но. Это внесло в организацию сербского отряда полный разгром и 
деморализацию, и до нас дошли душу раздирающие известия. Вновь 
прибывшие офицеры стали над добровольцами издеваться, нача-
лись всякие притеснения, хозяйственная часть отряда тоже пришла 
в упадок, люди живут впроголодь, положенное жалование часто 
не выдается и последнее скудное имущество добровольцев, прине-
сенное из плена, или явно, или тайно отбирается. Обращение серб-
ских офицеров с добровольцами становится с каждым днём хуже: 

41 Ист. словенцев.
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независимо от сквернословия и ругательств их беспощадно бьют и 
калечат. Десятки добровольцев-словенцев получили тяжелые по-
вреждения от ударов прикладом винтовки или штыка, некоторые 
от побоев скончались, есть и в упор застреленные.

Все это неслыханное поведение со стороны сербских офице-
ров привело, наконец, часть добровольцев к открытому непови-
новению, и 23 сего октября, на площади перед вокзалом две роты 
взбунтовались. В тот же день, в другой роте насильно записанных 
в добровольцы южных славян, некоторые, в виде протеста про-
тив террора, стали кричать "Ура!" Францу Иосифу и "Долой короля 
Петра!". Конвою было приказано взять их на штыки, и в результате 
13 мертвых и множество тяжело и легко раненых.

На грубость и дикое, совершенно ненормальное поведение 
сербских офицеров над добровольцами, были и раньше постоян-
ные жалобы. Мы и наши московские друзья всячески успокаива-
ли добровольцев, а на сербов старались подействовать письменно 
и устно, особенно во время перенесения Черняевского знамени в 
Одессу. Генерал Живкович и консул Цемович возмущались и обе-
щали прекратить террор, но вместо улучшения вышло то, что на 
русской земле одни братья славяне калечат и убивают других. 

Хуже всего, что бывшие пленные славяне, а ныне добровольцы, 
падают в полное отчаяние, проклинают не только немцев, но и сер-
бов, и русских, в которых они верили, на которых молились, в поль-
зу которых они приносят себя в жертву. Это ведь полное крушение 
славянской идеи. Подобные события невозможно будет скрыть, и 
ими сумеют блестяще воспользоваться наши враги, как за границей, 
так и в пределах России, где до сих пор еще не отделены пленные 
славяне, верные славянской идее, от терроризирующих псевдосла-
вян, унтер-офицеров из немцев, мадьяр и евреев, притворяющихся 
перед русским властями славянами.

Для предупреждения дальнейшего исторического несчастия, 
просим Ваше Превосходительство позаботиться и исходатайство-
вать, чтобы:

1) Отправка пленных южных славян-сербов, хорватов и сло-
винцев в Одессу была немедленно телеграфно по всем Военным 
округам временно приостановлена.
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2) Чтобы немедленно была назначена комиссия из русских 
офицеров для обследования находящихся в Одессе южных славян 
и выяснения, кто действительно доброволец и кого держат насиль-
ственно.

3) Чтобы не было препятствий пленным южным славянам, же-
лающим сформироваться, по образцу чешско-словацкой дружины, 
в особую "южнославянскую" дружину как часть русской армии. 

Л. Тума, К. Геруц42

Перевод с хорватского. Копия.
РГВИА. Ф. 200., оп.2,д.330. Л.6−7. 

42 Словенец Лев Фердинанд Тума (1883–1961) и хорват Крунислав Херуц (1859–
1928?) были сторонниками югославизма, последовательными противниками 
сербской национальной программы. Пользовались определенным весом среди 
российской либерально-демократической интеллигенции. Вели активную про-
пагандистскую и агентурную деятельность против сербского корпуса с позиции 
югославянского федерализма. Сербские дипломатические представители подозре-
вали их в сотрудничестве с австрийской разведкой, однако, запрос, поступивший 
10 января 1917 г., остался без ответа. РГВИА ф.2000 оп.16 д.2156. л.9.
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ВЫПИСКИ ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 
МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

Б. В. ШТЮРМЕРОМ ОТ ПЛЕННЫХ СЛОВЕНЦЕВ,  
О СТОЛКНОВЕНИЯХ В КОРПУСЕ.

I

Бесчеловечное отношение к нашим братьям ужаливает наши 
югославянские чувства. Просим воспрепятствовать дальнейшим 
зверствам. 

Следующие случаи имели место:
1) Франц Матьяшич, Антон Кочевар, Иван Дебевец, Иван 

Грегар, Антон Радолович получили тяжкие повреждения.
2) Франц Плавец, Мартин Камбиц, Иосиф Кунштик и Бенко 

Спорич получили тяжкие телесные повреждения, затем заключены 
в тюрьму, где я их нашел лежащими в крови.

3) Иосиф Лахович, Иосиф Гарбун, Франц Планишек, Иван 
Обреза, Франц Скет, Викентий Шушар, Яков Облак, Иван Рупар, 
Иван Дебевец, Франц Текалец, Иосиф Модиц, Франц Захар, Франц 
Стубец, Антон Лога, Франц Лаунис – все избиты прикладом вин-
товки.

4) Один словинец (имя не мог узнать) избит замертво. Удар 
прикладом в грудь и укол штыком в ногу и другие поранения при-
чинили ему смерть. По рассказам многих солдат, труп увезён неиз-
вестно куда. Все подтверждают, что капитан Майстрович дозволяет 
уносить пострадавших в приемный покой, ибо боится, чтобы рус-
ский врач не донес, куда следует. Врач др. Смульский также под-
тверждает, что с добровольцами, бывшими пленными поступается 
негуманно. О случае 4-м я узнал из рассказов добровольцев.

5) У вновь прибывших добровольцев из пленных воруют день-
ги, платье и вообще все, что представляет малейшую ценность. 
Подобных случаев так много, что не могу их перечислить. 

Такое поведение страшно вредит делу сбора добровольцев и 
одним махом губит все, что было достигнуто с большим трудом 
другими.
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II

Должен сообщить, что я был 13 сего месяца (октября) лично у 
консула и выступил энергично против указанных зверств. На прось-
бу консула я подал ему письменную жалобу, копию которой при сем 
прилагаю. Консул передал мой протест генералу Живковичу, кото-
рый меня вызвал 19 сего месяца к себе. Генерал заявил, что он про-
тив всякого террора; несмотря на это, они все еще обращаются с на-
шими людьми по своему старому обычаю. Да с рядовыми они стали 
обращаться еще хуже, чем раньше. Майор 7-го полка [Николич] вы-
стрелом в живот уложил на месте одного словинца, насильственно 
записанного в отряд из-за непослушания. Несчастный умер 21 сего 
месяца в одесской городской больнице. Как вы видите, предприня-
тые мною шаги не имеют никакого успеха. 

В воскресенье (23 сего месяца) этот террор дал первые свои 
плоды: на явном месте, перед самым главным вокзалом, две роты 
сбросили с себя винтовки и ранцы и отказались повиноваться. 
Прибыли казаки, отвели их на "сборный пункт", переодели в ав-
стрийскую форму и отправили обратно в плен. Того же дня в другой 
роте "подневольные добровольцы" кричали своему бывшему мо-
нарху "да здравствует" и теперешнему королю "долой". Конвой взял 
их на штыки: в результате 13 мертвых, 2 тяжело, 10 легко раненых; 
убитые все хорваты, кроме двух сербов, которые убиты случайно.

(Перевод со словенского и хорватского)
РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330. Л.8−9. 
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ОДЕССКОГО  
ВОЕННОГО ОКРУГА ГЕНЕРАЛА 

ОТ ИНФАНТЕРИИ М. И. ЭБЕЛОВА 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЯМИ  

ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ГЕНЕРАЛУ ОТ 
КАВАЛЕРИИ А.А.БРУСИЛОВУ  

О СТОЛКНОВЕНИЯХ В КОРПУСЕ,  
27 ОКТЯБРЯ 1916 Г.

Доношу Вашему Превосходительству, что 23 сего октября в гор. 
Одессе, в казарме 1-го батальона 5-го пехотного полка 2-й сербской 
добровольческой дивизии, где находились военнопленные юго-сла-
вяне, изъявившие согласие поступить на службу в ряды сербских 
войск, но еще не давшие подписки в этом, произошла ссора, пере-
шедшая в драку. Ссора началась в 4-й роте полка между вновь при-
бывшими добровольцами разных юго-славянских народностей на 
почве религиозной розни и политических взглядов. 

Прибывший немедленно на место беспорядка дежурный по 
батальону сербский офицер, увидев крайнее возбуждение дерущих-
ся и опасаясь, чтобы они не взялись за оружие, бывшее в казарме, 
отделил несколько унтер-офицеров и рядовых сербов и приказал 
им немедленно занять место у пирамиды с ружьями и их охранять. 
Мера эта оказалась необходимой, так как дерущиеся действительно 
бросились к ружьям, но встретили сопротивление сербов, которые 
для защиты ружей стали отбиваться прикладами и штыками. 

В происшедшей при этом свалке оказалось тринадцать человек 
убитых и задавленных и трое раненых.

Порядок был восстановлен самими же добровольцами, кото-
рые указали прибывшему немедленно начальству на зачинщиков 
драки в числе 27 человек.

В дальнейшем в казарме батальона, где помещается тысяча че-
ловек, полный порядок не нарушался, и все занятия производятся 
нормально. 

Следствие по распоряжению сербского военного начальства 
производится особой следственной комиссией.
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Об изложенном мною донесено Его Императорскому Вели- 
честву всеподданнейшим рапортом от 27 сего октября № 4889.

Генерал от инфантерии Эбелов.
За начальника штаба, полковник Дедов.
РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330. Л.10−10 (об). 
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ПИСЬМО МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ  
ДЕЛ Б. В. ШТЮРМЕРА НАЧАЛЬНИКУ 

ШТАБА СТАВКИ ВЕРХОВНОГО 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ГЕНЕРАЛУ ОТ 

ИНФАНТЕРИИ М. В. АЛЕКСЕЕВУ  
О СТОЛКНОВЕНИЯХ В КОРПУСЕ, 

3 НОЯБРЯ 1916 Г.

Доверительно
Милостивый Государь Михаил Васильевич,
Около года тому назад, вследствие ходатайства высшего серб-

ского командования, наши военные власти разрешили сербам при-
ступить к образованию в Одессе особой дружины под командой 
сербских офицеров из военнопленных славян австро-венгерских 
подданных, преимущественно из сербо-хорватов и словинцев. При 
этом, по-видимому, имелось в виду, что набор этот будет произво-
диться среди означенных военнопленных без всякого принужде-
ния, а исключительно с добровольного согласия изъявивших жела-
ние записаться в эту дружину.

В настоящее время из поступивших ко мне жалоб и заявлений 
со стороны некоторых из упомянутых хорватов и словинцев вид-
но, что сербские офицеры продолжают производить набор, но уже 
прибегают для этого к принудительным мерам, вызывающим про-
тесты со стороны насильно вербуемых. Это обстоятельство имело 
своим последствием в самое последнее время ряд прискорбных 
столкновений в Одессе уже на почве политической между разно-
родными славянскими элементами сербской дружины и привело к 
применению суровых карательных мер.

Прилагая при сем выписки из присланных на моё имя жалоб и 
заявлений по этому вопросу от заинтересованных лиц, имею честь 
покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать в зави-
сящих распоряжениях о расследовании упоминаемых в них случаев. 
Со своей стороны, считаю долгом прибавить, что производство сре-
ди военнопленных славян принудительного набора представляет-
ся крайне нежелательным по политическим соображениям; между  
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прочим, оно уже вызвало протесты Австро-Венгерского правитель-
ства по поводу принуждения нами австро-венгерских подданных 
вступать в нашу армию, сражающуюся против их отечества, и мо-
жет повести в дальнейшем к нежелательным для нас последствиям. 

В ожидании отзыва Вашего по этому делу прошу Вас, милости-
вый государь, принять уверение в отличном моем почтении и со-
вершенной преданности.

Подпись Штюрмер43.
РГВИА. Ф. 2003., оп.2., д.330. Л.4−4(об). 

43 Борис Владимирович Штюрмер (1848−1917) − российский государственный дея-
тель, в 1916 году был Председателем Совета министров Российской Империи, од-
новременно, был министром внутренних дел, а затем министром иностранных дел.
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ПРЕДЛОГ КОМАНДАНТА II СРПСКЕ 
ДОБРОВОЉАЧКЕ ДИВИЗИЈЕ ПУКОВНИКА 

Д. ДИМИТРИЈЕВИЋА КОМАНДАНТУ 
ДОБРОВОЉАЧКОГ КОРПУСА ГЕНЕРАЛУ 

М. ЖИВКОВИЋУ У ВЕЗИ СА БОРБОМ ПРОТИВ 
НЕПРИЈАТЕЉСКИХ ПОЛИТИЧКИХ АГИТАТОРА, 

19. НОВЕМБРА 1916. Г. ОДЕСА

II Сербская доброволческая дивизия
No. 133
Команданту Српског Добровољачког Корпуса

Из прилика које су команданту познате иначе као и из мојих 
досадашњих извештаја по предмету моралног стања потчињених ми 
војника јасно излази да ми имамо да се боримо са организованим 
штетним утицајем на иначе слабу вољу код извесног дела наших 
људи.

Непријатељ дејствује помоћу плаћених и оданих људи.
Нама су на располагању мали брoј наших официра и иначе 

оданих правих добровољаца, који с обзиром на то да не могу лако 
да се приближе у интимне разговоре са нерасположеним војницима 
често пута нисмо на време обавештени о покретима код несигурних 
људи, због чега се увек задоцњава са правим мерама.

Наш политички интерес је да потребним мерама предупредимо 
појаве да не избију на јавност, док не би успели, да их сасвим 
отклонимо.

Наш интерес је такође да се што мање примењује мера из 
наређења ОБр. 312 од 15-IX о.г.

Наш је интерес да се благовремено предупреди сваки акт насиља 
од стране подговорених, а ако се деси да се несумњиво сигурно и 
брзо пронађу кривци и казне.

Појави: убиство капетана Рудолфа Штолфа, бегство у већем 
броју, скривање по заробљеничким логорима доказ су да утицај са 
стране јесте велики и да са наше стране нису предузете потребне 
против мере.
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Да би се ове против мере извеле, потребно је образовати службу 
обавештавања.

Употребити на тај циљ само одане људе мало је јер им несигур-
ни елементи не верују, а од несигурних елемената створити своје 
агенте, поред осталих споредних средстава главно је срество новац.

Молим команданта да ми стави на расположење потребну суму 
новаца за ову циљ.

19. новембра 1916. год. Командант
У Одеси Пуковник, Драг[утин]. К. Димитријевић

Команданту II дивизије – Враћа се предњи предлог с тим да су у 
овоме правцу предузете потребне мере.

23. новембра 1916 год. Командант ђенерал
Одеса Мих.[аило] Живковић
ВA, П.10, К.34, Ф.2, Бр. 32, л.1 (об).
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РАПОРТ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 
С. Д. ЧИСТЯКОВА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

АРМИЯМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ГЕНЕРАЛУ ОТ КАВАЛЕРИИ А. А. БРУСИЛОВУ, 

9 ЯНВАРЯ 1917 Г.

Произведенным расследованием по содержанию письма мини-
стра иностранных дел от 3/16 ноября с.г. за № 861/II/0 на имя н-ка 
штаба Верховного Главнокомандующего, и всех приложений к это-
му письму, выяснено:

I) Ходатайство о разрешении приступить к формированию 2-й 
сербской добровольческой дивизии возбуждено было самим на-
чальством Одесского военного округа 15 июня 1916 года (телеграм. 
ген. Эбелова Наштаюз № 2060), вследствие донесения полковника 
Хаджича об ожидаемом избытке добровольцев и о желательности 
приступить к формированию V-го и VI-го полков (Донес. 12 июня 
1916 г. № 204).

Тогда же было повторно ходатайство округа от 27 апреля и о 
разрешении сформировать 12-ти ротный запасной батальон для 
1-ой дивизии, который фактически с 18-го июня уже и начал свою 
деятельность под командою капитана Майстровича. (Донес. Полк. 
Хаджича 14 июня № 219)

За выступлением 1-ой сербской дивизии в район Рени-Болград, 
все распоряжения по дальнейшим формированиям возложены 
были на н-ка 1-ой дивизии полк. Кушакевича (донес. полк. Хаджича 
16 июля № 750), которому был подчинен и капитан Майстрович.

Мысль о сформировании второй дивизии и об образовании це-
лого сербского корпуса энергично проводилась высшим сербским 
командованием, и 30 июля был уже назначен командиром корпуса 
генерал Живкович, а н-ком корпусн. штаба тот же полк. Кушакевич. 
Ген. Живкович в Одессу прибыл только 7-го сентября (Показ. ген. 
Живковича). 

Первоначально одна из бригад 2-й дивизии предполагалась 
чешскою, так что и для сербского командования, и для началь-
ства одесского военного округа, чрезвычайно близко принявшего  
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к сердцу (особенно н-к окр. штаба, генер. лейтен. Маркс) сербское 
дело, сначала предстоял вопрос об укомплектовании только 2-х 
полков.

Способ комплектования до половины сентября оставался со-
вершенно таким же, как и при формировании 1-й дивизии, т.е. ис-
ключительно добровольцами, присылаемыми в Одессу из плена 
только после заявления ими желания поступить с сербский отряд, 
о чем получались сведения от агентов (офицеров и гражданских 
лиц сербско-хорватской национальности), посылавшихся для соот-
ветствующей патриотической работы среди пленных в различные 
пункты; такие же патриотические беседы и разъяснения произво-
дились и в Одессе. 

До половины августа, по донесению полк. Кушакевича (19 авг. 
№ 48), "работа по собиранию добровольцев шла очень хорошо: еже-
дневно прибывали в среднем 90–100 чел. в Одессу, и можно было 
ожидать полного успеха в деле формирования 2-й сербской диви-
зии для борьбы против общего врага", но, конечно, для этого надо 
было продолжительное время: такой медленный приток добро-
вольцев не мог обеспечить вполне надежным образом даже только 
одно своевременное пополнение потерь 1-ой дивизии после перво-
го же сколько-нибудь серьезного дела.

С августа стали происходить задержки вследствие временных 
запрещений снимать военнопленных то с сельскохозяйственных, то 
с промышленных предприятий; хозяева, особо ценя рабочие руки 
в разгар уборки хлебов, неизбежно задерживали, отговаривали во-
еннопленных, увеличивали плату и т.п.

Таким образом, к 31 августа в запасном батальоне, и для попол-
нения возможных потерь 1-ой дивизии, и для формирования V-го 
и VI-го полков имелось всего 2.706 человек, еще не вполне испытан-
ных, хотя и приведенных наспех к присяге сербскому королю. 

Между тем с 20-го августа 1-я сербская дивизия уже приняла 
участие в добруджинских боях и понесла огромные потери. 

Явилась настоятельная надобность в немедленной отправке 
пополнений (тел. ген. Зайончковского 7-го, 11-го, 13-го, 24-го сен-
тября № 5522, 1259, 1278, 374)

Отправленных 1-го сентября из запасного батальона 2.000 че-
ловек из числа вышеупомянутых 2.706 человек было недостаточно; 
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требовалась немедленная отправка еще 4.000 человек, а затем это 
число было увеличено до 6.500 человек, не считая еще 2 маршевых 
рот на каждый полк (тел. ген. Монкевица от 3-го октября № 567).

Ген. Клембовский еще от 1 сент. за № 11075 телеграфировал ген. 
Эбелову, что "при таких условиях едва ли желательно приступить 
к формированию 2-й дивизии". То же самое телеграфировал и ген. 
Зайончковский (11 сен. № 1259).

Но начальство Одесского округа настаивало (тел. ген. Эбелова 
Наштаверх. 18 сент. № 08180) на продолжении формирования 2-й 
дивизии, ссылаясь, с одной стороны, на невозможность все равно 
послать необученных людей на пополнение 1-ой дивизии, а с дру-
гой стороны, – на необходимость исполнить уже последовавшее 
Высочайшее повеление военному министру "принять энергичные 
и быстрые меры по формированию второй сербской дивизии из 
пленных сербов, включив в ее состав чешский полк, формируемый 
в Киеве", о чем 6-го сент. была получена телеграмма от генварюз 
№ 1922, каковая, по существу, являлась только ответом на июньское 
ходатайство самого же одесского округа ввиду избытка доброволь-
цев, далеко, впрочем, недостаточного при сложившейся впослед-
ствии обстановке.

Однако, штаб сербского корпуса 9-го сент. вновь донес, что чис-
ло пленных славян вполне обеспечивает формирование второй ди-
визии, но для этого необходимо: а) собрать всех юго-славян, сербов, 
хорватов, словинцев, босняков в одном или нескольких пунктах по 
округам, под наблюдением сербских офицеров, "которые в состоя-
нии будут, имея в руках списки, по фамилиям определять нацио-
нальность военнопленных, находящихся на работах, казенных или 
частных"; б) всех юго-славян из рабочих батальонов и дружин всех 
фронтов прямо отправить в Одессу; в) точно так же отправлять из 
Дарницкого лагеря в Одессу и всех вновь захваченных юго-славян, 
не задерживая их на пути в Киев. (№ 122). 

В сущности, эти меры, направленные против укрывательства 
юго-славян самими хозяевами экономий и предприятий от призы-
ва в сербский отряд, явились первым проявлением мысли сербского 
командования о возможности основать отправку военнопленных в 
Одессу, руководствуясь только юго-славянскую национальностью, 
согласно определению сербских офицеров, а не заранее заявленным 
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добровольным желанием поступить в сербский корпус, в расчете 
только на пробуждение этого желания при соответствующем на-
хождении вновь прибывших юго-славян в запасном батальоне вме-
сте с уже присягнувшими добровольцами.

Мысль эта, находившая себе как бы подтверждение в относи-
тельной легкости, с какой юго-славяне склонялись к поступлению 
в первую сербскую дивизию, благодаря горячей проповеди конс. 
Цемовича, докт. Коломбатовича, докт. Поточняка44 и других поли-
тических сербо-хорватских деятелей, равно как и командированных 
на места офицеров из бывших военнопленных, встретила большую 
поддержку и со стороны н-ка штаба одесского военного округа ген. 
лейт. Маркса, как наиболее облегчающая выход из создавшегося по-
ложения и могущая в наикратчайший срок образовать "запас людей 
для пополнения сербской армии, лишенной в будущем возможно-
сти получать из Сербии какие-либо подкрепления в людском соста-
ве", что, собственно, (а не боевое употребление на русском фронте 
в составе дивизии или корпуса) и являлось первоначально целью 
сформирования сербского отряда из военнопленных сербско-хор-
ватской национальности. (тел. ген. Беляева 16 янв. 1916 г. № 1640).

Тем не менее, в телеграмме ген. Эбелова в Главн. Управл. Генер. 
Штаба за № 07998 с просьбою о распоряжении по всем округам от-
носительно безотлагательного сбора к ближайшим управлениям 
всех юго-славян со всех работ по-прежнему еще указывалось о ко-
мандировании в эти пункты сербских офицеров "для опроса жела-
ющих вступить в ряды сербской дивизии". 

Таким образом, принцип отправки в Одессу только желающих 
военнопленных юго-славян оставался еще в силе 15 сент. В этом 
смысле Главн. Управлением Ген. Шт. и сделаны были соответству-
ющие распоряжения по всем округам.

Но штаб сербского корпуса, предполагая, вероятно, что про-
ектированная им мера отправки в Одессу всех юго-славян только 
в силу их югославянского происхождения, получила полное, а не 
частичное одобрение, разослал немедленно за подписью н-ка корп. 

44 Франко Поточняк, (1862–1932) – хорватский политик и публицист, редактор на-
ционалистического "правашского" журнала "Хрватска домовина" (1896–97). В годы 
I Мировой войны стал членом Югославянского комитета, участвовал в написании 
Корфской декларации 1917.
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штаба полк. Белича, телеграммы в 64 пункта Одесского и других 
округов о том, чтобы "срочно направить [в] Одессу распоряжение 
н-ка штаба округа всех юго-славян, сняв их с работ полевых и дру-
гих".

24 сентября № 3628-41 штаб одесского округа отменил это рас-
поряжение, предписав в Одессу отправить только желающих после 
опроса их сербскими офицерами при управл. Воинских начальни-
ков, а опрос рудниковых рабочих произвести на месте работ.

Между тем, за № 90, 25 сент. Штаб сербского корпуса донес, что 
в данную минуту уже 14 офицеров в командировке, а 27-го сент. по-
сылаются еще 14; больше не имеется уже офицеров для командиро-
вок, а потому дальнейшее сосредоточение юго-славян на сборных 
пунктах надо отменить.

В то же время ген. Кондзеровский от 28 сент. № 2166, телегра-
фировал, что Наштаверх относится весьма несочувственно к фор-
мированию смешанной чешско-сербской дивизии, а потому "счи-
тает необходимым сформировать вместо сербско-чешской, вторую 
сербскую дивизию", к скорейшему формированию которой ген. 
Кондзеровский просил "принять энергичные меры".

Таким образом, потребное число добровольцев увеличивалось 
вдвое, а в действительности к этому времени общее число посту-
пивших из запасного батальона в V и VI полки 2-й сербской ди-
визии составляло всего 185 офицеров и 2.900 ниж. чин., и в запасн. 
б-не оставалось еще 1.851 чел. (в том числе, 324 больных и команди-
ровочных), т.е. наполовину недоставало и для одной бригады.

Вот в этом положении и были 29 сент. посланы Штабом одес-
ского округа в пределах округа циркулярные телеграммы № № 3712-
19 со следующим приказанием: "Ввиду изменившейся обстановки, 
при выполнении задачи, возложенной на командированных серб-
ских офицеров, они должны путем опроса выяснить националь-
ность собранных военнопленных, отобрать физически вполне при-
годных к службе в войсках сербов, хорватов, словинцев и босняков 
и составить на них подробные списки, с отметкою, где каждый из 
них находится на работах. Всех отобранных таким образом военно-
пленных, независимо от их желания или нежелания, надлежит не-
медленно отправить под конвоем в Одессу, где будет произведен из 
них окончательный отбор добровольцев".
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Телеграммою от 1 окт. № 4345/468 ген. Эбелов сообщил о но-
вом порядке комплектования 2-й сербской дивизии, желательном 
вообще везде и уже принятом в Одесском воен. округе, – именно 
о "наборе" юго-славян, в главн. Упр. Генер. Штаба, подробно ука-
зывая причины, вызывающие такой порядок, а также и ожидаемые 
от этого благоприятные результаты, а именно: "Порядок, приме-
няющийся для набора добровольцев при сформировании первой 
сербской дивизии и состоявший в командировании офицеров серб-
ской службы на места для опроса военнопленных и обращения на 
службу в сербских войсках исключительно выражавших на это ка-
тегорическое желание, является неприменимым для укомплекто-
вания нижними чинами полков формируемой в настоящее время, 
по Высочайшему повелению, второй дивизии, т.к., согласно стати-
стическим данным, указанный способ давал не более 100 добро-
вольцев ежедневно, и, следовательно, для формирования дивизии 
и запасного батальона потребовалось бы больше полугода. Между 
тем, Наштаверх. предписано принятие самых энергичных мер 
сформированию дивизии [в] кратчайший срок. Указанный способ 
признан неприменимым в пределах округа и потому, что [в] округе 
военнопленные имеются исключительно на сельскохозяйственных 
и всякого рода других работах, где они, ввиду недостатка рабочих 
рук, находятся сравнительно [в] очень хороших условиях, и оттуда 
выражают желание отправиться на боевой фронт лишь [в] исклю-
чительных случаях. Поэтому для получения возможности привести 
в исполнение Высочайшее повеление, а также создать крайне не-
обходимые кадры пополнений для находящейся на фронте первой 
дивизии, я приказал при наборе военнопленных юго-славян при-
менить следующий порядок: военнопленные югославяне губер-
ний округа за исключением Таврической, в период времени 30-го 
сент.−6-го окт. были собраны в определенные дни на сборные пун-
кты уездн. воинск. начальников, куда были командированы офи-
церы сербской службы, получившие указание точно выяснить пу-
тем опроса национальность собранных военнопленных и отобрать 
физически вполне пригодных к службе в войсках, сербов, хорватов 
словинцев и босняков. Все отобранные таким путем военноплен-
ные отправлялись в Одессу в распоряжение н-ка второй сербской 
дивизии в казармы сербских войск, где оставались [в] течение  
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нескольких дней, и где происходил окончательный отбор добро-
вольцев. Пребывание в условиях военной жизни среди соответ-
ственно настроенных лиц одной религии (?) и языка, также беседы 
на военные и политические темы, как показал опыт (?) и согласно 
удостоверению высших чинов сербской службы, приводит к самым 
благотворным результатам, и лишь немногие (?) военнопленные 
после пребывания [в] казармах выражают желание возвратиться на 
работы… На 30 сентября был назначен набор военнопленных по 
Кишиневскому, Орловскому, Балтскому и Александрийскому уез-
дам, и по всем этим уездам отобрано офицерами сербской службы 
для отправления в Одессу 1.237 югославян, что составляет около 
300 человек на уезд. Все же остальные собранные [на] сборные пун-
кты указанных уездов военнопленные немедленно возвращены [на] 
прежние работы. Произведенный указанным путем набор закон-
чится 6-го сентября".

Однако все эти доводы начальства одесского воен. округа не 
были признаны соответственными.

5 окт. за № 41758 ген. Аверьянов телеграфировал ген. Эбелову, 
что военный министр не признал возможным применить этот по-
рядок в остальных округах, а 9-го окт. за № 12133 и ген. Алексеев 
просил распоряжения ген. Эбелова "об отмене обязательного набо-
ра юго-славян [в] одесском округе", указав, что "в основу формиро-
вания сербских частей положен сбор только желающих, но никак 
не насильственный набор пленных, ибо таковые в лучшем случае 
будут бесполезны, в худшем – опасны для нашей армии".

В ответной телеграмме ген. Алексееву от 10 окт. № 4522/787, 
ген. Эбелов, повторяя те же соображения, которые приведены им 
в телеграмме ген. Аверьянову, добавил: "Изложенный способ, даю-
щий около 80 % добровольцев из числа военнопленных юго-славян, 
доставляемых в Одессу, довел в течение 10 дней состав второй ди-
визии до 9.000 чел. и предоставил возможность рассчитывать, что 
через короткий промежуток времени дивизия будет окончательно 
укомплектована. Набранные указанным способом добровольцы, 
после распределения по полкам, оставляются в непрерывном на-
блюдении, проверяются в отношении политических убеждений 
особыми комиссиями, соответствующим образом воспитываются  
и перед принятием присяги вновь подвергаются окончательной  
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проверке. Означенные меры создадут, без сомнения, (?) тот же кадр 
людей, какой дала в бою 1-я сербская дивизия".

Пока происходил вышеуказанный обмен телеграммами, "на-
бор" юго-славян в одесском округе фактически был почти закончен, 
и через сербский запасной батальон проходили все привезенные 
юго-славяне, в весьма значительном количестве, особенно хорваты 
и словинцы, вовсе не желавшие быть добровольцами. 

Нельзя не отметить, что и из других округов и фронтов, вслед-
ствие неясности в распоряжениях, присылались даже до 12 ноября 
ещё, партии юго-славян, категорически отказывавшиеся от посту-
пления в сербский корпус и заявлявшие, что они никогда не выра-
жали оного желания. (Тел. Гл. Уп. ГШУ за подписью полк. Дедова 
12 ноября № 4436).

Таким образом, первым проявлением известного давления на 
добровольность поступления юго-славян в сербский отряд надо 
считать распоряжение штаба одесского военного округа от 29 сен-
тября 1916 г. об отправке в Одессу всех юго-славян, независимо от 
их желания или нежелания служить в сербских войсках, с тем, что-
бы опрос производился уже в сербских казармах.

Начальник штаба Одесск. воен. округа, генер. лейт. Маркс, при-
нимавший самое энергичное и близкое участие в формировании 
сербских частей и всемерно старавшийся об увеличении числа их до 
корпуса, исходил при проектировании вышеуказанной меры толь-
ко из горячего сочувствия тяжелому положению Сербии, лишенной 
людских ресурсов для пополнения своей армии, и придерживался 
того взгляда, что в настоящей суровой борьбе, с многими сотнями 
тысяч погибших бойцов, не приходится излишне щепетильно отно-
ситься к условностям всеми нарушаемых международных обычаев 
и останавливаться над мерами понуждения слабых духом юго-сла-
вян открыто встать или на нашу сторону, или уже считаться у нас 
в плену такими же открытыми врагами, как немцы и мадьяры, не 
пользуясь больше никакими поблажками.

Полезность этой меры основывалась на преувеличенном пред-
ставлении относительно легкой склоняемости юго-славян к же-
ланию служить под сербским командованием, что в отношении 
большинства хорватов и словинцев, при разнице в религии, при су-
ществовании розни интересов еще в мирное время, при известной  
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популярности среди них имп. Франца Иосифа и при нелюбви к 
нашим союзникам – итальянцам, стремящимся захватить Горицу 
и Триест, культурные центры Словении (показ. подп. Пекле), яв-
лялось ошибочным, хотя сербское командование, в лице сербских 
офицеров, стоявших непосредственно у дела сбора и приема добро-
вольцев, и считало эту рознь легко преодолимой, не всегда, по ви-
димому, в полном размере ориентируя ген. Маркса в происходящих 
трениях. 

Сама по себе вышеуказанная мера принуждения не могла бы 
вызвать всех последующих нежелательных явлений, если бы в серб-
ских казармах, по самым особенностям настроения добровольцев, 
уже твердо принявших новую присягу, и естественной особой не-
терпимости их к уклоняющимся от таковой, не отнеслись к зачисле-
нию прибывших по "набору" югославян с известной страстностью, 
прямолинейностью и настойчивостью в смысле задержания коле-
блющихся и даже вовсе не желающих. Это усложнилось еще замет-
но к тому времени развившейся враждебной нам агитацией (пок. 
полк. Кушакевича, кап. Майстровича, полк. Еремеева, расследов. 
г.м. Котюжинского) и неблагоприятным ходом дел в Добрудже и в 
Румынии, вызвавшим у военнопленных сомнения в возможности 
победоносного для нас исхода войны, при чем настойчивое возвра-
щение в пострадавшую 1-ую дивизию только что выздоравливав-
ших раненых (по предложению ген. Эбелова от 18 сент. № 08180, –  
вместо отправки укомплектований из запасного б-на, где достаточ-
но подготовленных людей вовсе не было) подало повод агитаторам 
объяснять эту меру желанием русского правительства "возвратить 
инвалидов на позиции и там их застрелить, чтобы дольше не мучи-
лись (расследов. по беспорядк. в 3-м б-не 7-го полка 8-го и 9-го но-
ября).

Конечно, сбор добровольцев только для формирования 12 рот 
запасного б-на потребовало бы меньшего напряжения, чем для 
сформирования новой, второй дивизии, и с этой точки зрения, при-
чины настойчивого ходатайства одесского округа о продолжении 
формирования этой дивизии не представляются достаточно ясны-
ми, если в этом нет предвзятого стремления создания именно "кор-
пуса".

Вообще, ожидавшееся начальством одесского военного окру-
га относительно безболезненное проведение проектированного  
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"набора" югославян нельзя считать в конечном результате осуще-
ствившимся.

Но все-таки, как видно из ведомостей, приложенных к объяс-
нению ген. Живковича, действительно из 14.69045 югославян, при-
сланных в период с 1-го окт. по 20-е ноября 1916 г., главным обра-
зом, по "набору" для опроса в сербском запасном батальоне только 
4.850 чел., т.е. 32 % (2.76846 чел.- немедленно, 1.621 чел. − после неко-
торого испытания, 461 чел. − бегством) отказались от поступления, 
а 68 % приведенных югославян действительно поступили на служ-
бу в сербский корпус, т.е. результат в количественном отношении 
надо признать отличным, принимая во внимание, что из Одесск. 
окр. всех, а из прочих округов – значительное число отправляли в 
Одессу, не спрашивая о желании. 

В нравственном же отношении такой быстрый набор добро-
вольцев, похожий на мобилизацию дивизии, и в связи с полным 
разгромом 1-й дивизии в Добрудже, очень вредно отразился на на-
ходившихся уже во 2-й дивизии "настоящих добровольцах". (См. 
объяснит. зап. ген. Живковича), общее число которых достигало в 
это время, как выше сказано, 5.750 чел. 

Следует отметить, что и в числе принятых 68 % оставлены 
были, в довольно большой пропорции, колеблющиеся и даже пря-
мо враждебные нижние чины, главным образом из хорватов и сло-
винцев, удерживаемые только страхом наказаний и при первой воз-
можности убежавшие к одесск. воинс. н-ку или просто скрывшиеся 
при содействии евреев, колонистов, болгар и т.п., и настроение в 
полках 2-й дивизии даже в начале декабря признавалось таким, что, 
по заявлению ген. Живковича и полк. Кушакевича, личный мой 
опрос желающих и нежелающих, при существующей враждебной 
агитации и при известной подавленности под влиянием наших не-
удач на румынском фронте, представлялся неудобовыполнимым 
без очевидного вреда для дела существования сербских доброволь-
ческих частей. 

Дело же и без того является чрезвычайно трудным по само-
му существу добровольческих организаций, да еще из только что  

45 В том числе 8960 чел. из Одесск. воен. округа, т.е. 57 % всех прибывших. 
(Примечание С. Д. Чистякова)
46 В том числе 2088 чел. из Одесск. воен.округа, т.е. 73 % всех немедленно отказав-
шихся. (Примечание С. Д. Чистякова)
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дравшихся против нас же людей, наших пленных. А между тем, как 
показал опыт боевой работы 1-ой сербск. дивизии, дело это может 
дать, при устранении понемногу уже преодолеваемых трений и при 
энергичном прекращении враждебной агитации, "хорошие войска", 
но "под условием воспитания личного состава в течение продолжи-
тельного времени" и употребления их только при удачном ходе опе-
рации на сербской земле. (Снош.ген. Живковича н-ку од.окр. шт. 
24 ноября 1916 г. № 328 и его же объяснит.зап. 1 декабр. № 380).

II) Что касается упоминаемых в письме министра иностранных 
дел "принудительных мер", "прискорбных столкновений" и "суро-
вых карательных мер", а равно самих фактов нанесения более или 
менее тяжелых побоев, поранений, ругательств и краж, поименно 
указанных в приложенных к вышеупомянутому письму заявлени-
ях (как выяснено расследованием – принадлежащих подпор. 3-го 
полка 1-ой Сербск. дивизии Гашпару Пекле), то таковые явления 
действительно имели место по отношению к людям из тех 32 % юго-
славян, которые, будучи доставлены в Одессу, отказывались от по-
ступления в сербский добровольческий корпус в более или менее 
резкой форме, с большим или меньшим влиянием на остальных 
прибывших одновременно с ними юго-славян.

Обстановка, при которой происходили эти столкновения, та-
кова. Партии юго-славян, выгружаемые на ст. Одесса − Товарная, 
прибывали уже в состоянии большего или меньшего внутреннего 
разлада, в зависимости: а) от нахождения в среде их того или дру-
гого количества унтер-офицеров и даже рядовых австрофилов, осо-
бенно хорватов и словинцев, б) от выгодности и удобств бывшего 
положения их в плену, в) от личной храбрости и большей или мень-
шей боязни попасть снова в бой, г) от религиозных убеждений от-
носительно перемены присяги, особенно у католиков, и, наконец, 
д) от того, где, в каких условиях находятся семьи пленных и их род-
ственники в Австрии.

Был случай категорического отказа 60 плен. хорватов даже от 
первоначальной погрузки в вагоны на ст. Балта для отправки в 
Одессу, с заявлением, что они предпочитают быть убитыми немед-
ленно, чем идти к сербам, которых знать не желают. (Донес. Балтс. 
у.в.н-ка 5 окт. № 156). 
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Все прибывшие в Одессу партии встречались на станции офи-
цером-добровольцем сербского корпуса, который и направлял их 
вместе с прибывшим русским конвоем в сербские казармы.

Некоторые большие партии (600–700 чел.), дойдя до ворот ка-
зарм запасного батальона (Канатный завод на Б.Арнаутской ул.), 
сразу же отказывались туда войти, за исключением одиночных, дей-
ствительно убежденных добровольцев. Так, из 600 чел. Кишинев. и 
Оргеевского уезда 579 вовсе не вошли; подобный случай был с пар-
тией из 1.165 чел. Тираспольск. и Екатеринославск. уездов, где от-
казались 623 чел. (донес. кап. Майстровича от 5-го и 7-го окт. № 6 
и 14). Такие партии немедленно, с тем же русским конвоем отсы-
лались для обратной отправки в плен через Одесск у.в. н-ка, и по 
отношению к ним особых понуждений не установлено47.

Большинство партий входило в казармы. Каждая партия немед-
ленно разбивалась на группы; людям давали хлеб, сало, чай, иногда 
горячую пищу, а затем к-р и офицеры запасного б-на (12 ротн. и 
24 взводн. к-ров, все добровольцы из пленных; только к-р б-на –  
капитан сербск. генер. штаба, воспитанник нашего кадетского кор-
пуса, училища и нашей воен. академии – Майстрович), а также ка-
дровые унтер-офицеры и рядовые (все добровольцы из пленных) 
вели беседы с вновь прибывшими относительно записи их в серб-
ский корпус. (Показ. кап. Майстровича, полк. Кушакевича, ген. 
Живковича), причем спрашивали фамилии, места рождения, наци-
ональность, вероисповедание. 

Нередки были случаи, когда пришедшая партия (даже с приме-
сью хорватов и словинцев) сразу соглашалась поступить в сербскую 
службу; бывали колебания, обусловленные боязнью заявить свое 
согласие в присутствии находившихся в партии унтер-офицера – 
ярого австрофила и врага сербов; были колебания, обусловленные 
желанием иметь время для обдумывания своего окончательного ре-
шения; были нередки случаи упорного отказа, особенно хорватов 
и словинцев, даже только назвать свои фамилии из боязни быть 
немедленно записанными в корпус; были случаи, когда чистокров-
ные сербы, хорваты, словинцы упорно называли себя немцами,  

47 Был случай привода одной такой партии, отказавшейся у здания Окружного 
штаба, для личного опроса ген. лейт. Марксом и чинами штаба по его поручению. 
(Примечание С. Д. Чистякова).
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мадьярами, итальянцами, несмотря на то, что их же знакомые и 
даже родственники состояли уже добровольцами; были, наконец, 
случаи прибытия партий хорватов и словинцев с портретами имп. 
Франца Иосифа и лентами австрийских цветов на шапках, сопрово-
ждавших свои крайне резкие отказы оскорблениями по адресу при-
сягнувших сербскому королю добровольцев, не исключая и офице-
ров.

Особенно резко проявлялось нерасположение хорватов и сло-
винцев, заявлявших, что они вовсе не "сербы", а "католики", и до 
того, к чему стремятся сербы, им дела нет. (пок. полк. Еремеева; 
опросн. листы двух рядов. словинцев, показ. подпор. Пекле).

Наиболее многочисленны были отказы из опасений за остав-
ленную в Австрии семью, которая может из-за них пострадать; из 
нежелания драться против своих же родственников, братьев, остав-
шихся еще в рядах австрийской армии; из боязни потерять в бою 
руку или ногу, "так как они не видят, чтобы о таких здесь старались"; 
наконец, – из желания еще отдохнуть ввиду их недавнего захвата 
(пок. кап. Майстровича) в плен. 

Все это создавало чрезвычайно напряженную обстановку, осо-
бенно если принять во внимание огромное количество проходив-
ших через запасной батальон юго-славян. Было бы совершенно не-
правдоподобным ожидать, чтобы при югославянской горячности в 
такой обстановке не было бы брани, ссор, ударов, драк и даже по-
ранений.

Присягнувшие добровольцы попрекали отказавшихся изменою 
славянству, трусостью, желанием возвратиться к "русским бабам" и 
зарабатывать деньги, пока добровольцы будут жертвовать жизнью 
за создание свободной Юго-Славии, рискуя при неудаче быть по-
вешенными австро-венграми и т.п. Офицерам не раз приходилось 
вмешиваться, чтобы предупредить кровавую расправу (пок. кап. 
Майстровича), но весьма возможно, что и некоторые офицеры-до-
бровольцы, раздраженные иногда тяжелыми и оскорбительными 
упреками со стороны упорствовавших, не могли удержаться от фи-
зического воздействия (пок. полк. Кушакевича, подпор. Пекле, пок. 
опрошен. словинцев).

Все это усложнялось еще крайне негигиеничным видом по-
мещения на Канатном заводе, грязью и темнотой, хотя в целях  
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улучшения и делались настойчивые сношения с Одесск. городск. 
Управлением (пок. п. Кушакевича, подп. Пекле).

Не желавших поступить добровольцами тотчас отделяли в осо-
бое помещение, под караул, а затем отправляли к одесск. воинскому 
н-ку для возвращения в плен, но не всегда немедленно. С колеблю-
щимися вели беседы в течение более или менее продолжительного 
времени (до 4-х недель) особо умелые и патриотично настроенные 
офицеры-добровольцы соответствующей национальности из "вос-
питательной команды", специально для этой цели образованной, и 
затем выделяли из них наиболее упорных, а остальных отправляли 
в полки.

Вот в эти промежутки пребывания в запасн. б-не (очень ко-
роткие, 1−3 дня, для категорически отказавшихся и более продол-
жительные для колеблющихся), главным образом, по ночам (пок. 
полк. Еремеева, подп. Пекле, доклады к. разведыв. отдел. Шт. од. 
воен. окр., полк. Кушакевича, ген. Живковича, кап. Майстровича), 
в отсутствии офицеров, в неосвещенных достаточно помещениях и 
происходили побои, иногда весьма сильные и даже поранения осо-
бо упорных хорватов и словинцев, наиболее враждебно настроен-
ных против сербов, ввиду разницы религии и политических убеж-
дений. Делали это солдаты же добровольцы.

Бывали случаи, что сами караульные били и отбирали деньги и 
вещи у арестованных (пок. кап. Майстровича и подп. Пекле).

Со стороны высшего сербского командования, в лице ген. 
Живковича, и со стороны кап. Майстровича и офицеров запасн. 
б-на, принимались меры к предотвращению и прекращению этих 
ссор и драк; отнятые деньги возвращались; на виновных налагались 
наказания. Кап. Майстрович даже заменен был в должности к-ра 
запасн. б-на подп. Живковичем (пок. подпр. Пекле).

Конечно, все эти инциденты являлись нежелательными, и было 
бы лучше их избегнуть, но казалось бы не вполне последовательным 
думать, чтобы и сербское командование, и даже одесское окружное 
начальство, задавшись целью сформирования добровольческого 
корпуса из военнопленных австрийцев, могло больше заботиться 
об интересах тех из них, которые туда не желают поступать (хотя 
бы и по весьма почтенной, с отвлеченной точки зрения, причине – 
верности раз принятой присяге), чем о людях, совершенно открыто  
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вставших на нашу сторону, с готовностью жертвовать своей жиз-
нью за юго-славянское дело. Этим, по видимому, определялось и 
определяется их отношение к мерам прекращения указанных выше 
избиений одних военнопленных другими.

С чисто практической точки зрения, самым вредным было то, 
что многие хорваты и словинцы были задержаны в запасном б-не 
только страхом этих наказаний, побоев и даже отправлены в полки, 
увеличивая там число беглых, недовольных, открыто враждебных и 
вызывая дальнейшие столкновения.

Что касается 24 хорватов и словинцев, поименованных в пись-
ме подпор. Пекле, которое послужило материалом для письма юго-
славянских публицистов Л. Тумы и К. Геруца к министру иностр. 
дел, то несомненной возможности нанесения этим людям побоев, 
ударов прикладом винтовки, их ареста не отрицает никто из опро-
шенных мною лиц сербского командования и сам н-к шт. одесск. 
окр. То же самое подтверждается и показанием одесск. в. н-ка, полк. 
Еремеева, у которого беглых из запасн. б-на и полков 2-й дивизии 
к 8 декабря перебывало до 917 чел. Такие же данные содержатся в 
докладе контрразведыв. отд. одесск. окр. Штаба 3 дек. № 124976 и в 
показании ген. м. Демкина.

Из числа упомянутых 24 военнопленных только 7 чел., по спи-
скам запасн. б-на, значатся отправленными в полки, но находятся 
ли они и теперь в полках, – штаб сербск. корп. до 5-го декабря еще 
не имел сведений.

Оставленные 17 чел. вовсе не значатся в списках запасн. б-на, 
как категорически отказавшиеся поступить в сербский корпус, а по-
тому возвращены вскоре в плен.

Побои, очевидно, вызваны были их отказом идти вместе с до-
бровольцами против общего врага. 

Приведенный в том же письме факт убийства 13-го октября в 
запасн. б-не одного словинца (по дополн. показ. Пекле – Кароля 
Потребуша) не подтвердился.

Действительно, ввиду позднего окончания опроса прибывших 
в этот день партий, небольшая группа отказавшихся вместо немед-
ленной отправки к одесск. вонск. н-ку, оставлена была на ночь в ка-
зарме под охраною часовых. Около 12 ночи дежурн. офицер вызвал 
по телефону к-ра запасн. б-на кап. Майстровича и доложил, что  
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добровольцы сильно избили одного из охраняемых, обругавшего в 
споре сербского короля. Кап. Майстрович немедленно лично при-
был в казарму и приказал отнести избитого в батальонный околодок 
под надзор фельдшера; повреждений при осмотре не заметил (пок. 
полк. Кушакевича и кап. Майстровича). Около 9 час. утра русский 
воен. врач Смульский (поляк) осмотрел этого словинца, бывшего 
в полусознательном состоянии, с затрудненным дыханием, с кро-
воподтеками по всей груди и лицу, и, ввиду опасного положения, 
приказал стар. санит., сербу Вулешичу, отправить его на извозчике 
в городскую больницу, для чего сам же дал денег. Штыковых ран у 
словинца не было. (показ вр. Смульского).

Санит. Вулешич доложил об этом кап. Майстровичу, добавив, 
что вр. Смульский в присутствии нижних чинов возмутился таким 
"безобразием" и хочет жаловаться "русскому генералу".

Кап. Майстрович отменил это распоряжение и велел отвезти 
избитого на Пробковый завод в сел. Романовке в казармы V полка 
и поместить в отдельную комнату, куда кап. Майстрович пригласил 
мл. вр. серба Струцинского, а затем докт. Фрея. Для охраны был по-
ставлен часовой (пок. кап. Майстровича)

Вр. Смульский, узнав от одного из младш. санитаров об отме-
не кап. Майстровичем его распоряжения относительно отправки 
в больницу, заявил об этом корпусному врачу, сербу Жераичу, ко-
торый сказал: "Стоит ли о всякой солдатской драке докладывать". 
(пок. вр. Смульского).

Избитый словинец Кароль Потребуш через несколько дней по-
правился и числился короткое время в 1-м б-не V полка, а затем 
около 1-го ноября как ненадежный отослан одесск. в. н-ку для от-
правки в плен. (пок. полк. Кушакевича)

По этому делу, ввиду дошедших через консула Цемовича за-
явлений подпор. Пекле, производилось, по приказанию ген. 
Живковича, расследование особой комиссией, установившею вы-
шеуказанные подробности, дающие повод думать, что принимались 
меры к меньшему распространению вне сербской среды слухов о 
происходящих в запасн. б-не драках.

Указанный в том же письме подпор. Пекле случай отказа 
3 рот добровольцев запасн. б-на идти на укомплектование полков 
2-й дивизии действительно имел место (показ. н-ка 6-й зап. бр.  
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г. м. Демкина, одесск. у. в. н-ка. п. Еремеева, н-ка шт. серб. кор. п. 
Кушакевича и кап. Майстровича) при следующей обстановке:

3 роты, сформированные при запасном б-не, отправлены были 
утром 23 октября в полном вооружении и снаряжении, под коман-
дою офицеров 2-й сербск. дивизии на укомплектование полков, 
стоящих в окрестностях Одессы, но, дойдя до главного вокзала на 
Куликовом поле, остановились и отказались идти дальше, заявив, 
что они желают возвратиться в плен.

На уговоры офицеров около 150 чел. вышли из толпы и постро-
ившись, под командою сербского офицера, с песнями, двинулись 
по назначению (пок. полк. Кушакевича); остальные 543 человека 
продолжали стоять, поснимав частью вещевые мешки. Для прекра-
щения этого беспорядка и обезоруживания людей н-ком окружн. 
шт. около 12 часов дня командирован был н-к 6-й запасн. бриг. 
ген.м. Демков, который и застал вышеуказанное положение.

По команде "смирно", шум немедленно прекратился. Вызванные 
унтер-офицеры заявили, "что их заставляют воевать за сербов, что 
они не сербы, а хорваты, и за сербов воевать не желают". На вопрос, 
зачем же они записывались в сербскую дивизию, – получился ответ: 
"Нас заставляли, били, издевались над нами, а потому мы и запи-
сались, чтобы избежать побоев". (пок. ген. м. Демкова). При этом 
некоторые расстегивались и показывали действительно синяки и 
царапины. По их заявлению, били их "остальные военнопленные". В 
сербские казармы хорваты отказались возвратиться: "Там нас опять 
будут бить". Были слышны крики: "Дайте нам русских офицеров; 
пусть нами командуют русские офицеры, все, что от нас потребуют 
русские офицеры, мы будем делать". Картина получалась тяжелая, 
если хоть на минуту забыть, что это все-таки был отказ славян от 
своего же славянского дела, за которое такие же бывшие пленные 
готовы были идти в бой.

Ген. Демков приказал русскому шт. кап. Контичу, знающему 
по-сербски, отвести хорватов в казарму одесск. у. в. н-ка, что и было 
исполнено в полнейшем порядке, по сербским командам. 

Что касается 4–5 сербских офицеров (в том числе н-к шт. ди-
визии и кап. Майстрович), то они, по показанию г. м. Демкова, по-
дошли к хорватам при его разговоре, советовали выделить зачин-
щиков, "а остальные пойдут, как бараны", но ген. Демков приказал  
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им удалиться, заметив, что их распоряжения нехорошо действуют 
на людей.

При управлении воинск. н-ка хорваты в полном порядке сда-
ли все снаряжение, вооружение и обмундирование, а на следующий 
день отправлены были в плен в Екатеринослав.

13 челов. из них тогда же пожелали вновь возвратиться в серб-
скую дивизию. 

Этот эпизод весьма ярко доказывает, что использование хорва-
тов для укомплектования сербского корпуса должно было бы про-
изводиться с большей осторожностью и с меньшей страстностью 
ввиду несравненно большей их розни с сербами, чем это, по види-
мому, представляется сербскому командованию, особенно более 
молодым чинам его.

Конечно, на такой массовый отказ могла иметь влияние и 
враждебная нам агитация, для каковой цели Одесса представляет 
особенно благодарную почву по составу своего населения (евреи, 
немцы-колонисты, болгары), на что указывает и одесск. у. в. н-к, и 
к-р Сербск. корпуса, и другие сербские офицеры, и сам н-к штаба 
Округа.

С назначением к-ром запасн. б-на подп. Живковича вместо 
кап. Майстровича положение в этом б-не, по заявлению главного 
жалобщика подп. Пекле, улучшилось, хотя, быть может, главным 
образом потому, что вместо тысячи человек ежедневно стали при-
бывать только десятки и даже единицы (так с 20-го по 27 ноября 
прибыли в течение недели всего 143 чел.). Но улучшить самое поме-
щение, несмотря на самые энергичные меры, еще к началу декабря 
не удалось.

Новое заявление того же подпор. Пекле о бывшем 30-го ноя-
бря случае отказа 14548 хорватов, находившихся в "воспитатель-
ной команде", от поступления в сербский корпус, причем 4 хор-
вата принесли лично Живковичу жалобу на нанесение им ударов 
(60–125 "батог"), подтверждается показанием полк. Кушакевича (от 
9 дек. № 400), хотя и не в столь демонстративной форме. 

В "воспитательную команду" 4-го ноября 1916 г. поступили 
1.200 чел. колеблющихся и дезертиров из частей 1-й и 2-й дивизий  

48 Вероятно опечатка. Везде фигурировала цифра 165.
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на месячный срок. К концу этого срока из указанного числа оста-
лись только 165 хорватов, категорически отказавшихся поступать 
добровольцами, а остальные записались в сербскую службу и были 
отправлены в полки 1-й и 2-й дивизий. 1-го декабря ген. Живкович 
лично опрашивал этих отказавшихся, причем 4 хорвата действи-
тельно заявили, что их били за нежелание быть добровольцами. По 
заявлению же ближайших начальников, они были наказаны за кра-
жу вещей у товарищей. Все 165 чел. возвращены ген. Живковичем 
одесск. в. н-ку для отправки в плен.

Вообще же кульминационным пунктом трений в запасном б-не 
надо считать 23 октября (случай с отказом 3 рот).

III) Тот же день играет такую же роль и в полках 2-й дивизии, 
как видно из нижеследующего: полки 2-й сербск. дивизии были 
расквартированы частью в Одессе, частью в ближайших окрест-
ностях, а в последнее время, – даже все по деревням (Мариинское, 
Ксениевское, Дальник, Гниляково), с населением в значительной 
части немецким католическим, еврейским и болгарским. Люди сто-
яли по хатам, и надзор за ними был весьма труден. 

Между тем, как выше указано, факты отправки из запасн. б-на 
в полки людей, еще не крепких в своем добровольчестве, а иногда и 
прямо враждебных сербскому делу, надо считать установленными 
(предп. Ген. Эбелова к-ру сербск. корп. 15 ноябр. № 09235 и письмо 
его же ген. Живковичу 14 ноябр. № 09326).

При таких условиях, всякого рода трения, драки, насилия, аре-
сты, побеги, неповиновение, получили большое развитие, и даже с 
кровавыми развязками, особенно вследствие напряженности на-
строения после тяжелых потерь 1-й дивизии в Добрудже и появле-
ния раненых и дезертиров ее в районе 2-й дивизии (объяснит. зап. 
ген. Живковича).

В результате такого положения, уже к первым числам октября 
начались одиночные, а затем и массовые побеги из 2-й сербской 
дивизии. Бежавшие являлись на сборн. пункт одесск. у. в. н-ка49 с 
жалобами, что сербы их бьют, и просили вернуть их на те работы, с 
которых они сняты (пок. полк. Еремеева).

Не придавая этим заявлениям полного доверия, полк. Еремеев 
препровождал самовольно отлучившихся обратно в штаб сербск. 

49 Одесское управление воинского начальника.
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дивизии или в сербск. запасн. б-н, донося о более значительных 
партиях на распоряжение окружн. штаба. Партии были различной 
численности, а 13 окт. из с. Мариинское пришли сразу 270 чел., ко-
торые, по распоряжению окружн. штаба, были на следующий день 
под конвоем казаков отосланы обратно (показ. полк. Еремеева).

Такое принудительное возвращение, не принося, по-видимому, 
существенной пользы для восстановления нормального порядка, 
служило только поводом к новым побоям и арестам в усиленном 
виде.

20-го окт. 4-я рота 2-го б-на VII полка отказалась строиться 
для занятий, кричала о своей верности дому Габсбургов и проч. 
Прибывший к-р б-на, майор Николич, угрожая револьвером, заста-
вил роту построиться; но когда было приказано выделить из числа 
словинцев наиболее "непокорного" Иосифа Трошта, то последний, 
несмотря на повторные приказания – сначала младш. офиц. подпор. 
Ситенского, а затем и самого б-ного командира майора Николича, 
отказался выйти из рядов, говоря: "Не хочу, лучше убейте".

После шестикратного повторения приказания майор Николич 
выстрелил из револьвера и смертельно ранил Трошта (расп. м. 
Николича и донес. ст. вр. нов. одесск. гор. больницы 4 дек.1916 г. 
№ 16), о чем указано в письме Пекле. 

Донося о произошедшем, м. Николич говорит: "Этот мой по-
ступок –результат общей дисгармонии массы, здесь собранной… 
Действуя примирительно, в б-не имею следующий результат: из 
1-ой роты свыше 170 убежавших, из 2-й роты 130, из 3-й роты око-
ло 50, в 4-й роте общую "непослушность" и анархию… Всякую ночь 
солдаты убегают; каждый день говорим так, что у нас языки распу-
хают, и офицеры стали няньками; недостает только, чтобы солдаты 
били моих невооруженных офицеров. Я это прекратил, и в будущем 
постараюсь силой поддержать авторитет сербск. армии на высоте, 
которой она достигла на славой увенчанных полях сражений".

В то же время были волнения и в VIII полку, откуда также 
пришлось удалить обратно в плен 40 чел. "бунтовщиков", "ругав-
ших короля Петра" (донес. шт. сербс. корп. 20-го окт. № 109 и кап. 
Майстровича 18-го и 23 окт. за № 34 и 45)

Кровавой развязкой закончились 23 окт. волнения и в 4-й роте 
1-го батал. 5-го полка, указанные в письме подпор. Пекле.
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Волнения эти, как и предыдущие, находились в несомненной 
связи с рассказами о русских неудачах в Добрудже.

"После разгрома 1-й дивизии все те раненые добровольцы, у 
которых был такой прелестный дух, не только не выражали жела-
ния идти на фронт, но открыто говорили, что они поступили добро-
вольцами, желая бороться на границах своего отечества, а не усеи-
вать своими костями Добруджу".

 "Все-таки все выздоравливающие посылались в свои части, со-
гласно существовавшему приказанию. Они посылались командира-
ми, при старших, но команды не доходили до мест назначения, а 
большинство в пути убегали из команды и возвращались в Одессу. 
К ним присоединялись и дезертиры 1-й дивизии и все вместе, при-
быв в Одессу, вносили деморализацию во 2-ю дивизию" (показ. ген. 
Живковича).

Так это произошло в 4-й роте V полка, куда днем 22 окт. яви-
лись 3 беглых нижних чина 1-й дивизии и стали рассказывать "об 
ужасах боев и колоссальнейших потерях дивизии в Добрудже" (рап. 
следств. ком.). Среди большинства людей 4-й роты (главн. образом 
хорватов и словинцев) начались разговоры о том, что, если долж-
ны погибнуть во что бы то ни стало, то лучше погибнуть здесь, в 
Одессе.

На следующее утро рота не ответила на приветствие своего ба-
тальон. к-ра, подп. Милашевича (серб из королевства), а после его 
ухода отказалась есть "сербский" обед. Когда дежурный офицер 
подп. Турика (хорват из военплен.) спросил, почему люди не отве-
тили батальон. к-ру, то они заявили, что "это сербское приветствие, 
а мы австрийские солдаты; мы присягали Францу Иосифу". Затем 
раздались крики: "Да здравствует Австрия!", "Долой короля Петра!" 
Подп. Турика, желая схватить зачинщиков, хотел вывести роту из 
казармы, но приказания его не были исполнены. 

Тогда названным офицером вызваны были вооруженная ко-
манда из соседней 1-ой и 2-ой рот для охраны оружия и ареста 
зачинщиков. В результате произошла ожесточенная схватка, при-
чем убиты были 2 хорвата и 1 серб, тяжело ранены 2 хорвата, легко 
ранены 4 хорвата и 1 серб; задавлены во время давки на лестнице 
9 хорв. и 1 словинец, а всего 20 челов. (Донес. следств. комиссии).
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В ночь с 8-го на 9-е ноября из разных рот 3-го б-на VII полка 
сделали попытку убежать 1 фельдф., 4 унт. оф., 17 ефрейт., 196 ря-
довых, но были задержаны казаками и остальными добровольцами 
и возвращены в батальон, после чего унт. офицеров и ефрейторов 
посадили под арест; тогда остальные заявили, что желают остаться 
добровольцами (Рап. н-ка 2-ой див. № 120). 

10 ноября патруль 1-ой роты VII-го полка в Мариинском нашел 
убитым около своей квартиры капитана Штольфа. По данным до-
знания, произведенного офицером развед. отдел. шт. одесск. воен. 
окр., пр. Каменским, можно заключить, что он убит по ошибке, вме-
сто к-ра 1-ой роты кап. Танасковича (серб из королевства), весьма 
требовательного и строгого (Дон. пр. Каменского и показ. подпр. 
Пекле). 

Попутно, на основании показаний чинов уезд. полиции, а так-
же подъесаула Крюкова (н-ка казач. команды в Мариинском) вы-
яснилось, что "в случае задержания самовольно уходящих, их обык-
новенно в полку подвергают побоям и продолжительному содержа-
нию под стражей, вследствие чего часть нижних чинов недовольна 
существующим в полку режимом и способна к эксцессам." (Дозн. 
пр. Каменского). 

Одиночные кровавые драки, по-видимому, продолжались и по-
сле 10-го ноября, ибо в перечне происшествий по одесскому гарни-
зону по ведомству окружн. военно-санитарн. управл. от 4 декабря 
1916 г. значится доброволец 2-й сербск. дивизии Иосиф Покорный, 
получивший 13 ноября смертельную штыковую рану в грудь в 
"междоусобной ссоре".

Продолжались и побеги, хотя уже только по 1–3 человека (по-
каз. полк. Еремеева и опросы словинцев).

Убийство кап. Штольфа и данные дознания пр. Каменского 
вызвали уже решительное вмешательство главн. на-ка одес. воен. 
округа, ген. Эбелова, который 14-го ноября за № 09326 обратился к 
ген. Живковичу с письмом, где указывал, что "некоторые из добро-
вольцев, поступивших в VII полк и отказавшиеся затем от службы 
в сербск. Добровольческ. корпусе, были подвергнуты побоям", и 
предлагал ген. Живковичу "лично проверить основательность этих 
сведений и принять решительные меры, чтобы в дальнейшем на-
казания, не отвечающие требованиям сербского устава, не приме-
нялись".
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15-го ноября за № 09238 ген. Эбелов дал уже прямо предписа-
ние ген. Живковичу следующего содержания: "Мне известно, что 
при наборе добровольцев в 2-ую сербск. дивизию и при пополне-
нии 1-ой, в числе таковых были приняты военнопленные югосла-
вянских национальностей, склоненных к поступлению доброволь-
цами путем уговоров или увещеваний. Некоторые из этих добро-
вольцев, как стало затем мне известным, поступив в казармы серб-
ских войск, выказали колебание в отношении дальнейшей службы 
под сербскими знаменами. Я лично, а затем и через н-ка окр. штаба 
предложил Вам очистить подведомственные Вам части от такого 
элемента. Однако, произошедший в с. Мариинском на днях случай 
убийства офицера, хотя и не выяснивший пока обстоятельств пре-
ступления, но, по донесению командированного мною офицера, не 
исключающий возможности совершения этого преступления до-
бровольцами VII полка, побуждает меня обратить Ваше внимание 
на необходимость принятия безотлагательных мер к устранению из 
полков 2-й дивизии тех из добровольцев, на благонадежность кото-
рых положиться нельзя. Подписываю Вам распоряжение в этом на-
правлении; сдав всех несоответствующих службе в сербском корпу-
се одесск. уезд. в. н-ку, с доведением до сведения окружного штаба. 
Вместе с тем предлагаю вам отобрать из остальных добровольцев 
подписку в добровольности вступления их в ряды сербской армии".

От 15-го ноября за № 309 ген. Живкович донес ген. Эбелову о 
личном осмотре VII полка, при чем "в 2 подвалах-арестах 1-ой роты 
3-го б-на нашел 24 человек, посаженных туда, потому что своеволь-
но покинули роту и пошли в Одессу к уездн. воинск. н-ку; настигну-
тые казаками и возвращенные в роту были встречены солдатами той 
же роты, которые били их палками, называя трусами; их не били ни 
офицеры, ни казаки, а только солдаты, заставляя не отказываться, а 
оставаться добровольцами, чего они не хотели, давши уже присягу 
на верность своему отечеству; кроме того, некоторые солдаты взяли 
у них все деньги, сажая их под арест". 

Эти арестованные были отосланы к воинск. н-ку; деньги воз-
вращены; на к-ра 1-ой роты и взводн. офицеров наложены взы-
скания, но на принятие какой-либо общей меры для немедленного 
удаления из полков всех людей, против их воли удерживаемых, ген. 
Живкович не решился, если не считать указанного выше факта от-
сылки еще 165 хорватов из "воспитательной команды".
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Такая мера, как личный опрос всех нижних чинов с целью не-
медленного выделения нежелающих, представлялась и представля-
ется по-видимому, для сербского командования крайне невыгод-
ной, ибо, при сложившейся обстановке, после опроса, мог бы почти 
наполовину сократиться списочный состав дивизии; между тем, 
мысль о создании во что бы то ни стало возможно большего "запаса 
людей" для сербской армии, лишенной иных источников комплек-
тования, сохраняла свою жгучесть.

По данным штаба сербского корпуса, к 5 декабря числилось 
во 2-й дивизии налицо добровольцев: сербов 6.281, хорватов 3.144, 
словинцев 1.446, словаков 31, чехов 162 (пок. полк. Кушакевича).

В действительности же, по показанию подпор. Пекле, даже в 
обеих дивизиях, настоящих, а не подневольных добровольцев-сло-
винцев можно насчитать всего около 400 чел. Вполне правдоподоб-
но, что действительных добровольцев и из 3.144 хорватов оказалось 
бы не более1/3 (т.е. всего около 1.000 чел).

Поэтому ген. Живкович настаивал, главным образом, на мерах 
воспитательного характера, как то:

А) Удаление 2-й дивизии из окрестностей Одессы, с ее немец-
кой, еврейской и болгарской агитацией, внутрь Херсонской или 
Екатеринославской губерний.

Б) Усиление работы "воспитательной команды".
В) Улучшение расквартирования и продовольствия в полках.
Г) Образование школы прапорщиков, где все (190 чел.) интел-

лигентные добровольцы (с образованием не ниже 4 классов гимна-
зии), не получившие в Австрии звания запасного офицера, как не-
надежные, подготовлялись бы в славянском духе для пополнения 
офицерского состава корпуса.

Д) Устранение вредного влияния некоторых хорватских и сло-
винских политических организаций в России, преследующих цели 
обособления хорватов и словинцев от сербов.

Е) Использование сербских частей только на сербской террито-
рии, при общем благоприятном ходе операций.

Освобождение же рядов корпуса от подневольных доброволь-
цев ген. Живкович предполагал произвести постепенно, рассчиты-
вая, что в настоящее время вероятность новых крупных беспоряд-
ков уже понемногу ослабляется. (Объясн. ген. Живковича).
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Однако, принимая во внимание все вышеизложенные факты 
столкновений, несомненную враждебность большинства хорватов 
и словинцев сербскому делу, преувеличенную надежду сербского 
командования на возможность быстро сгладить эту враждебность 
мерами сурового воздействия на колеблющихся со стороны их же 
товарищей-добровольцев, нельзя отрицать настоятельной необ-
ходимости произвести обязательное удаление всех нежелательных 
в возможно непродолжительный срок; под каким-либо благовид-
ным предлогом и под контролем (обязательно малозаметных, но 
совершенно беспристрастных и энергичных) кого-либо из русских 
генералов, с возвращением этих нежелающих в плен, в разряд не 
пользующихся уже больше никакими льготами по своему славян-
скому происхождению, как сознательно отказавшихся от активной 
борьбы за славянство, несмотря на предоставленную им для этого 
полную возможность. 

IV) По вопросу о наличности сторонней враждебной агитации 
с целью воспрепятствовать формированию сербского доброволь-
ческого корпуса из бывших военнопленных австрийцев, данные, 
имеющиеся в показаниях полк. Кушакевича и кап. Майстровича 
и в донесениях сербских следствен. Комиссий и проч., указывают, 
главным образом, только на сманивание отдельных добровольцев 
евреями; более ярких следов крупной шпионской работы не обна-
ружено еще.

Как на политическую организацию, поддерживающую в России 
обособленность хорватов и словинцев от сербов, ген. Живкович 
указывает на существующее в Москве "Русско-хорватское общество 
памяти Крижанича", но фактических данных о его вредной деятель-
ности не приводит. (Объясн. зап. ген. Живковича).

Точно так же в показании полк. Кушакевича и в словесн. за-
явлении ген. Живковича заподазривается политическая роль сло-
винца Л. Тумы и хорвата К. Геруца, написавших письмо министру 
иностранных дел, но опять таки фактов не указывается.

Возможно и намеренное поступление, и нахождение в серб-
ском корпусе притворно-усердных добровольцев исключительно с 
целью тайной враждебной нам агитации. В 1-ой дивизии такой слу-
чай, в начале ее формирования, был даже обнаружен (пор. Марион, 
пор. Кастори).
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Лицом, сообщавшим в Петроград о насилиях над словинцами и 
хорватами, не желающими быть добровольцами, является подпор. 
3-го полка 1-ой сербск. дивизии, Гашпар Пекле, в чем он и сознался 
(показ подп. Пекле).

Подп. Пекле писал письма в Петроград редактору "Юго-Славии" 
словинцу Л. Туме, а также словинке Марии Цизерль, сотруднице 
"Словенского Юга" и некоторым раненым офицерам-словинцам 
1-ой дивизии, находившимся в лазаретах вне Одессы. 

Подп. Пекле − наш военнопленный австриец; родом из 
Любляны; окончил юридическ. факультет в Праге; поступил из 
плена в Сербский доборовльчес. отряд еще 26 февр. 1916 года, но в 
строю не служил и в боях 1-ой сербской дивизии в Добрудже не уча-
ствовал, ибо еще 16 апреля был освобожден к-ром 3-го полка майо-
ром Павловичем от занятий в полку и командирован в распоряже-
ние сербского консула в Одессе М. П. Цемовича, при чем н-к 1-ой 
сербск. дивизии, полк. Хаджич, по заявлению подп. Пекле, разре-
шил ему не носить сербской военной формы, а ходить в штатском, и 
выдал ему особое удостоверение, мне лично действительно предъ-
явленное, в том, что Гашпар Пекле есть подпоручик Сербского 
Добровольческого отряда.

Какие обязанности исполнял подп. Пекле при сербском кон-
суле, установить было точно нельзя, ввиду отъезда Цемовича в 
Петроград; известно только, что Пекле был сотрудником издавае-
мой в Одессе газеты "Словенский Юг" на сербском, хорватском и 
словинском наречиях, которая подлежала цензуре корпусного шта-
ба и распространялась в лагерях военнопленных для пропаганды 
юго-славянской государственности.

По заявлению подп. Пекле (показ. его п. 3), он в конце марта 
1916 г., с разрешения консула Цемовича и майора Пейовича, перво-
го начальника сербского отряда, был избран офицерами-словинца-
ми 1-ой дивизии на их собрании в гостинице "Бристоль" – "пред-
ставителем словинцев в сербском отряде", причем ему представле-
но было: а) редактировать словинскую часть "Словенского Юга", 
б) вступать в сношения со всеми словинцами в России, пленными 
и не пленными, с целью привлечения их в формируемый в Одессе 
"юго-славянский добровольческий отряд", в) пользоваться неогра-
ниченной доверенностью в деле представительства по всем нацио-
нальным словинским вопросам. Таким представителем словинских  
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интересов подп. Пекле, по его словам, признавался и офицерами-
словинцами 2-й дивизии.

По-видимому, эти заявления соответствуют действительности. 
В пункте 4-м своего показания подп. Пекле заявляет, что его роль 
или назначение были известны, кроме консула Цемовича, и к-ру 
сербского корпуса, ген. Живковичу, что надо считать заслуживаю-
щим доверия.

При первоначальном личном моем опросе 24 ноября ген. 
Живковича и полк. Кушакевича (н-ка штаба) особенное положение 
и деятельность подп. Пекле, а равно факт подачи им жалобы и лич-
ная явка его 19 окт. к ген. Живковичу, – названными лицами мне не 
были вовсе указаны, и только после 4-го декабря, кода я уже сам до-
шел до источника, откуда получались сведения о насилиях над хор-
ватами и словинцами, мною были получены от полк. Кушакевича 
(пункт IX его показания) подтверждающие сведения относительно 
роли Пекле и даже заявление о том, что "было бы нужно Пекле уда-
лить как вредного общеславянству", а затем к-р корпуса даже лично 
явился к н-ку штаба одесск. округа, ген. лейт. Марксу, с просьбой 
поскорее удалить Пекле, но как будто бы по собственному почину 
ген. лейт. Маркса, не по инициативе сербского командования, во 
избежание недовольства сербами со стороны офицеров-словинцев.

Никаких агентурных наблюдений до 10 декабря не имелось 
для выяснения действительных причин сообщения подпоручиком 
Пекле различным лицам о насилиях над хорватами и словинцами 
и вообще о непорядках в сербском добровольческом корпусе, было 
ли это частное желание Пекле только принести пользу юго-сла-
вянскому делу или же хорошо замаскированное противодействие 
формированию "сербского" корпуса из военнопленных в интересах 
наших врагов, или, наконец, оскорбленное самолюбие гражданско-
го деятеля, писателя, публициста, которому не понравилась есте-
ственная второстепенность его положения в военных распорядках 
формирования, имевшая, как видно чуть выше изложенного, несо-
мненные слабые стороны.

В показаниях подп. Пекле и в его письмах к Л. Тума, послужив-
ших материалом для обращения последнего к министру иностран-
ных дел, нельзя, однако, не видеть, несколько усиленной нелюбви 
к "господам с Корфу", т.е. к коренным сербским королевским офи-
церам, занимающим преобладающее командное положение, что,  
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с русской точки зрения, является неизбежным и вполне правиль-
ным, и к самому названию корпуса "сербским", а не "юго-славян-
ским".

Во всяком случае, надо считать вполне вероятным, что недо-
вольство насилиями, допускаемыми по отношению к словинцам и 
хорватам, отказывающимся от добровольного поступления в серб-
ский корпус, существует не только у подп. Пекле, но и у некоторых 
других словинских и хорватских офицеров, которые, только что от-
казавшись от своей прежней присяги, еще не могут, при разнице в 
религии, при старых мирных счётах с сербами, вполне твердо ус-
воить прямолинейную суровость взгляда коренных православных 
сербов, а в особенности, уже присягнувших сербскому королю быв-
ших австрийских солдат из православных сербов, что всякий хорват 
и словинец, отказывающийся в настоящее время от поступления 
в сербский добровольческий корпус, есть или трус, или изменник 
славянству и, как таковой, не заслуживает никакого воздержания в 
мерах побуждения и принуждения.

Кроме заявления подп. Пекле, совершенно точно установлен 
факт такого же заявления н-ку штаба 2-й дивизии, полк. Ячменевичу 
со стороны отлично аттестуемого сербским начальством поруч. са-
нитарн. роты Зальбергера (слов. показ. полк. Ячменевича). В пока-
заниях подп. Пекле (п.п. 8, 10, 14, 17) приводятся также фамилии 
подп. Принчича, подп. Накута, подп. Лапаинета, подп. Банича, со-
общавших подп. Пекле факты насилий.

Свои сношения с Л. Тума, лично совершенно не знакомым, 
подп. Пекле объясняет своим положением "представителя словин-
ских интересов в сербском корпусе" и надеждою, после жалобы к 
Цемовичу и ген. Живковичу, найти защиту в высших правитель-
ственных кругах через Л. Тума.

Что касается общей правдивости фактов, сообщенных в письме 
подп. Пекле, то это видно из вышеизложенных подробных описа-
ний.

Однако, при охватившем подп. Пекле "глубоком разочарова-
нии" в сербском командовании (см. конец его показания) он, ко-
нечно, не мог являться энергичным деятелем на пользу "сербского" 
добровольческого корпуса, даже при искренней преданности идее 
особой юго-славянской государственности.
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В настоящее время подп. Пекле арестован ген. лейт. Марксом за 
подачу свой жалобы на непорядки в сербском корпусе не главному 
н-ку одесск. воен. округа, а редактору "Юго-Славии", и за самоволь-
ную отлучку из Одессы в Мелитополь. 

V) По поводу отмеченной в письме Л. Тумы и К. Геруца общей 
неудовлетворительности сербского командования и указаний в за-
явлении Пекле неудовлетворительности взаимоотношений между 
сербскими офицерами из королевства ("господа с Корфу") и офи-
церами-добровольцами из пленных, должно принять во внимание 
нижеследующее:

Ген. Живкович – к-р корпуса, как он сам говорит, "простой 
солдат, а не дипломат", и, по-видимому, предпочел бы остаться с 
настоящими сербскими войсками на Корфу, если бы знал заранее 
всю сложность, "дипломатичность" командования корпусом из 
бывших военнопленных. Лично не сочувствует насильственному 
зачислению добровольцев, делает соответствующие распоряжения, 
но вынужден считаться, по самому существу добровольческих ор-
ганизаций, с необходимостью воздерживаться от особо усиленных 
репрессивных мер против своих же добровольцев, ставших твердо 
в сербские ряды, а потому имеющих действительно повод к злобе 
против своих же земляков, отказывающихся идти вместе против 
общего врага.

По-видимому, заботясь об образовании "запаса людей" для 
Сербии, склонен верить, что вражда между хорватами (словинца-
ми) и сербами легче преодолима, чем это есть на самом деле, и не-
сколько преувеличивает значение агитации со стороны в происхо-
дящих непорядках.

В корпусном штабе полк. Кушакевич, корп. врач Жераич, полк. 
Белич и кап. Майстрович – все воспитанники наших военной и ме-
дицинской академий, причем последние два – сторонники энергич-
ных мер для осуществления редкого в военной истории примера 
сформирования во время самой войны целого корпуса из офицеров 
и нижн. чинов враждебного государства, хотя бы с применением 
некоторого принуждения. Кап. Майстрович материально хорошо 
обеспеченный, родившийся и воспитанный в России, является еще 
и представителем довольно редкого у юго-славян взгляда на эфе-
мерность существования Сербии, Югославии и прочих маленьких  
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славянских государств вне прямого включения их в состав Рос- 
сийской империи. Майстровичем выполнена огромная работа по 
приему обмундирования, вооружения и снаряжения около 21 тыс. 
человек, прошедших через запасн. б-н за время его командования 
(показ. полк. Кушакевича). Возможно, что при огромной работе он 
не мог довести внутренний порядок и чистоту в запасн. батальоне 
до лучшего состояния. Характера твердого, не боязливого.

Н-к 2-й дивизии был болен, и его лично не видел.
Всего с Корфу прибыли 72 офицера сербской армии, которые 

и были назначены на должности бригадных, полковых, батальон-
ных и ротных командиров, а также в штабе корпуса и дивизии (пок. 
полк. Кушакевича). Несомненно большинство из них – сторонни-
ки энергичных мер для доведения сербского корпуса до возможно 
большей численности и убежденные враги тех юго-славян, которые 
в дни тяжелой борьбы уклоняются.

Добровольцами из бывших офицеров австрийской службы за-
мещены в дивизии по старшинству только 14 должностей ротных 
к-ров и все должности взводных к-ров, что объясняется почти пол-
ным отсутствием среди добровольцев офицеров в старших чинах 
(только капитан и 5 поручиков). Старшинство по общей линии, 
безразлично для коренных сербов и для добровольцев.

Дисциплинарные отношения на службе в сербской армии под-
держиваются весьма строго, и это перенесено сербскими офице-
рами и в добровольческий корпус. По внешности кадровые сербы 
более грубоваты, чем некоторые офицеры-добровольцы из бывших 
австрийских запасных прапорщиков (бывших штатских людей).

Все служебные отношения вообще просты, и нет фактов, кото-
рые указывали бы, что в самом корпусе офицеров существует замет-
ный разлад. В отношении денежного довольствия добровольцы-
офицеры являются менее обеспеченными, чем офицеры сербской 
армии. Этим, отчасти, объясняется и некоторая запутанность в де-
нежных делах добровольцев и даже факт растраты (показ. подпр. 
Пекле) солдатских денег подпр. Габиановичем в V полку, находя-
щимся ныне под следствием (пок. полк. Кушакевича). Об устране-
нии этой разницы уже возбуждено ходатайство, чем значительно 
улучшится положение добровольческих офицеров, испытывавших 
затруднения, особенно при совместной жизни с коренными сербами,  
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при довольствии в общей столовой и.т.п. Это, конечно, до некото-
рой степени вызывает неприятные чувства. 

Как офицеры действительной службы, кадровые сербские офи-
церы невольно смотрят на состав подчиненных им частей (полков, 
батальонов, рот) не как на собрание своих политических едино-
мышленников или соумышленников, не как на добровольцев, могу-
щих служить или не служить, а как на военнообязанных, не делая в 
этом отношении различия для людей, зачисленных против их воли, 
раз они уже присланы в часть. Поэтому и меры восстановления на-
рушенного воинского порядка принимаются суровые.

Между тем, даже простое ведение занятий с добровольцами – 
нижними чинами и утверждения среди них внутреннего порядка, 
при резком переходе их от привольной жизни в плену на различ-
ных работах к казарменной обстановке, при неизбежном сознании, 
что положение их по существу такое же "добровольческое", как и 
младших офицеров, только что заменивших одну присягу, − так 
же, как нижние чины, − другою, вызывало уже некоторые трения, 
некоторые проявления резкого протеста против требовательности 
офицеров, не допустимые в обыкновенных войсковых частях. Тем 
более усложнено было положение офицеров присутствием в ро-
тах заведомо нежелательных нижних чинов, удерживаемых только 
страхом, – и факты открытого столкновения были обычными.

Усмирялись такие явления самым энергичным и быстрым об-
разом, чтобы пример не оказался заразительным для остальной не-
надежной массы, и не произошло бы общей вспышки, некоторые 
признаки которой проявились в одновременности беспорядков 
20–25 окт. в различных частях и местах.

Однако, прибегая к таким мерам, приходилось уже поддержи-
вать у настоящих добровольцев еще большую вражду к уклоняю-
щимся, со всеми последствиями этого.

Поэтому отсутствие со стороны коренных сербских офицеров 
строгих репрессивных мер против всяких обид и насилий убежден-
ных добровольцев над нежелающими, являлось уже естественным 
результатом создавшегося положения вследствие допущенной ос-
новной ошибки – насильственности комплектования.

В самой офицерской среде резкой обособленности сербов, хор-
ватов, словинцев не замечалось, хотя чувство жалости к своим зем-
лякам – словинцам и хорватам, даже и не желающим идти на общее  
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дело, заставляло (показ. подпр. Пекле) некоторых словинских и хор-
ватских офицеров, более мягкого характера (подпр. Пекле, подпр. 
Зальбергер) хлопотать о прекращении насилий и могло вызвать не-
довольство сербским командованием, недостаточно настойчиво и 
сурово препятствовавшим этому по особенностям положения сво-
его, которое едва ли допускало, без вреда для дела, особенную за-
щиту интересов людей, открыто заявлявших принадлежность свою 
к врагам самостоятельной югославянской государственности.

*      *

*

Таким образом, вышеприведенными подробными данными 
расследования устанавливается:

1. Первым проявлением давления на добровольность поступле-
ния в Сербский корпус представляется принудительная отправка в 
начале октября 1916 г. всех военнопленных югославян из района 
Одесского в. округа – по распоряжению окружного начальства, а из 
некоторых других пунктов – по недоразумению, в Одессу для опро-
са в сербских казармах, каковою мерою, не одобренною свыше, име-
лось в виду ускорить сформирование 2-й сербской дивизии, на что, 
по июльскому ходатайству одесского же воен. начальства, основан-
ному на преувеличенных расчетах сербского командования отно-
сительно избытка добровольцев, последовало 6 сент. Высочайшее 
повеление, а между тем, нормальный приток добровольцев был 
медленным, особенно при необходимости еще больших укомплек-
тований для 1-ой дивизии в Добрудже.

2. Существеннейшим принуждением является обстановка 
опроса прибывавших в Одессу юго-славян в сербских казармах, где 
они, в случае отказа, подвергались, особенно по ночам и в отсут-
ствии офицеров, всякого рода насилиям со стороны уже поступив-
ших в корпус добровольцев, видевших в отказывающихся измен-
ников славянству и будущих доносчиков, что, являясь, по существу, 
верным, затруднило сербское командование в принятии суровых 
репрессивных мер для прекращения насилий и одновременно уве-
личило число фиктивно согласившихся поступать в добровольцы, 
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причем сербское командование в своих расчетах на возможность 
скорого перевоспитания многочисленных колеблющихся добро-
вольцев в духе действительной преданности особой югославянской 
государственности недостаточно оценило глубину религиозной и 
политической розни между хорватами (словинцами)-католиками 
и сербами-православными, при наличии прочих неблагоприятных 
условий (неудачи в Добрудже и враждебная агитация).

3. Дальнейшие насильственные меры по удержанию нежелаю-
щих добровольцев принимались уже в полках, где на таких вынуж-
денных добровольцев, присланных против их воли из запас. б-на, 
смотрели уже как на военнообязанных, причем убегавшие были 
иногда возвращаемы в свои части под караульным конвоем, что, 
впрочем, нисколько не способствовало успокоению, а еще более 
увеличивало озлобление против упорствовавших хорватов и сло-
винцев.

4. Факты насилий и столкновений при формировании 2-й серб-
ской дивизии, указанные в приложениях к письму министра иностр. 
дел, в общем подтвердились, кроме убийства Кароля Потребуеша, 
который был только сильно избит. Установлены несколько новых 
фактов: уход 270 чел. из с. Мариинского, беспорядки в роте 2-го 
б-на VII полка со смертельным поранением ряд. Тротша (словин-
ца) выстрелом майора Николича; убийство кап. Штольфа в VII пол-
ку; отказ 165 хорватов в воспитательной команде. Все эти столкно-
вения обусловлены прежде всего нахождением в частях насильно 
удерживаемых хорватов и словинцев, при наличии, кроме того, 
вредного влияния рассказов о неудачах в Добрудже, об огромных 
потерях 1-ой дивизии, при употреблении ее для боев не на сербском 
фронте, на что добровольцы вовсе не шли.

5. Начальство Одесск. воен. округа, исходя из горячего желания 
оказать всемерную помощь делу усиления сербской армии сформи-
рованием частей из бывших военнопленных, т.е. за счет наших же 
врагов, и считая некоторые насилия при неизбежных обострениях 
представляющими меньшую опасность, по сравнению с поставлен-
ной целью, а равно доверяя предположениям сербского командова-
ния о лёгкости обращения колеблющихся хорватов и словинцев в 
настоящих добровольцев, только 15-го ноября, т.е. после убийства 
в VII полку кап. Штольфа, не ограничиваясь уже воздействием при 
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помощи советов, бесед, категорически приказало немедленно, по-
сле личного опроса к-ра корпуса, удалить из полков насильственно 
зачисленных добровольцев, но, по-видимому, не настояло на не-
укоснительном осуществлении этой меры, грозившей уменьшить 
состав 2-й дивизии едва ли не 1/3.

6. Деятельность сербского командования, вообще весьма труд-
ная и сложная по нахождению его во главе частей из только что 
дравшихся против нас людей, будучи весьма успешной в смысле 
численного сбора добровольцев, представляется излишне прене-
брегающей действительными размерами религиозной и полити-
ческой розни между сербами и хорватами (словинцами), излиш-
не умалчивающей о происходящих трениях и их действительных 
причинах и излишне настойчивой в задержании большого числа 
упорствующих в надежде на воспитательную работу офицерского 
состава, который, в свою очередь, при безрезультатности даже ее 
продолжает смотреть на таких насильственных добровольцев, как 
на военнообязанных, и часто медлит с удалением из рот этого не-
желательного элемента, применяя суровые меры воздействия, хотя 
и необходимые для прекращения уже начавшегося беспорядка, но 
не устраняющие возникновения нового ввиду допущения основной 
ошибки – задержки колеблющихся.

7. Выяснившееся особое положение, занимаемое в сербс. кор-
пусе подпоручиком Пекле, факт сообщения им различным лицам 
о непорядках при формировании 2-й сербс. дивизии, разочарован-
ность его в сербском командовании, возможность нахождения в 
офицерской среде и других офицеров, затронутых насилиями над 
их земляками, подозрения по поводу особой хорватской и словин-
ской агитации, − подлежат выяснению при непременном условии: 
не основываться только на показаниях одного сербского командо-
вания, но искать подтверждение вреда той или другой личности и 
от менее заинтересованных людей или учреждений.

8. Основными условиями для совершенного упорядочения всей 
внутренней жизни сербс. корпуса и подготовки его как последнего 
резерва сербской армии являются: а) удаление из рядов безусловно 
всех, не желающих быть добровольцами, не опасаясь того, что со-
став полков ослабится, б) отвод корпуса в русские губернии, с осво-
бождением его от тех учреждений и обозов, которые, при назначе-
нии служить только для укомплектования сербской армии, ему не 
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нужны, а русским войсками при новых формированиях могут при-
годиться, в) возобновление прежней пропаганды среди пленных в 
пользу югославянской государственности, при помощи наиболее 
даровитых сербо-хорватских патриотов, по преимуществу из граж-
данских лиц, как более пригодных для такой политической работы 
и г) пополнение впредь корпуса исключительно действительными 
добровольцами, подготовленными вышеуказанными лицами на ме-
стах и с строгим разбором.

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Предписание о производстве расследования с приложением 
переписки, от 14 ноября 1916 № 11338. 2. Объяснительная записка 
к-ра сербского добровольческого корпуса от 1 декабря 1916 № 384 
с приложениями. 3. Показания н-ка штаба сербск. добров. корпу-
са полковника Кушакевича с приложениями. 4. Показание сербс. 
службы капит. Майстровича с приложениями. 5. Рапорт сербской 
следственной комиссии о происшествии 23 октября в 4-й роте 
V полка. 6. Показания подпор. Пекле. 7. Ведомость прибыли до-
бровольцев с 20-е по 27 ноября. 8. Доклад контрразведывательного 
отделения штаба одесск. воен окр. от 3-го декабря 1916 г. 9. Рапорт 
одесск. уездн. воинск. н-ка от 8 декабря 1916 г. № 92642. 10. Рапорт 
его же от 24 ноября 1916 г. № 2188. 11. Показания н-ка 6-й пех. за-
пасной бригады от 7 дек. 1916. 12. Показания врача Смульского. 
13. Уведомление ст. вр. одесск. стар. больницы от 6 декабря № 6406. 
14. Уведомление ст. вр. Одесск. новой городск. больницы 4 дек. 
1916 года № 16. 15. Выписка из перечня происшествий с 27-го ноября 
по 4 декабря 1916 г. в частях войск одесск. гарнизона. 17. Показания 
военнопленных словинцев, бежавших из 2-й сербской дивизии.

Генерал-лейтенант Чистяков50

РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330 Л.13−30.

50 Сергей Дмитриевич Чистяков (1860 − ?) − генерал-лейтенант. Отрешен от долж-
ности по несоответствию в апреле 1915 г. с назначением в резерв чинов при штабе 
Киевского ВО. Уволен от службы с мундиром и пенсией в начале 1916 г. Определен 
на службу из отставки в сентябре 1916 с назначением в резерв чинов при штабе 
Одесского ВО. В 1918 г. служил в украинской армии. Дальнейшая судьба неизвест-
на.
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ОБЗОР КОМАНДУЮЩЕГО ДОБРОВОЛЬЦАМИ 
ГЕНЕРАЛА М. ЖИВКОВИЧА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

ФОРМИРОВАНИЯ СЕРБСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО КОРПУСА В РОССИИ, 

1 ДЕКАБРЯ 1916 Г.

Одесса.
Еще в 1915 году из военнопленных австрийских солдат серб-

ской национальности собирались добровольцы в России и отправ-
лялись через Рени по Дунаю в Сербию на подкрепление сербской 
армии, обороняющей в этом году свои границы на берегах рек: 
Дуная, Савы и Дрины.

Инициатива в этом деле была в руках сербского посланника и 
сербского военного агента (представителя) в Ставке.

Большинство добровольцев было собрано в Сибири в г. 
Тюмени.

Когда в сентябре 1915 года и Болгария выступила против 
Сербии, отправление добровольцев из России в Сербию по Дунаю 
прекратилось, – стало невозможным.

Тяжелая обстановка, в которой находилась Сербия с начала 
совместного нападения с трех сторон австрийской, германской и 
болгарской армий, побудила идею из собираемых добровольцев в 
России формировать добровольческий отряд и отправить его на 
Салоникский фронт на подкрепление союзных войск, которые там 
собирались для поддержки и возможного спасения Сербии, чья 
трехсоттысячная армия находилась в отступлении. 

События развивались очень быстро. Превосходство непри-
ятельских сил, атакующих Сербию, поставило сербскую армию в 
безвыходное положение, в особенности с момента занятия Скопье, 
через которое проходила единственная коммуникационная линия: 
Ниш − Скопье − Солун (Салоники).

Сербской армии, отступавшей к Косову полю без коммуни-
кационной линии, осталось выбирать: или повторить косовскую 
битву 1389 г., после которой Сербия осталась 500 лет под турецким 
игом, или капитулировать, или отступать через дикие албанские 
горы к Адриатическому морю.
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Главнокомандующий сербской армией выбрал последнее реше-
ние. По уничтожении всего, что невозможно было перенести через 
бездорожную Албанию и Черногорию, по переформировании всего 
обоза на вьючный обоз, армия отступила к берегам Адриатического 
моря, надеясь там пополниться, переформироваться и двинуться 
вперед. 

Обстоятельства этого не позволили. Пришлось уводить армию 
из Черногории и Албании. Решено было увести ее в Тунис, куда пе-
ревезено около 4 тысяч, затем продолжилось на Корфу, куда пере-
везено все остальное.

В феврале месяце сербская армия на Корфу насчитывала 140 ты-
сяч человек. Предпринято переформирование армии. Оказалось 
большое число офицеров в избытке для формирования 6 дивизий. 
Никому не хотелось оставаться вне строя. Возникла идея использо-
вать избыток офицеров для формирования Добровольческой диви-
зии в России. 

Ходатайством сербского посланника в Петрограде и сербско-
го военного агента в Ставке получено надлежащее разрешение, и 
выбранные офицеры для формирования I сербской добровольче-
ской дивизии двинулись с Корфу 3 марта через Италию, Францию, 
Англию, Норвегию и Швецию. В Россию первая группа прибыла 
13 апреля. 

До прибытия этих офицеров добровольцы собирались в Одессе, 
где находящимся нескольким сербским офицерам разрешено было 
формировать сербский добровольческий отряд. Эти офицеры, рабо-
тающие в Одессе в комиссии по закупке и отправке продовольствия 
Дунаем в Прахово до выступления Болгарии против Сербии, вместе 
с сербским консулом в Одессе и другими сербами-патриотами, жи-
вущими в Одессе и по всей России, очень серьезно и патриотиче-
ски взялись за дело. Имея содействие со […] офицеров, которые за-
кончат подготовку в 2-х недельный срок. Но ввиду необходимости 
пополнения, было приказано немедленно подготовить 2.200 людей, 
привести их к присяге и послать на пополнение I дивизии.

На основании этого приказа, временно командующим II диви-
зией проведена присяга всех добровольцев, находящихся до того 
дня в запасном батальоне, в числе 2.708 человек, сформированных 
в 11 рот, между коими 2 роты добровольцев, прибывших накануне 
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дня присяги еще в австрийской форме, только с сербскими голов-
ными уборами (шайкачами).

Из всех присягнувших того дня добровольцев выбрано 2.000 че-
ловек, здоровых и хорошо обмундированных, формированных в 
8 рот с двумя офицерами на каждую роту и под командой 1 штабс-
капитана добровольца, 1 сентября поездом отправлены в состав 
I сербской добровольческой дивизии.

Как позже показалось, те 2.000 человек, не вполне подготов-
ленных для боя, усилили дивизию только в численном отношении, 
но понизили ее блестящий до тех пор дух. В то время (7 сентября) 
я прибыл в Одессу с нескольким офицерами для формирования 
Корпуса. Остальные офицеры для формирования управления кор-
пуса и II дивизии по партиям прибывали в Одессу.

Бои в Добрудже стали жестоки. Потери в I дивизии значитель-
но увеличивались. Более 4 тысяч раненых нижних чинов прибыло в 
Одессу. Штабом 47-го корпуса требовались подкрепления из числа 
собираемых добровольцев в Запасном батальоне, где находились 
только оставшиеся слабосильные и вновь прибывающие добро-
вольцы, у которых дух уже начал падать вследствие значительных 
потерь I дивизии.

Не имея под руками вполне подготовленных нижних чинов, я 
мог послать на пополнение I дивизии только 49 офицеров, которых 
и послал.

Так как в добровольцы, вследствие всего изложенного, посту-
пало незначительное число, то было приказано из поступивших 
добровольцев начать формирование 1-й бригады II дивизии и об-
учить их, а на пополнение I дивизии посылать выздоравливающих 
и легко раненых. 2-ю бригаду II дивизии приказано было сформи-
ровать из чешского полка, формируемого уже в Киеве.

Таким образом, началось формирование II дивизии. Позже, 
вследствие несовпадения интересов югославян и чехов, было при-
казано II дивизию формировать только из югославян, а чехо-слова-
ков посылать в Киев для формирования чехо-словацкой дружины.

При собирании добровольцев существующим способом, фор-
мирование II дивизии потребовало бы значительного времени, 
а согласно желанию Его Императорского Величества Государя 
Императора, надобно было чем скорее закончить формирование, 
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поэтому пришлось прибегнуть к другому, более энергичному спо-
собу собирания добровольцев.

Совместно со штабом Одесского военного округа, выработан 
30 сентября план, по которому все военнопленные югославяне 
(сербы, хорваты и словинцы), находящиеся на полевых работах на 
территории Одесского военного округа, должны быть посылаемы 
уездными воинскими начальниками в Одессу, где в запасном бата-
льоне производился опрос желающих поступить добровольцами. 
Желающие заносились в списки формируемых рот, а нежелающие 
возвращались через уездного воинского начальника обратно в плен.

Таким образом, собрано в течение октября полное число для 
формирования 4 полков II дивизии.

Такой быстрый набор добровольцев, похожий на мобилизацию 
дивизии, а в связи с, так сказать, полным разгромом I дивизии в 
Добрудже, очень вредно отразился на добровольцах, уже вырази-
вших желание поступить в ряды II дивизии.

До разгрома I дивизии мною были посещены все лазареты и го-
спитали в Одессе, в которых были размещены вместе с русскими и 
сербские раненые добровольцы I дивизии, которые выражали же-
лание возможно скорее выздороветь и пойти сейчас же в Добруджу. 
После разгрома I дивизии все те раненые добровольцы, у которых 
был так прелестен дух, не только не выражали желания идти на 
фронт, а открыто изъявляли, что "они поступили добровольцами 
с желанием бороться на границах своего отечества, а не сеять ко-
сти в Добрудже". Всё-таки все выздоровевшие посылались в свои 
части, согласно существующему приказанию. Они посылались по 
группам, под командой, но группы не доходили до мест назначе-
ний, а большинство по пути удалялось из команды и возвращалось 
обратно в Одессу. Эти группы, встречая дезертиров I дивизии, вме-
сте с ними прибывали в Одессу, куда переносили деморализацию во 
II дивизию.

Этой деморализацией воспользовались всевозможные агенты 
для агитации против идеи формирования сербских добровольче-
ских войск.

В рядах II дивизии начались брожения и колебания. 
Добровольцы, у которых идея освобождения и объединения всех 
югославян, уже вошла в плоть и кровь, сталкивались с колеблющи-
мися и отказывающимися остаться добровольцами в рядах II диви-
зии.
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Начались стычки, междоусобные драки, подстрекаемые разны-
ми агентами, достигли кульминации 23 октября в Пробочном за-
воде в одной роте 1-го батальона 5-го полка. В этой драке лишено 
жизни 13 человек, убитыми и задавленными.

Для усмирения духа нужно было уничтожить причины подоб-
ных явлений:

1. Прекратить дальнейшую отправку выздоровевших в I диви-
зию, а собирать их в ротах Запасного батальона, где в настоящее 
время находится 1.508 нижних чинов.

2. Возможно скорее увезти I дивизию глубоко в тыл. Там ее 
укомплектовать, и упавший дух поднять.

3. Отстранить всех агентов и агитаторов из непосредственного 
соприкосновения с добровольцами II дивизии.

4. Из колеблющихся формировать отдельную, так называемую 
"воспитательную команду", в которой воспитывать их в нацио-
нальном духе, раньше чем их ввести в состав полков. Эта команда, 
устроенная 4 ноября с.г., имела с первого дня 1200 колеблющихся –  
сегодня имеет только 165 еще колеблющихся, а все остальные изъ-
явили желание поступить добровольцами и даже дали своеручную 
расписку в том и распределены по полкам II дивизии.

5. Улучшить расквартирование и довольствие в полках.
6. Собрать всех интеллигентных добровольцев, кончивших са-

мое меньшее 4 класса гимназии или реального училища, которые 
в австрийской армии не могли получить чин запасного офицера, 
потому что считались там ненадежными, и подготовить их в шко-
ле для запасных офицеров Добровольческого корпуса. Их собрано 
190 человек. Занятия идут с 15 ноября. Ожидается хороший резуль-
тат.

Все эти меры, в связи с постоянными моими приказами, обо-
дряющими дух добровольцев, и в связи с личным осмотром всех ча-
стей II дивизии, очень хорошо повлияли на успокаивание колеблю-
щегося духа среди добровольцев, как видно из прилагаемого при-
каза, каковые я отдавал вслед за всяким моим личным осмотром. 

Вот вкратце обзор работ по формированию Сербского добро-
вольческого корпуса в России.

Как из изложенного видно, обстоятельства были не особенно 
благоприятны для этой, очень трудной работы. Но благодаря помо-
щи Главного начальника Одесского военного округа и энергичной 
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работе его начальника штаба, а также и всех надлежащих лиц во-
енного и гражданского ведомств в деле формирования Сербского 
добровольческого корпуса в Одессе, все препятствия отстраняются, 
так что можно ожидать хороших результатов, но надо еще време-
ни для выработки морали для формирования Запасных батальонов 
для обеих дивизий.

В заключение имею честь обратить внимание на […51] всех над-
лежащих русских властей, как военных, так и гражданских, − до 
прибытия офицеров с Корфу собрано около 7 тыс. человек. Когда 
первая группа офицеров прибыла в Одессу, уже были сформиро-
ваны 2 полка пехоты (первый полк 17 марта и второй 13 апреля), в 
которых только командиры полков были действительно сербские 
офицеры, а все остальные офицеры-добровольцы.

По прибытии офицеров с Корфу получено разрешение форми-
ровать первую Сербскую добровольческую дивизию. Прибывшие 
уже офицеры распределены в формируемые полки. Офицеры-
добровольцы посылались в лагеря военнопленных для собирания 
добровольцев.

Таким образом, формирование I сербской добровольческой ди-
визии продолжилось: 3-й полк сформирован 2 мая; Штаб I дивизии 
(с перевязочным отрядом с двумя лазаретами, дезинфекционным 
отрядом и дивизионным обозом 25 мая и 4-й полк 13 июня.

За неимением помещений в Одессе, штаб 2-й бригады с 3-м и 
4-м полками помещены в г. Бендеры. 

Все солдаты приведены к присяге и занятия шли нормально.
Во время переговоров с Румынией, I сербская добровольческая 

дивизия была сосредоточена в г. Рени. Штаб дивизии из Одессы уе-
хал в Рени 20 июля. В Одессе остался помощник начальника I диви-
зии с тремя действительными сербскими офицерами для продол-
жения собирания добровольцев. В Одессе остался также запасной 
батальон с одним действительным сербским офицером в качестве 
командира батальона и всеми остальными офицерами доброволь-
цами.

По прибытии дивизии на фронт в запасном батальоне осталось 
всего около тысячи людей, из которых около 400 слабосильных. Из 
людей запасного батальона формировались тогда для I дивизии:  

51 Неразборчиво, вероятно – "то, что при помощи".
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саперная рота и легкий артиллерийский парк. Кроме того, для I ди-
визии формировался в ведении штаба Одесского военного округа 
сербский пешегорный дивизион 2-х батарейного состава.

Все эти части сформированы и отправлены в составе I диви-
зии перед ее выступлением из Рени в поход по случаю объявления 
Румынией войны Австрии и Германии. 

Часть штаба I сербской добровольческой дивизии, остававша-
яся в Одессе, в чьем ведении находился и запасной полк, продол-
жала работу по собиранию добровольцев в лагеря военнопленных. 
Многих добровольцев собрал и поручик г. Комненович, который 
постоянно работал в большом лагере военнопленных в Дарнице, 
около Киева. Через этот лагерь массами проходили военнопленные, 
захватываемые доблестной русской армией юго-западного фронта. 

Вследствие быстроты формирования I сербской добровольче-
ской дивизии и имея в виду огромное число военнопленных югос-
лавянских национальностей, проходивших через Дарницкий ла-
герь, что было известно Сербскому военному министру, возникла 
идея о формировании II сербской добровольческой дивизии и объ-
единении ее с I дивизией в корпус. 

30 июля в Одессе получено известие о моем назначении на 
должность командира корпуса и назначении помощника начальни-
ка I дивизии на должность начальника штаба сербского корпуса и 
временно исполняющего должность начальника II дивизии с при-
казанием продолжить работу по сбору добровольцев для II дивизии 
и пополнения I, которая работа ему была вверена уже 20 июля, т.е. 
дня выбытия I дивизии. 

Так как потери в самом начале борьбы I дивизии были зна-
чительны, то начальник штаба 47-го корпуса, в чьем составе была 
I дивизия, потребовал пополнения в размере 10 рот. В это время 
в запасном батальоне было всего 9 рот, еще недостаточно подго-
товленных для боя, почему временно исполняющий должность 
начальника II дивизии просил отсрочить высылку этого пополне-
ния на короткое время, до прибытия будущих уже в пути сербских 
[….] [обсто]ятельство, которое вне сферы действий всех здешних 
работников по этому делу − это уже существующие австрийско-
германские организации, между которыми пока замечена группа 
политических организаций, которые мешают быстрому собиранию 
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добровольцев и, будучи против идеи объединения всех югославян, 
устраивают через своих агентов всевозможные махинации для бун-
тования и своевольного удаления из команд добровольцев, как это 
видно из прилагаемого рапорта II сербской дивизии за № 120.

Эти политические организации − ничто иное, как из Австро-
Венгрии перенесенная маленькая политическая партия. Хорваты, 
так называемая там "партия Франка". Фракция этой партии нахо-
дится в Москве под названием "Русско-Хорватское Общество памя-
ти Крижанича" и в Петрограде, и оттуда, через свих многочислен-
ных агентов, очень вредно влияет, в особенности на еще не вполне 
усвоивших идею объединения хорватов и словинцев.

Я убежден, что из добровольцев будут хорошие войска, но ког-
да − это зависит от всего вышеизложенного и в настоящее время, 
в особенности, от устранения вредного влияния вышеупомянутых 
политических организаций, на что прошу обратить серьезное вни-
мание.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1) Статистические данные о собирании добровольцев. 
2) Приказ № 64. 3) Рапорт начальника II дивизии за № 120.
Командир корпуса Свиты Его Величества короля Сербского
Генерал Живкович
РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330. Л. 44−48.
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ПРИКАЗ № 64 КОМАНДИРА СЕРБСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО КОРПУСА В РОССИИ 

ГЕНЕРАЛА М. ЖИВКОВИЧА О СОСТОЯНИИ ДЕЛ  
В КОРПУСЕ, 21 НОЯБРЯ 1916 Г. ОДЕССА

При сделанном осмотре 19-го сего месяца в 8 пех.полку II Серб- 
ской Добровольческой дивизии я нашел следующее:

1) Солдаты были выстроены поротно, в сомкнутом порядке на 
учебном поле, что у с. Ксеньевки. Роты были построены правильно. 
Офицеры и солдаты держали себя в строю очень хорошо и громко 
отвечали на приветствие. Одежда и обувь у офицеров и солдат была 
в исправном виде. Солдаты хорошо одеты. У солдат на лице видна 
веселость. Солдаты в хоре поют дружно и хорошо.

2) Помещения для солдат в селе Ксеньевке, где расквартирова-
ны два батальона, очень хорошие, а те, что в с. Александровском –  
хороши. Порядок и чистота в помещениях хороши. Соломы для 
подстилки у солдат довольно.

3) Солдаты на обеде имели фасоль, смешанную с картофелем. 
Кушанье было очень хорошее и вкусно сварено. 

4) Офицеры имеют свое собрание, которое очень хорошо устро-
ено, что заслуживает похвалы. 

В общем взяв, в этом полку я нашел очень хороший порядок, 
что служит хорошей рекомендацией, как для командира полка, так 
и для остальных офицеров и солдат полка.

Командир Свиты Его Величества Короля, 
Генерал Живкович.
РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330 Л.55.
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РАПОРТ № 120 КОМАНДИРА II СЕРБСКОЙ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДИВИЗИИ ПОЛКОВНИКА 

ДМИТРИЕВИЧ КОМАНДИРУ СЕРБСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО КОРПУСА 
М. ЖИВКОВИЧУ О ВРАЖДЕБНОЙ  

АГИТАЦИИ В ДИВИЗИИ, НОЯБРЬ 1916 Г.

В третьем батальоне 7 пех. полка между 8 и 9 ноября с. г. случи-
лось совместное удаление из команды, сделанное 1 фельдфебелем, 
4 младшими унт.офицерами, 17 ефрейторами и 196 рядовыми раз-
ных рот этого батальона.

Удаление приготовлено агитацией с этим паролом52:
1) Русские власти принимают дезертиров и возвращают их на 

прежние места, откуда и прибыли;
2) Существует приказ по сербскому корпусу, чтобы инвалидов, 

которые не имеют семейства в России, возвратить на позицию и там 
застрелить, чтобы дольше не мучились;

3) Германцы, без сомнения, победят;
4) Сербия и Румыния побеждены и не будут больше существо-

вать как самостоятельные государства;
5) Китай объявил войну России и выставил против нее 5 мил. 

людей;
6) Семейства добровольцев будут уничтожены; 
7) Большинство офицеров примкнет к беженцам.
Около 10 часов вечера эти люди, хотя заблаговременно было 

известно об их намерении удалиться и приняты нужные меры, все-
таки успели выйти из деревни и направились к Одессе. Казаки, по-
сланные за ними, настигнув их в поле, угрозой оружием, успели 
вернуть их в деревню, где их засадили под арест. Кроме этих, соби-
ралось уйти еще 2 с половиной взвода, но им не удалось уйти. При 
этом один из беженцев ранил одного добровольца. Найдено также 
несколько патронов, неизвестно кому принадлежавших.

Из тех дезертиров, которых казаки воротили, все рядовые изъ-
явили, что они желают оставаться добровольцами, и только потому, 

52 Текст содержит ряд сербизмов. Удаление – дезертирство, парола − лозунг.
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что их обманули, они пошли дезертировать. Остальные, т.е. унтер-
офицеры и ефрейторы, как упорствующие останутся под арестом, и 
с ними поступят согласно приказанию за № 312.

Порядок сейчас же восстановлен. Командир полка подчерки-
вает факт, что зачинщики чаще всего унтер-офицеры и ефрейторы.

Уведомляя об этом командира корпуса, честь имею доложить, 
что бороться с подобными явлениями очень трудно при существу-
ющем расквартировании дивизии, почему казарменный способ по-
лучает исключительное значение. 

Начальник дивизии, полковник Дмитриевич.
РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330. Л.56−56 (об).
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ДОНЕСЕНИЕ ВЗВОДНОГО ОФИЦЕРА 2-Й РОТЫ 
3-ГО БАТАЛЬОНА VI ПОЛКА ПОДПОРУЧИКА 

В. ОНДРЕШЕКА КОМАНДИРУ II СЕРБСКОЙ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДИВИЗИИ ПОЛКОВНИКУ 

ДМИТРИЕВИЧУ О ПЕРЕВОДЕ В ЧЕШСКУЮ 
ДИВИЗИЮ, 23 НОЯБРЯ 1916 Г.

Гнилаково
Вышенаписанное разрешение на перевод в чешскую дивизию 

принимаю к сведению. Прошение свое, которым я просил перевод, 
я писал тогда, когда еще не был знаком со своими начальниками и 
товарищами – офицерами батальона и своими солдатами, все это 
мне казалось незнакомо и тяжело. Теперь же я привык к сербскому 
языку, сербской команде, привык к своим начальникам, к своим то-
варищам и своим солдатам настолько, что мне было бы очень тяже-
ло оставить свою команду и убыть в чешскую дивизию. 

 Так как считаю особенным счастьем служить в сербской ар-
мии, которая своей славой приобрела первое место между миро-
выми армиями, стоять под командой сербских офицеров, которые 
свои части войск умело и храбро вели, которые целому миру по-
казали, как нужно умирать за Родину и Славянство; я прошу хода-
тайства командира, чтобы мне разрешили остаться в этой команде, 
в которой и до сих пор был. Я теперь не желаю переводиться, счи-
таю самым большим счастьем и честью быть сербским офицером 
в сербском корпусе под покровительство Его Величества Короля 
Петра, участвовать в создании "Великой Сербии", в освобождении 
южных славян.

С большой честью и гордостью называясь сербским офицером, 
я уверяю, что буду бороться так, как это на меня возлагают слава и 
честь сербского, славой увенчанного оружия и сербского непобеж-
денного войска. Буду достойным другом сербских ратников.

Подписал взводный офицер 2-й роты 3-го батальона
VI полка II сербской добровольческой дивизии
Добровольческий подпоручик
Вид Ондрешек
РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330. Л.78−78 (об).
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СПРАВКА О ДАННЫХ РАССЛЕДОВАНИЯ, 
ПРОИЗВЕДЕННОГО ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТОМ 

ЧИСТЯКОВЫМ ПО ВОПРОСУ 
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ ЮГОСЛАВЯН В СЕРБСКИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ, 2 ФЕВРАЛЯ 1917 Г.

Возникновение вопроса Вопрос о принудительном наборе 
пленных юго-славян в сербские формирования был возбужден под-
поручиком 3-го полка I сербской дивизии Гашпаром Пекле (из во-
еннопленных). Означенный Пекле дал материал редактору "Юго-
Славии" славинцу Туме, а этот последний обратился с письмом на 
имя министра иностранных дел, в котором, ссылаясь на ряд эксцес-
сов, возникших на почве принудительной вербовки пленных, про-
сил об устранении насильственного набора в формируемые серб-
ские дивизии.

Это письмо Л. Тумы вместе с рядом аналогичных заявлений, 
поступивших в Министерство, послужило основанием для письма 
министра иностранных дел к генерал-адъютанту Алексееву. В своем 
письме министр иностранных дел просит о производстве расследо-
вания по вопросу о принудительном наборе военнопленных славян 
в сербские дивизии, указывая на крайнюю нежелательность насиль-
ственной вербовки в политическом отношении, приведшей к ряду 
столкновений в Одессе. 

По содержанию письма министра иностранных дел было про-
изведено расследование генерал-лейтенантом Чистяковым, со-
стоящим в распоряжении Главнокомандующего армиями Юго-
Западного фронта, результаты которого сводятся к следующему:

Сущность вопроса. 15 июня 1916 года генералом Эбеловым, 
вследствие донесения начальника I сербской дивизии полковника 
Хаджича об ожидаемом избытке добровольцев, было возбуждено 
ходатайство о сформировании II сербской добровольческой диви-
зии, которое получило благоприятное разрешение. Эту дивизию, 
вместе с I, ранее сформированной, решено было свести в Сербский 
корпус, командиром которого был назначен генерал Живкович. 
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Расчеты на большой приток добровольцев не оправдались; 
положение еще ухудшилось с 20-х чисел августа 1916 года, когда 
I сербская дивизия приняла участие в Добруджинских боях, где по-
несла большие потери. Срочно понадобились большие пополнения 
(до 6.500 человек). Но, несмотря на недостаток людских запасов и 
для первой дивизии, от мысли о формировании I дивизии отка-
заться не хотелось, почему, в нарушение принципа добровольно-
сти, как для пополнения нижних кадров, так и для формирования 
новой дивизии, в начале октября 1916 года была применена при-
нудительная отправка в Одессу всех военнопленных югославян из 
района Одесского военного округа – по распоряжению Окружного 
начальства – и даже из некоторых других пунктов – по недоразуме-
нию, основанному на неясности распоряжений (рапорт генерала 
Чистякова, лист 7). В Одессе все военнопленные югославяне сосре-
дотачивались в казармах, отведенных для сербских формирований, 
разбивались на партии, и с ними велись собеседования относитель-
но поступления в сербские дивизии. Не желавших поступать добро-
вольцами тотчас отделяли в особое помещение под караул, а затем 
отправляли одесскому воинскому начальнику для возвращения в 
плен, но не всегда немедленно. С колеблющимися велись собеседо-
вания в течение более или менее продолжительного срока, а затем 
наиболее упорные из них отправлялись в плен, а остальные в полки.

Система не особенно тщательного выбора добровольцев дала 
значительный процент (до 68 %) людей, но состав формируемых 
частей оказался сомнительным по своим качествам, так как остава-
лись в значительной пропорции колеблющиеся и даже прямо враж-
дебные нижние чины, главным образом из хорватов и словинцев, 
удерживаемые лишь страхом наказания.

Необходимо отметить, что описанная мера набора не была одо-
брена свыше. Как Начальник штаба Верховного главнокомандую-
щего, так и Военный министр (рапорт генерала Чистякова, лист 6-й, 
обор.) категорически высказывались отрицательно, но пока шла 
переписка по вопросу отмены обязательного набора, объявленного 
распоряжением генерала Эбелова, фактически он был почти закон-
чен (рапорт генерала Чистякова, лист 7-й). 

Случайно собранная масса естественно находилась в дисгар-
монии. Хорваты и словенцы заявляли, что они вовсе не "сербы",  
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а католики, и до того, к чему стремятся сербы, им дела нет. Было бы 
совершенно неоправданным утверждать, чтобы при югославянской 
горячности и в такой обстановке не было брани, ссор, драк, ударов 
и даже поранения и убийств. 

Последние явления имели место среди югославян, которые от-
казывались от поступления в сербский добровольческий корпус в 
более или менее резкой форме, с большим или меньшим влиянием 
на остальных прибывших с ними югославян. 

Побои проводились самими же солдатами (действительными 
добровольцами) в отсутствии офицеров, главным образом по но-
чам. Избивались хорваты и словинцы, наиболее враждебно настро-
енные против сербов. Бывали случаи, что сами караульные били и 
отбирали деньги у арестованных. (Показания капит. Майстровича 
и подпоручика Пекле).

В приложении к письму Министра иностранных дел приводят-
ся фамилии 24 хорватов и словинцев, избитых тем или иным спо-
собом. 

Несомненной возможности нанесения этим людям побоев 
не отрицают как сербское командование, так и начальник штаба 
Одесского военного округа и Одесский воинский начальник. Такие 
же данные содержатся и в докладе контрразведывательного отделе-
ния штаба Одесского военного округа. Опросить этих лиц генера-
лу Чистякову не удалось. Из числа упомянутых 24 пленных только 
7 человек, по спискам Сербского запасного батальона, значатся от-
правленными в полки, но находятся ли они там в данное время, ге-
нералу Чистякову сведений получить не удалось. Остальные 17, как 
категорически отказавшиеся, в списках не значатся и, по видимому, 
возвращены в плен.

Указываемый в том же приложении факт убийства одного сло-
винца (по дополнительному показанию Пекле – Кароля Потребуша) 
не подтвердился. Он был лишь избит, числился короткое время 
в 1-м батальоне V полка, а затем, как ненадёжный, отослан назад 
Одесскому воинскому начальнику для отправки в плен.

Случай отказа двух рот идти на пополнение полков II дивизии 
и случай убийства майором VII полка Николичем словинца (по фа-
милии Тротша) действительно имели место. Первый – 23 октября 
1916 года в Одессе на Куликовом поле у главного вокзала, когда 
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отказались идти на пополнение II сербской дивизии сначала три 
роты; но после уговоров около 150 человек из всей массы пошло по 
назначению. (Рапорт генерала Чистякова, листы 14 оборот. и 15), а 
второй – 20 октября в 4-й роте 2 батальона VII полка (лист 17 об.).

Демонстрация, когда принудительно навербованные добро-
вольцы кричали: "Да здравствует Австрия", "Долой Сербию", "Долой 
короля Петра", − была в 4-й роте V полка. При ликвидации её было 
убито 3, задавлено 10, всего пострадало 20 человек (лист 19). 

Новое заявление подпоручика Пекле о бывшем 30 октября 
1916 года случае отказа 165 хорватов, находившихся в воспитатель-
ной команде, от поступления в Сербский корпус, причем 4 хорва-
та принесли лично генералу Живковичу жалобы на нанесение им 
от 60 до 125 "батог" подтверждается показанием подполковника 
Кушакевича, хотя и не в такой яркой форме (от 9 декабря № 400). 
Все 165 хорватов генералом Живковичем возвращены Одесскому 
воинскому начальнику для отправки в плен. 

На почве сурового режима и принудительного задержания во-
еннопленных, расследованием генерала Чистякова установлено и 
несколько новых случаев насильственных действий, на которые 
не содержится указаний в переписке Министерства иностранных 
дел. Случаи эти закончились 10 ноября 1916 года убийством капи-
тана Сербского добровольческого корпуса Штольфа. По данным 
дознания, произведенного разведывательным отделением штаба 
Одесского военного округа можно заключить, что он убит оши-
бочно вместо командира 1-й роты VII полка капитана Танасковича 
(серба из Королевства), весьма требовательного и строгого началь-
ника.

Последний факт вызвал решительное вмешательство Главного 
начальника Одесского округа, который 15 ноября за № 09235 дал 
предписание генералу Живковичу устранить из полков II сербской 
дивизии всех добровольцев, на благонадёжность которых поло-
житься нельзя, сдав их Одесскому воинскому начальнику. 

Но генерал Живкович ограничился принятием лишь паллиа-
тивной меры – опросом содержащихся в этот период времени под 
арестом 24 нижних чинов – и на принятие какой-либо меры для 
удаления из полков всех людей, удерживаемых против их желания, 
не решился, так как такая мера могла бы привести к сокращению 
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состава дивизии почти наполовину, а между тем мысль о создании 
возможно большего "запаса людей" для сербской армии, лишенной 
иных источников комплектования, сохраняла свою жгучесть.

Освобождение рядов корпуса от подневольных добровольцев 
генерал Живкович предполагал произвести постепенно, рассчиты-
вая, что вероятность новых беспорядков ослабляется (объяснения 
генерала Живковича) и настаивал на мерах воспитательного харак-
тера, как то:

1. Удаление II дивизии из окрестностей Одессы, где предполага-
лась немецкая, еврейская и болгарская агитации, вглубь Херсонской 
или Екатеринославской губерний.

2. Улучшение расквартирования и продовольствия, которые 
были неудовлетворительны.

3. Усиление работы "воспитательной команды".
4. Образование школы прапорщиков, где все интеллигентные 

добровольцы подготовлялись бы в славянском духе для пополне-
ния офицерского состава корпуса. 

5. Устранение вредного влияния некоторых хорватских и сло-
винских политических организаций в России, преследующих цели 
обособления хорватов и словинцев от сербов.

6. Использование сербских частей только на сербской террито-
рии при общем благоприятном ходе операций.

Вывод. Факты насилий и столкновений при формировании 
II сербской дивизии, указанные в приложениях к письму Министра 
иностранных дел, в общем подтвердились, кроме убийства Кароля 
Потребуеша, который был только сильно избит. Установлено не-
сколько новых фактов: беспорядки в роте 2-го батальона VII пол-
ка со смертельным поранением майором Николичем рядового 
Тротша, убийство капитана Штольфа в VII полку, отказ служить в 
сербских формированиях 165 хорватов, бывших в воспитательной 
команде.

Все эти столкновения обусловлены, прежде всего, нахождением 
в частях насильно удерживаемых хорватов и словинцев, при нали-
чии крупных потерь I Сибирской [ Сербской] дивизии в Добрудже 
и при употреблении её для боев не на сербском фронте, на что до-
бровольцы не шли. 

Первым проявлением давления на добровольность поступле-
ния представляется принудительная отправка в начале октября 
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1916 года всех военнопленных югославян из Одесского военного 
округа и некоторых других пунктов в г. Одессу для опроса в серб-
ских казармах, какой мерой, не одобренной свыше, имелось в виду 
ускорить формирование II Сербской дивизии, на что, по июльско-
му ходатайству генерала Эбелова, основанному на преувеличенных 
расчетах сербского командования относительно избытка добро-
вольцев, последовало 6 сентября 1916 года Высочайшее повеление, 
а между тем, нормальный приток добровольцев был медленным, 
особенно при необходимости больших укомплектований для I ди-
визии, действовавшей в Добрудже.

Вторым шагом в принуждении была обстановка опроса юго-
славян в сербских казармах с применением уже мер физического 
воздействия на упорствующих.

Дальнейшие насильственные меры применялись уже в полках, 
где на вынужденных добровольцев смотрели, как на военнообязан-
ных.

Основной причиной возникновения описываемых эксцессов, 
помимо принудительности комплектования, представляется поли-
тическая и религиозная рознь элементов, из коих комплектовались 
сербские формирования. Эти различные элементы искусственным 
образом связать было нельзя, а попытки в этом направлении вы-
звали естественные протесты, которые ликвидировались не всегда 
дозволенными средствами.

Для разрешения возникшей переписки полагал бы, не отсылая 
материалов произведенного расследования в Министерство ино-
странных дел, так как в них заключаются некоторые данные, кото-
рые представляются нежелательными, во избежание могущих быть 
нареканий, сообщать в другое ведомство, результат расследования 
вкратце сообщить министру иностранных дел с указанием причин, 
объясняющих возникновение некоторых эксцессов, коренящихся в 
тяжёлом положении сербской армии и в разности политических и 
религиозных взглядов сборных элементов дружины.

В письме представляется необходимым отметить также, что 
некоторое давление на волю вербуемых оказано было случайно, по 
почину местных начальников, и что оно устранено.

Помета − Ставка Подполковник Барановский 
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.68−71(об).
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ДОНЕСЕНИЕ ВР. И. Д. НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

ГЕНЕРАЛА В.И.ГУРКО НАЧАЛЬНИКУ 
ШТАБА СТАВКИ ВЕРХОВНОГО 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ГЕНЕРАЛУ  
ОТ ИНФАНТЕРИИ М.В. АЛЕКСЕЕВУ О ВРЕДЕ 
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ВЕРБОВКИ В КОРПУС, 

4 ФЕВРАЛЯ 1917 ГОДА.

СТАВКА
Милостивый государь Михаил Алексеевич,
При формировании во исполнение Высочайшего повеления от 

6 сентября 1916 года II сербской добровольческой дивизии в Одессе, 
было допущено давление на волю вербуемых, в результате коего в 
кадрах сербской дивизии появилось значительное число лиц, при-
нудительно набранных, преимущественно из хорватов и словинцев. 
В искусственно собранной массе добровольцев, на почве принужде-
ния и глубокой религиозной и политической розни между сербами, 
хорватами и словинцами, имел место ряд эксцессов, доходивших 
в нескольких случаях до убийств и массового протеста против на-
сильственной вербовки.

Принуждение австро-венгерских подданных при наборе в 
сербские формирования вызывало протест Австро-Венгерского 
правительства и запрос нашего Министерства иностранных дел на 
основании целого ряда поступивших туда заявлений.

Произведенным генералом для поручений при штабе 
Главнокомандующего армиями Юго-западного фронта генералом-
лейтенантом Чистяковым расследованием установлены случаи:

1. Побоев хорватов и словинцев, насильно взятых в сербские 
войска и протестовавших против этого насилия.

2. Убийстве в общей свалке на почве демонстраций принуди-
тельно набранными своей верности Австрии и дому Габсбургов.

3. Массового отказа идти на пополнение I сербской дивизии, 
дравшейся в Добрудже.
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4. Бегство назад в плен из "воспитательной команды", и
5. Убийства в строю на почве сурового режима офицером 

Сербского добровольческого корпуса Николичем словинца Тротша 
и, как акта мести, капитана Штольфа.

Указанные случаи служат вполне определенным показателем 
бесполезности и вреда насильственной вербовки, почему обраща-
юсь к Вашему Высокопревосходительству с просьбой, в дополнение 
к письму генерала Клембовского от 21 января за № 670, преподать 
соответствующие указания, чтобы командированные, согласно 
Высочайшего соизволения, в Донскую область группы сербских 
офицеров отнюдь не вербовали бы юго-славян против их желания. 

Для успешности набора пропаганда, конечно, является необхо-
димой, но в основе её должно лежать свободное самоопределение 
лиц, среди коих она производится.

Примите уверение в моём совершенном уважении и преданно-
сти.

Подпись: Василий Гурко. 
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.72−73.
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ДОНЕСЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРА 
ПРИ ВЕРХОВНОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА А. С. ЛУКОМСКОГО 

ДЕЖУРНОМУ ГЕНЕРАЛУ ПРИ 
ВЕРХОВНОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ О 

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
II СЕРБСКОЙ ДИВИЗИИ, 5 ФЕВРАЛЯ 1917 Г.

СТАВКА
Препровождая при сем переписку по вопросу о принудитель-

ном наборе юго-славян в сербские формирования, сообщаю, что 
вр.и.д. Начальника штаба Верховного главнокомандующего, оз-
накомившись с расследованием генерал-лейтенанта Чистякова, 
которое подтвердило наличность принуждения при вербовке до-
бровольцев во II Сербскую дивизию и ряд эксцессов, возникших 
на этой почве, признает, что рассчитывать на достаточный приток 
добровольцев для формирования II Сербской дивизии и для посто-
янного укомплектования её не представляется возможным. 

При таких условиях формирование II дивизии является излиш-
ним и генерал Гурко просит сообщить Вашему Превосходительству 
для соответствующих распоряжений, что следует озаботиться лишь 
надлежащим комплектованием кадров I Сербской дивизии и над-
лежащим формированием запасного полка, откуда, как она, так и 
сербские войска, действующие на Салоникском фронте, могли бы 
постоянно пополняться.

Ответ министру иностранных дел по вопросу о принудитель-
ном наборе юго-славян посылается по вверенному мне Управлению.

Генерал-лейтенант Лукомский 
РГВИА. Ф. 2003 оп. 2., д.330. Л.2−2(об).
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ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА СЕРБСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО КОРПУСА В РОССИИ 
ГЕНЕРАЛА М.ЖИВКОВИЧА НАЧАЛЬНИКУ 

ШТАБА ОДЕССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА О 
ФОРМИРОВАНИИ КОРПУСА, 7 ДЕКАБРЯ 1916 Г.

Честь имею доложить, что формирование по снабжению и 
укомплектованию личным и конским составом в следующем поло-
жении:

А. I Управление корпуса по штату № 17
На № 09281 
а) Личный состав
Для всего личного состава, полагаемого по штату № 17, даны, 

но до сих пор не прибыли: 2 писаря при штабе Управления, 4 писа-
ря в Управление Корпусного интендантства.

б) Конский состав
Наряд для всего конского состава дан, и лошади прибывают и 

сбруя, за исключением 6 комплектов, для одноконных повозок, по-
лучены.

II. Приданные Управлению корпуса учреждений с обозн. батал.
а) Личный состав.
Из классных чинов не прибыли еще: 1) в продовольственный 

транспорт – 1, 2) в продовольственный магазин – 2, 3) в обозный 
батальон – 1, команду обозного батальона – 4, команду транспорта –  
3 ветеринарных врача. Что касается нижних чинов, видно из при-
лагаемых ведомостей; 4) для ветеринарного лазарета и дезинфекци-
онного отряда прибыли все чины, кроме 1 фельдшера. 

б) Конский состав
Наряд дан, и лошади только начали прибывать. Обоз не полу-

чен.
III. II Дивизия.
1) Штаб дивизии.
а) Личный состав.
Наряд дан на весь личный состав и все, за исключением контро-

лера, прибыли.
б) Конский состав. 
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Все лошади и повозки получены.
2) Пехотные полки.
а) Личный состав 
Для полков налицо весь личный состав, за исключением тех, 

которые возвращены в плен из-за ненадежности. Это число было 
бы легко пополнить из Запасного батальона, но, так как добавочно 
приказано сформировать при полках учебную сапёрную команду 
для сбора оружия и траншейных орудий, то сначала формируются 
те команды, по окончании чего роты будут дополнены до штата.

Пулемётные команды формируются при артиллерийском 
управлении Одесского военного округа. 

Полковые врачи все назначены, прибыло больше половины, 
для остальных получено известие, что прибудут.

б) Конский состав.
Полки получили 81 повозку, недостает еще 49. Упряжи полу-

чено по 29 комплектов, недостает еще 99 комплектов (здесь счита-
ются и полевые кухни, которые получены). Лошади прибыли все.

3) Санитарные учреждения
а) Личный состав.
Прибыли все врачи, за исключением главного врача гигиени-

ческого санитарного отряда, формируются учреждения по очереди. 
Сформирован II див. лазарет, а потом I санитарная рота и дезин-
фекционный отряд. 

б) Конский состав
Лошади прибыли, остальное еще не принято, так как еще не 

сформированы учреждения.
4) Продовольственный транспорт.
а) Личный состав. 
Налицо.
б) Конский состав.
Лошади прибыли. Повозок принято 69, недостает 100 повозок 

и 2 пол. кухни и упряжь для 100 повозок. 
5) Ружейно-пулеметный парк
Формируется при артиллерийском управлении штаба Одес- 

ского военного округа. 
IV. В запасном батальоне в настоящее время находится: 
А) Из I Сербской добровольческой дивизии выздоровевших 

раненых, которые могут быть посланы на укомплектование I диви-
зии – 1.080 нижних чинов, в слабосильной команде таковых же 500.
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Б) В 12 ротах Запасного батальона числится 2.400 солдат, кото-
рые могут быть посланы или для укомплектования I, или для фор-
мирования новой II дивизии. 

В) Кроме этого, еще 116 солдат, обучаемых в 5-м запасном ар-
тиллерийском дивизионе, которые предназначены для формирова-
ния артиллерийских частей. Остальное число людей в воспитатель-
ной и слабосильной командах, которые не могут быть назначены 
для укомплектования боевых единиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 2 ведомости

Из вышеизложенного видно, в каком состоянии формирова-
ние сербского добровольческого корпуса, что касается снабжения и 
укомплектования личным и конским составом. Но по этим только 
данным, т.е. по материальной готовности Корпуса нельзя судить о 
полной готовности Корпуса к отправлению в Действующую Армию. 

Подобного примера формирования вооруженных сил в воен-
ное время история не дает. 

Формирование Сербского добровольческого корпуса произво-
дится и развивается в исключительной обстановке, которую необ-
ходимо разъяснить.

I. Обстановка стратегически-тактическая
Сербский добровольческий корпус формируется следующим 

образом:
1) Из небольшого числа офицеров и нижних чинов Сербской 

армии, воспитанных в национальном духе. Они готовы дать жизнь 
свою в борьбе с врагом, который оккупировал их отечество, созда-
ваемое постоянной борьбой в течение столетия, а потерянного в те-
чение двух месяцев. Почему душа этих офицеров и нижних чинов 
переполнена ненавистью к врагам и горячим желанием отомстить 
или погибнуть.

2) Из гораздо большего числа своих одноплеменников: офице-
ров и нижних чинов австрийской армии, поступивших из русско-
го плена для формирования Сербского добровольческого корпуса. 
Эти офицеры и нижние чины воспитывались традиционно нашим 
неприятелем в духе враждебности к своим братьям, живущим вне 
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пределов Австро-Венгрии. Дух офицеров югославянских нацио-
нальностей нужно ободрить хорошей перспективой нашего бу-
дущего государства; дух нижних чинов необходимо переработать 
раньше, чем повести их в бой. 

Они все еще в Австрии жили в постоянном страхе, они не ос-
меливались покупать сербские журналы, иметь в своем доме серб-
ские книги, а того, кто посмел держать в своем доме портрет серб-
ского короля, обвиняли в государственной измене и арестовывали. 
Пример всем известный – Загребский процесс и афера Фриндюнга. 

3) Из небольшого числа офицеров и нижних чинов братской 
нам русской армии, готовых во всём помочь своим младшим и по-
страдавшим братьям-сербам.

Вот элементы личного состава, входящие в основу формирова-
ния Сербского добровольческого корпуса.

Осматривая лично полки II Сербской добровольческой диви-
зии, в которых находятся все вышеуказанные элементы личного 
состава, я убедился, что из этого элемента возможно будет создать 
хороших бойцов, но под условием воспитания второй группы лич-
ного состава в течение продолжительного времени. 

Ободрить душу добровольцев, переполненную страхом по-
пасть в плен своим вчерашним государям и постоянной заботой: 
что будет с их семьями, если австрийцы узнают об их поступлении 
в сербскую армию. 

Этот страх увеличивается еще больше, вследствие неуспехов 
I Сербской добровольческой дивизии в Добрудже. Они узнали, что 
австрийцы пускали с аэропланов объявления, как будто в Австрии 
известно, кто поступил в сербскую армию; приглашают их сдавать-
ся, иначе их имения и семейства будут уничтожены. 

Всем известно, что добровольцы I Сербской добровольческой 
дивизии в начале боёв в Добрудже боролись героически, все до мо-
мента возможности попадания в плен, т.е. до момента отступления. 
Бывали примеры, что раненые добровольцы застреливались, видя 
отступление своих товарищей, которые их не подбирали из-за стра-
ха самим попасть в плен. 

С момента начала отступления в тесном соприкосновении  
с неприятелем I Сербская добровольческая дивизия сделалась не-
способной для борьбы. Дух добровольцев настолько упал, что из 
героев вдруг сделались трусы. Но такие, впрочем, свойства всех  
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добровольческих организаций. Поэтому очень рискованно вводить 
добровольческие полки преждевременно в бой, т.е. без предвари-
тельной подготовки: рациональной к бою.

Деморализация в рядах I Сербской добровольческой дивизии 
перенесена невольно в ряды II дивизии, которая находилась в фа-
зисе своего формирования. Начались волнения и брожения между 
добровольцами, подстрекаемые разными агентами. Слабые духом 
стали отказываться оставаться и дальше добровольцами, откры-
то изъявляя страх попадания в плен и заботы про свое семейство. 
Сильные еще духом добровольцы стали их ругать и называть их 
трусами. Начались ссоры, которые быстро переходили в рукопаш-
ные драки. Офицеры-добровольцы оказывались бессильными пре-
дотвратить возможные беспорядки. Офицеров сербской армии не 
хватает более как один на роту. В результате, как известно, в одной 
драке, имеющей место 23 октября с.г., лишены жизни 13 человек.

Стало быть, что для создания Сербского Добровольческого 
Корпуса, готового сложить кости на поле брани, нужна энергиче-
ская, методическая и продолжительная работа, иначе корпус будет 
представлять стадо баранов, которое после первого неудачного сра-
жения внесёт только деморализацию в соседние боевые единицы, 
что будет очень вредно влиять на целесообразность командования.

Чтобы иметь корпус прочной организации, мною приняты все-
возможные меры, не забывая ни одной минуты, что это всё-таки бу-
дет Добровольческий корпус, в котором психологический момент 
всегда будет играть самую важную роль.

До сих пор мною предпринято следующее:
1) Для комплектования и пополнения убыли в I Сербской до-

бровольческой дивизии, а равно для поднятия упавшего духа в ря-
дах сей дивизии, нужно было её отодвинуть дальше от непосред-
ственного соприкосновения с боевым фронтом.

Это уже осуществляется. Дивизия получила приказание отойти 
на линию Березовка − Воскресенск. Там же мною будут предприня-
ты меры для создания дивизии прочного состава.

2) Для поднятия духа в рядах II Сербской добровольческой ди-
визии приказано удалить из рядов добровольцев все вредные эле-
менты – агитаторов, вызывающих колебание духа добровольцев.

3) Устроена так называемая "воспитательная команда". В этой 
команде в отдельном помещении находятся все павшие духом  
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добровольцы из I и II дивизий, а равно вновь прибывающие добро-
вольцы. Там они воспитываются выбранными офицерами в нацио-
нальном духе. Они осведомляются о надобности объединения всех 
юго-славян, о верности и преданности к единокровной и братской 
нам великой и сильной России – покровительнице всех славян. Эта 
команда дает уже хорошие результаты. 

4) В полках держатся лекции воспитательного характера. Этим 
путем осведомляют добровольцев об идее освобождения и объеди-
нения, о непобедимой силе России и ее союзников и о несомненном 
окончании войны разгромом Австрии.

5) Для подготовки запасных офицеров открыта школа, в кото-
рую поступают интеллигентные, молодые добровольцы, кончив-
шие, самое меньшее, четыре класса гимназии или реального учили-
ща. В этой школе теперь 190 человек (воспитанников). По оконча-
нии курса, который будет не менее двух месяцев, эти молодые люди 
вольются в ряды полков, как апостолы в воспитательном смысле, и 
как хорошие взводные офицеры.

Все вышеуказанные меры, предпринятые до сих пор очень хо-
рошо повлияли на успокоение духов добровольцев. Но внушить до-
бровольцам желание драться далеко от пределов своего отечества и 
бить врага там, где бы он ни был, пока невозможно. Работа в этом 
отношении оказывается пока напрасной, ибо добровольцы открыто 
изъявляют, что они поступили в ряды Сербского добровольческого 
корпуса только для освобождения непосредственно своей отчизны.

Эти обстоятельства и настроения в рядах добровольцев нельзя 
игнорировать.

Кроме того, я ходатайствовал о формировании хотя бы трёх 
учебных батарей: по 1 полевой, 1 горной и мортирной. Это нахожу 
необходимым, ибо соответствующая взаимная поддержка в бою 
разных родов оружия немыслима без ознакомления этих родов ещё 
до боя. 

Офицеров и нижних чинов артиллеристов для формирования 
этих трёх батарей имею уже налицо. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обстановка стратегическо-тактическая требу-
ет методической подготовки частей Сербского добровольческого 
корпуса в продолжительное время, не менее трех месяцев, если же-
лательно из него извлечь предполагаемую пользу.
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II) Обстановка политическо-национальная.
Освобождение как Сербии, так и всех югославянских земель, 

находящихся под австрийским игом, неосуществимо ни Сербской 
армией на Салоникском фронте, ни Сербским добровольческим 
корпусом в России. 

Все надежды всех нас, сербов, обращены, в первом ряду, в сто-
рону великой и сильной России, а затем её сильных союзников. 

Всё, что возможно сделать маленькой Сербии в борьбе с силь-
ными и многочисленными врагами, по моему скромному убежде-
нию, ею сделано. И если бы не было нападения со стороны ковар-
ной Болгарии в бок и в тыл Сербии, Сербская армия сумела бы обо-
ронять свои границы и не допустила бы связи Германии с Турцией.

В этом случае сербское государство не поставляло бы вопрос 
о жизни и смерти последнего своего солдата для выполнения этой 
задачи. 

Но теперь иной вопрос. Сербская армия на Салоникском фрон-
те насчитывает в настоящее время не больше 35.000 штыков. И это 
все, что осталось от прелестной армии, насчитывающей в прошлом 
году 300.000, оборонявшей линию рек – Дуная, Савы и Дрины и 
преграждавшей германцам дорогу Белград–Константинополь.

Кульминационная точка напряжения моральных и материаль-
ных сил давно уже достигнута. Пополнения убитых в рядах этой 
армии ожидать неоткуда. Перспектива ужасная. И если наши вели-
кие и сильные покровители, а в первом ряду, родная нам Россия не 
сбережёт несчастных своих братьев младших от дальнейших жертв, 
солнце свободы осветит пустые поля Сербии и Югославии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обстановка политическо-национальная тре-
бует сбережения сил Сербского добровольческого корпуса до край-
них границ возможности. Его нужно пустить в действие не рань-
ше решительного момента, имея постоянно в виду, что это будет 
единственная вооруженная сила, которая будет необходима для 
оккупации занятых земель Югославии; для обороны от албанцев  
и болгарских комитаджийских банд. Этот корпус будет единствен-
ная вооруженная сила, единственный кадр для формирования ар-
мии будущего государства. 

Генерал Живкович
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.96−98.
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РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ОДЕССКОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА ГЕНЕРАЛА ОТ ИНФАНТЕРИИ 

М. И. ЭБЕЛОВА ВР. И. Д. НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО  

О ФОРМИРОВАНИИ КОРПУСА,  
12 ДЕКАБРЯ 1916 Г.

Доношу Вашему Высокопревосходительству, что со времени 
получения распоряжения генерал-адъютанта Алексеева в произво-
дящиеся в Одесском военном округе сербские формирования по-
ступают лишь добровольцы, изъявившие желание служить в серб-
ских войсках и в качестве таковых высылаемые в округ из других 
районов. 

Суточный приток таких добровольцев за последнее время, в 
среднем, не превышает 10 человек, что объясняется как ходом со-
бытий в Добрудже и Валахии, так и теми огромными потерями, ко-
торые понесла в добруджанских боях I Сербская добровольческая 
дивизия и связанным с этими потерями – упадком духа в рядах 
сербских добровольцев.

Эти обстоятельства, несомненно, отражаются и на настроении 
сербских добровольцев, как уже участвовавших, так и вновь посту-
пивших. 

Среди них идет колебание, поддерживаемое сторонниками 
Австрии и преимущественно из среды хорват-католиков, поступив-
ших добровольцами в общей массе. 

Такие добровольцы, при обнаружении их, немедленно удаля-
ются, как равно и те, кто окончательно заявил, что не желает слу-
жить в сербских рядах. Так, за время с 1 октября по 10 декабря было 
удалено из рядов добровольцев свыше 2 тысяч человек, и не при-
нято из прибывших около 3 тысяч человек, всего свыше 5 тысяч че-
ловек. Эта цифра в дальнейшем может значительно вырасти, в осо-
бенности, если в настоящее время произвести проверку желающих 
служить в сербских и чешских частях. При таком опросе возможно, 
при нынешних обстоятельствах, ожидать массового ухода добро-
вольцев, и тогда Высочайшая воля о принятии самых энергичных 
мер к скорейшему формированию II Сербской дивизии останется 
невыполненной.
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Между тем, в настоящее время Сербский корпус в личном сво-
ем составе почти доукомплектован, и обе дивизии приступают к 
боевой подготовке, одновременно с укреплением поколебленного 
духа добровольцев юго-славян. 

По новой дислокации, обе дивизии размещаются по чисто рус-
ским деревням в Вознесенском и Александровском районах, вдали 
от всяких влияний смешанного населения Одессы, и можно наде-
яться, что через известный период поступившие в них доброволь-
цы, по отобрании соответствующей подписки и по приведении их к 
присяге Сербскому королю, станут с честью под сербские знамена.

В будущем части эти, составленные главным образом из сербов 
и затем из разных югославянских национальностей, явятся, быть 
может, единственным ресурсом в руках сербского правительства 
при возвращении его на родину, где все мужское население в воз-
расте военнообязанных истреблено швабо-болгарами.

Последнее обстоятельство, в связи с полной невозможностью 
ожидать нового сколь-нибудь значительного притока доброволь-
цев сербов, побуждает меня с особой осторожностью относиться к 
уменьшению наличного состава Сербского добровольческого кор-
пуса, в опасении, что при в случае категорическом подтверждении 
с Вашей стороны произвести теперь же проверку и выделение всех 
не желающих служить, мера эта может сразу понизить в огромной 
степени эту численность, или даже свести корпусный состав на пол-
ковой.

Что же касается выделения чехов, желающих служить в чеш-
ских частях, то вместе с сим мною по сему предмету отданы соот-
ветствующие распоряжения.

В заключение считаю необходимым доложить, что, получив 
упомянутое выше распоряжение генерал-адъютанта Алексеева, я 
вместе с тем должен был исчерпать все средства для сформирова-
ния Сербского корпуса и принять меры к выяснению цели учреж-
дения этого корпуса всем поступающим добровольцам, создав для 
этого особую воспитательную команду, через которую эти добро-
вольцы – нижние чины проходили, и если мне не удастся сформи-
ровать Сербский добровольческий корпус, то моя совесть будет 
спокойна, ибо во исполнение Высочайшей воли я исчерпал все воз-
можные средства. 

Генерал от инфантерии Эбелов
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.85−86.
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ПОВЕРЉИВИ ИЗВЕШТАЈ КОМАНДАНТА 
СРПСКОГ ДОБРОВОЉАЧКОГ КОРПУСА 
ГЕНЕРАЛА М. ЖИВКОВИЋА СРПСКОМ 

ПОСЛАНИКУ У РУСИЈИ М.СПАЛАЈКОВИЋУ  
О ИТАЛИЈАНСКИМ АКТИВНОСТИМА ПРОТИВ 

КОРПУСА, 1. ФЕБРУАРА 1917. Г. ОДЕСА

Српски Добровољачки Корпус
Пов. А.Ђ. No. 956
Краљевско-Српском Посланику и опуномоћеном Министру
Господину Др МИРОСЛАВУ СПАЛАЈКОВИЋУ53

Пов.[ерљиво]службено 
ПЕТРОГРАД

ГОСПОДИНЕ МИНИСТРЕ

Од онога времена нарочито, после неуспеха 1. дивизије у 
Добруџи и враћања у позадину, осећа се у обема дивизијама по-
колебаност духова и падање вере, да је тако лако и тако могућно 
остварење уједињења Југославије. Осетивши такво расположење у 
Корпусу, овдашња талијанска колонија, са талијанском конзулом и 
једним талијанским поручником на челу, отпочела је да врши све 
јачу агитацију међу официрима Корпуса и другим интелигентнијим 
људима, а нарочито студентима. Њен се рад креће у два правца:

1) Словенцима из области на које Талијани претендују и које су 
делимице заузели – они веле да су талијански грађани, траже од њих 
да и сами изјаве, да су грађани Италије и помажу им да утекну из 
Корпуса и пребегну у Италију.

2) Хрватима доказују, да им је свака борба у заједници са Србима 
излишна, пошто ће велики део Хрватске потпасти под Италију; 
с друге стране, износи се могућност, на којој, како се вели мађу 

53 Др Мирослав Спалајковић (1869–1951), српски дипломата и политичар. У вре-
ме када је настао документ он је био амбасадор у Русији и опуномоћени министар 
cрпске владе.
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овдашњим Хрватима, ради Супило, да Хрватска постане самостална 
под Талијанском династијом а под војводом од Абруце. Хрватима 
се овде препоручује, да траже талијанско поданство, које ће им из-
радити посланик у Петрограду и талијански генерал, који се тамо 
находи; за два месеца ће то бити готово, а излазаки из Корпуса биће 
тада ствар талијанска.

Тачност ових мојих навода потврђују рапорти, који Вам се у 
препису прилажу. Из њих се види ово: да су из Корпуса утекла два 
ђака, Александар МАЛФАТИ и још један ђак, у вези са талијанским 
Консулом (рапорт управн.[ика] школе за рез.[ервне] офици-
ре Строго Пов. Бр. 180. од 20. I 1917. год.); да је Хрват Драгомир 
Пичинић био код талијанског Консула и имао разговор у горњем 
смисли (исп. рапорт Љубомира Јесиха, Пов. Аб. 779 14. I 1917. год., 
рап.[орт] Радисава Дефранзе од 11. I 1917. Пов. АЂ. 812. од 12. јан.
[уара] 1917. год.); да заиста постоји међу официрима агитација у ко-
рист војводе од Абруце (изказ поручн.[ика] Ландикушића, рапорт 
потпуковн.[ика] Петра Радивојевића Пов. Бр. службено од 16. I 
1917. год.).

Ја се старам, колико ми срества допуштају, да сузбијем рђаве 
последице оваквог рада Талијана и да га што пре угушим. Али сма-
трам, да је његов домашај врло велики у политичком смисли, за то 
Вас мoлим, да, поред онога што Ви сами нађете за сходно да урадите, 
известите о овоме и председника Владе.

Сматрам, да је ово згодна прилика не само за то, да се изобличи 
рад Талијана према нама, него да се покаже и велика штетност за нас 
од тога што су неки Крајеви Словеначке и Хрватске и само обећани 
Италији. Када Италија сада ради овакве ствари, јасно је шта ће она 
предузимати према нама у будућности.

Али, с друге стране, Италија, радећи овако, избија нама оружје 
из руку. Јер они људи, који треба да највише вичу, боре се и раде 
против Италије, постају, вероватно за какву награду, њени савезни-
ци а наши противници. Када ми будемо тражили, да се од Италије 
одузму Словеначке и Хрватске замље, онда ће ови назови Хрвати и 
Словенци изаћи са изјавама да они хоће да буду са Италијом.

Но оно што нас мора највише болети јесте то, што се оваквим 
радом уноси деморализација и забуна у поверени ми Корпус и што 
се тако слаби његова морална снага. Ова војска, која се у Добруџи 
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са таквим самопожртвовањем борила и за нашу, и још више за  
руску ствар, није заслужила да буде на очиглед Руса и осталих савез-
ника, изложена оваквом издајничком, шпијунском и подлом раду 
Талијана.

Жртве, које је дала у Добруџи 1. Српска Добровољачка дивизија, 
састављена из Срба, Хрвата и Словенаца, не могу бити игнорисане 
од стране наших великих савезника, а најмање од стране Руса.

Велики број погинулих, рањених и оставших инвалида из целе 
Словеначке и Хрватске, поред осталих обзира, налаже нам, да узме-
мо енергично у заштиту народност, баш тих Крајева, у којој Талијане 
бесправно увлаче своје прсте и желе да искористе слабост малене 
Србије. Русија и њене власти треба да нам помогну да сузбијемо 
овај насртај на наш Корпус, који је наперен не само против целога 
Словенства, а разуме се и Руса. Поред осталих мера, које они сами 
имају, да предузму према Талијанима у Русији, они морају, пристати 
да се сви људи, који улазе у везе са туђинском, најстроже казне. Не 
треба да се деси онакав случај као са Словенцем Пекле54, за којега 
Руси, и поред наших несумњивих доказа да је веома сумњив, находе 
да је исправан и да га треба оставити да и даље врши свој посао.

Мени се чини, да се цео овај рад мора находити у вези са радом 
Геруца, Туме и других у Петрограду, који су се старали, да на сваки 
начин оцрне овај Корпус и већ су ликовали да им је пошло за руком 
да га униште.

Сматрам, да би било потребно:
1) Обавестити савезничке владе о издајничком раду Италије у 

овом смислу како овде тако и у Петрограду и тражити од њих, да у 
име коректности савезничких односа настану код талијанске владе, 
да се тај рад штетни по све савезнике, сместа прекине.

2) Тражити, да се овдашњи Консул талијански сместа одавде 
уклони, пошто се компромитовао својим радом. По себи се раз-
уме, да нас у овом правцу има највише, да помогне Русија, али ни 
Енглеска, ни Француска не могу и не смеју бити равнодушне пре-
ма оваквом нелојалном поступању Италије према једном њиховом 
савезнике, који је толико жртвовао у овом рату, да је несумњиво  

54 Гашпар Пекле, Словенац, аустроугарски, руски и југословенски официр. Једно 
време служио је и код француске војне мисије у Русији. 
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заслужио боље поступање према себи, а не овакво, које га до очајања 
доводи.

Молим Вас Господине Министре, да примите уверење о мом ду-
боком поштовању.

Командант Српског Добровољачког Корпуса, 
1. фебруар 1917. год. Почасни ађутант Њ. В. Краља,
Одеса Ђенерал, Мих.[ајло] Живковић 
АС, 72, Ф.2, 631/1917.



228

РАПОРТ № 1264 НАЧАЛЬНИКА ОДЕССКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА ГЕНЕРАЛА ОТ 

ИНФАНТЕРИИ М. И. ЭБЕЛОВА ГЕНЕРАЛ-
КВАРТИРМЕЙСТЕРУ ПРИ ВЕРХОВНОМ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ О ФОРМИРОВАНИИ 
КОРПУСА, 14 ФЕВРАЛЯ 1917 Г.

[В] Первой сербской дивизии 12 батальонов, [в] каждом 
батальоне [в] среднем по 742 нижних чина. Полки первой дивизии 
сформированы по штату приказа Верховного 1915 года № 292, 
и каждый полк имеет команды конных разведчиков по штатам 
приказом Наштаверх. 1915 года № 225 и 286, пулеметные команды 
12-ти пулеметного состава по приказу Наштаверх 1915 года № 231 и 
полицейские команды за недостатком людей в уменьшенном составе. 
Всего для дивизии не хватает 3.963 строевых и 167 нестроевых 
нижних чинов, при наличии людей полки будут сформированы по 
приказу Наштаверх. 1916 года № 716. [Во] Второй сербской дивизии 
12 батальонов, в среднем 820 нижних чинов. Вторая дивизия 
формируется по штату приказа Наштаверх. 1916 года № 716, и из 
команд имеется при полках по одной 11-ти пулеметной команде и 
команде конных разведчиков, остальные команды формируются и 
за недостатком людей еще не укомплектованы. Всего для дивизии 
не хватает 3.453 строевых и 330 нестроевых нижних чинов. Обозы и 
учреждения первой дивизии сформированы, недостаёт 45 нижних 
чинов и 107 лошадей. Обозы и учреждения второй дивизии: для 
полкового обоза не хватает 120 повозок, перевязочному отряду 
5 повозок, лошадей недостает 88, распоряжением Снабрум55. Взят 
один лазарет II дивизии для Балтийской морской дивизии, о наряде 
лошадей для I и II дивизий испрошено разрешение Дегерум56., 
недостающие повозки реквизированы и выдаются. Кроме того, при 
II Сербской дивизии формируется по штату приказа Наштаверх. 
1916 года № 1094 ружейно-пулеметный парк, который, по его сфор- 
мировании, предположено включить в первый отдельный парковый  

55 Управление снабжения Румынского фронта. 
56 Дежурный генерал штаба Румынского фронта.
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артиллерийский дивизион, о чем возбуждено ходатайство перед 
Штарум57. Артиллерия: при первой дивизии имеется 1-й сербский 
пеше-горный артиллерийский дивизион из двух батарей по 6 
орудий, всего 12 горных орудий и два горных артиллерийских 
парка; на основании приказа Наштаверх. № 1664–1916 года 
формируется для первой дивизии 2-й отдельный артиллерийский 
дивизион с одноименным парковым дивизионом и для второй 
дивизии 3-й отдельный артиллерийский дивизион с одноименным 
парковым дивизионом; артиллерийские дивизионы подлежали 
формированию в Саратове, парковые дивизионы в Самаре. 
Запасной батальон в составе 12 рот, при батальоне состоит команда 
выздоравливающих, и с 15-го ноября 1916 года открыта школа для 
подготовки запасных офицеров корпуса. Всего в запасном батальоне 
и упомянутой команде и школе, за высылкой на Салоникский фронт 
1.182 человека, имеется 3.112 нижних чинов. Офицерский состав: 
из сербской армии прибыло пополнения 72 штаб. и 104 обер-
офицеров, всего 1 генерал, 176 офицеров, добровольцев-офицеров 
из военнопленных в корпусе всего 661 человек. Всего же состоит в 
I дивизии 470 офицеров, II дивизии 256, в запасном батальоне 82 и 
корпусном управлении 30. Корпус укомплектовывается офицерами, 
поступающими добровольцами из военно-пленных, и выпуском из 
школы для запасных офицеров корпуса, открытой 15 ноября 1916 
года. Ныне в этой школе состоит 288 слушателей, по успешному 
окончанию которой будут произведены в первый офицерский чин 
запаса, не окончившие успешно возвращаются в строй унтер-офи-
церами. При пополнении I и II дивизии встречают затруднения, 
так как добровольцев теперь прибывает очень мало, по донесе-
нию командира сербского корпуса, малый приток добровольцев 
объясняется приостановкой агитации в этом направлении среди 
военнопленных югославян и вредного влияния контрагитации в 
лагерях военнопленных со стороны агентов, неприязненно распо-
ложенных к этому делу. В Одессе с 1 ноября 1916 года учреждено 
отделение по сбору добровольцев, по сведениям которого в Дон- 
ской области есть подходящие элементы из военнопленных, о чем 
было доведено до сведения сербского военного агента при Ставке 

57 Штаб Румынского фронта.
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Верховного, и вопрос о командировании в Донскую область сербов-
офицеров для набора добровольцев в данное время находится 
на разрешении [в] Петрограде и крайне желательно ускорить 
разрешение этого вопроса. Первой и второй дивизиям и запасному 
батальону недоотпущено часть обмундирования, сапог и белья; в 
данное время в запасах Интенкр.58 этого имущества нет, таковое 
потребовано через Интенрум.59, а некоторое количество названного 
имущества заготовляется средствами округа, задержка вызывается 
недоставлением материалов по железной дороге. Обстоятельства 
формирования II дивизии и укомплектование первой были изло-
жены мною в рапорте Наштаверху 12 декабря № 09594, № 0531.

Генерал Эбелов.
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167. Л.79−80.

58 Интендантская служба корпуса.
59 Интендантская служба штаба Румынского корпуса.



231

ПЕРЕДАННАЯ ПО ИНСТАНЦИЯМ ПАМЯТНАЯ 
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ОДЕССКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА ГЕНЕРАЛА-ЛЕЙТЕНАНТА 

Н. А. МАРКСА О ЗНАЧЕНИИ СЕРБСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО КОРПУСА,  

30 ДЕКАБРЯ 1916 Г.

Генерал-квартирмейстеру при
Верховном главнокомандующем
20 февраля 1917 года.
При этом препровождаю Вашему Превосходительству памят- 

ную записку Начальника штаба Одесского военного округа, пере- 
данную мне генералом Гурко. Последний получил эту записку от 
Государя Императора; Его Величеству записка вручена великим 
князем Георгием Михайловичем. 

Дежурный генерал при Верховном главнокомандующем
Генерал-лейтенант Кондзеровский

Памятная записка
Одесса.
Формирование I Сербской дивизии производилось путем ко-

мандирования в пункты сосредоточения военнопленных славян-
ских национальностей сербских офицеров, которые, изыскивая 
среди югославян элементы, наиболее доброжелательно настроен-
ные к идее югославянской государственности, в течение шестиме-
сячного периода, с января по июль сего года, успели выбрать луч-
ший для вербовки материал, составивший I Сербскую добровольче-
скую дивизию, которая, по отзывам начальствующих лиц, боролась 
в Добрудже храбро, доблестно и героически, потеряв 80 % своего 
личного состава.

Формирование II Сербской добровольческой дивизии совпа-
ло с начавшимся отступлением из Добруджи; это обстоятельство, 
в связи с огромными потерями в I Сербской дивизии, которая на-
ходилась в фазисе своего формирования, и повело к значительному 
ослаблению притока добровольцев. Только с большим трудом, при 
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помощи коренных сербов, удалось в настоящее время Сербский 
корпус в личном его составе почти доукомплектовать. 

Для боя этот добровольческий личный состав не готов, но ко-
мандир сербского добровольческого корпуса надеется, укрепив по-
колебленный дух добровольцев юго-славян, создать из этого эле-
мента надежный для работы в бою состав. 

Так как ожидать нового, сколько-нибудь значительного прито-
ка добровольцев сербов в Сербский корпус нельзя, а на Салоникском 
фронте в настоящее время насчитывается более 35 тысяч штыков, и 
пополнение убыли в рядах этой армии ожидать неоткуда, то край-
не желательно формируемый в округе Сербский добровольческий 
корпус сохранить и пустить в действие не ранее решительного мо-
мента, ибо он явится, быть может, единственным ресурсом в руках 
сербского правительства при возвращении его на родину, где все 
мужское население в возрасте военнообязанных истреблено швабо-
болгарами.

И.д. начальника штаба Одесского Военного округа,
Генерал-лейтенант Маркс.60 
РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д.1167.Л.81−82 (об).

60 Маркс Никандр Александрович (1861–1921), генерал-лейтенант, и.д. начальника 
штаба Одесского военного округа.
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МЕМОРАНДУМ ОФИЦЕРОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
СЕРБСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО КОРПУСА 

КОМИССАРУ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
ЧЛЕНУ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ДУМЫ Л. ВЕЛИХОВУ 

С ПРОСЬБОЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЗ СЕРБСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО КОРПУСА,  

25 МАРТА 1917 Г.

г. Одесса. 
Сборный пункт управления
Одесского уездного воинского начальника.
Стремление к освобождению и объединению всех сербов, хор-

ватов и словенцев в одно самостоятельное государство, в котором 
каждый их трех поименованных элементов будет пользоваться 
полным равноправием во всех отношениях, привело нас в ряды 
сербского добровольческого корпуса. Мы не признавали и не при-
знаем никакой гегемонии или супрематии одного племени над дру-
гим, ибо мы глубоко убеждены, что каждое проявление такого рода 
неминуемо приводит к общему несчастию для всех трех племен. 
Никакой Великой Сербии, никакой Великой Хорватии или Великой 
Словении. Наш идеал был и остается: федеративная Югославия.

С самого начала существования добровольного войска мы ста-
рались провести нашу политическую программу, как единственную 
возможную и справедливую основу для сближения трех, до сих 
пор разъединенных народностей в географическом, политическом, 
культурном, религиозном и историческом отношениях. Наши ста-
рания были напрасны. Сначала были обмануты разными обещани-
ями и указаниями на препятствия державно-правного и диплома-
тического характеров, (будто Россия не признает югославянского 
названия потому, что югославянского государства нет. А где же 
Чешско-Словацкое государство?), мы в конце концов убедились, 
что мы не служили нашему идеалу, но империалистическим и заво-
евательным стараниям сербской мегаломании.

Эта первая причина, почему мы не можем больше остаться в 
сербском добровольческом корпусе. 
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Эта мегаломания не оставалась в рамках идеологической и 
принципиальной разницы, она отражалась в обращении с нами и 
нашими солдатами и приняла конкретную форму враждебности и 
угрозы по отношению к нам. Нас, отстаивающих проведение спра-
ведливого принципа в процессе нашего народного объединения, 
обвиняли они, проводящие эгоистический принцип, в сепаратизме, 
даже австрофильстве, шпионаже и измене.

Такими началами велись они в практике, в особенности при 
формировании второй добровольческой дивизии. Это была по от-
ношению к словенцам и хорватам настоящая инквизиция. Во имя 
идеи объединения, не считаясь с фактическими убеждениями и 
настроениями словенской и хорватской народной массы, соверша-
лись самые ужасные насилия и преступления: грабежи, избиения, 
истязания, даже убийства, виновники которых остались безна-
казанны. (В случае надобности, может каждый из нас, а особенно 
наши солдаты, навести факты).

Что нас, офицеров-добровольцев, касается, то и наше существо-
вание в корпусе было полно унижений и оскорблений со стороны 
высокомерных т.н. настоящих сербов, т.е. офицеров, прибывших из 
Сербии. Ничего удивительного, если после одного года совместного 
пребывания в казарме и на фронте нет никакого дружелюбия, ни 
товарищеского и почтительного отношения между нами и ними. 
Все это привело к одному продолжительному кризису самого кор-
пуса. Мораль упала и у солдат, и у офицеров.

Видя, что террор, самозванства и корыстолюбие руководят на-
шей личной судьбой и судьбою добровольческого корпуса, мы на-
правили все наши старания к выздоровлению невыносимых обсто-
ятельств и к устранению зачинщиков деморализации. Мы сделали 
это честно и откровенно, но успеха не имели, ибо командир корпуса 
генерал Живкович, человек честный и доброжелательный, окружен 
китайской стеной людей, которые под общими интересами разуме-
ют свои собственные. Ложь, инсинуации и интриги соединились и 
восторжествовали. Мы не могли смириться с систематическим раз-
рушением наших национальных и человеческих идеалов и нашли, 
что лучше и честнее проливать свою кровь под Ригой или Ковелем в 
рядах великой русской армии, за русскую свободу, в которой видим 
гарантию нашей свободы, и за справедливость, чем за новое пора-
бощение своего народа и за несправедливость.



235

Поэтому просим о переводе нас на русскую службу. То же са-
мое огромное большинство хорватов и словенцев, офицеров I и 
II Сербской добровольческой дивизии, которым еще труднее, чем 
нам, в Одессе, вследствие всех возможных искусственных препят-
ствий, выразить свою волю.

При таких обстоятельствах и нашим соотечественникам солда-
там невозможно оставаться в Сербском корпусе, ибо с нашим ухо-
дом они лишаются и этой защиты, которую они в нашем лице име-
ли. Во избежание новых преследований нужны соответствующие 
меры, чтобы они могли свободно высказаться, добровольцы ли они 
сербского корпуса или нет. Принужденные к ношению оружия, они 
никому в пользу, а в рабочих руках Россия очень нуждается.

Что нас касается, мы подали соответствующие рапорты русско-
му начальству. Теперь мы лишены свободы и осуждены к безделью. 
Но наше мышление такое, что нам, которые всячески доказали свое 
югославянское и общеславянское убеждение, даже в случае отказа 
о принятии нас в русскую армию, не место в плену, но там, где наш 
труд может оказать пользу великому современному русскому делу.

Мы просим Вас, господин комиссар, содействия о скорейшем 
разрешении нашего вопроса и помочь нам осуществить наши ис-
кренние и справедливые стремления.

Подписи61

РГВИА. Ф. 2003., оп.2., д.330 . Л. 142−145. 

61 Неразборчиво − 21 подпись.
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ОБРАЩЕНИЕ ГРУППЫ ХОРВАТСКИХ И 
СЛОВЕНСКИХ ОФИЦЕРОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

ВОЕННОМУ МИНИСТРУ А. И. ГУЧКОВУ 
О ПЕРЕВОДЕ НА РУССКУЮ СЛУЖБУ, 

18 АПРЕЛЯ 1917.

По причинам, изложенным в прилагаемом при сем меморан-
думе комиссару временного правительства в Одессе, члену Госу- 
дарственной думы Л. А. Велихову, выступили из сербского добро-
вольческого корпуса 21 офицер-доброволец из числа хорватов и 
словинцев и просили о переводе на русскую службу.

Решением Верховного главнокомандующего 6 из этих офице-
ров, принимавших участие в боях в Добрудже, приняты в русскую 
армию, остальные же 15 направлены в Чехо-Словацкую дружину в 
г. Киев. 

Это решение касается 21 офицера, находившихся на службе в 
запасном батальоне I Сербской добровольческой дивизии. Ввиду 
того, что огромное большинство офицеров-добровольцев, служа-
щих в I и II дивизии Сербского добровольческого корпуса по тем 
же самым причинам тоже не желают и не могут оставаться в добро-
вольческом корпусе, а то же самое можно сказать еще убедительнее 
про солдат корпуса хорватской и словенской национальностей, – 
то из этого вытекает необходимость неотлагательного разрешения 
этого вопроса "in complexo", ибо только таким способом можно из-
бегнуть неминуемого продолжительного кризиса сербского добро-
вольческого корпуса. Посему просим, Господин Министр, Вашего 
содействия, чтобы:

1) Упомянутое распоряжение Верховного Главнокомандующего 
простерлось на всех офицеров-добровольцев хорватов и словенцев, 
желающих поступить в русскую армию.

2) Чтобы, по возможности, был отменен принцип, входящий в 
первобытное решение Верховного Главнокомандующего, по коему 
офицеры-добровольцы, не принимавшие еще участия в боях, долж-
ны поступить в Чешско-Словацкую дружину, ибо это имеет чисто 
Чешско-Словацкий характер и преследуются чисто чешские поли-
тические цели.
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3) Ввиду того, что на сборном пункте Одесского воинского на-
чальника находятся 42 юнкера хорватов и словенцев, выступивших 
из школы для запасных офицеров сербского добровольческого кор-
пуса вместе со своими офицерами, то просим, господин Министр, 
Вашего распоряжения, регулирующего судьбу этих юнкеров. 

4) В добровольческом корпусе находятся несколько тысяч сол-
дат хорватского и словенского происхождения, принужденных 
грубой силой (см. меморандум комиссару Велихову) вступить в 
ряды этого корпуса. Так как эти солдаты никак не желают остать-
ся в корпусе, в особенности же после выхода их соотечественников 
офицеров, то просим господина Министра, чтобы назначить одну 
комиссию, составленную из русских офицеров, которая бы спроси-
ла всех солдат корпуса, желают ли остаться в сербском доброволь-
ческом войске или нет. Нежелающих нужно или отправить обратно 
в плен, либо формировать из них рабочие дружины под командой 
офицеров словенцев и хорватов, которые как инвалиды или вслед-
ствие болезни потеряли способность служить в рядах действующей 
армии. Это решение было бы самым лучшим, ибо таким образом 
их работоспособность была бы самым основательным способом ис-
пользована, что не случится, если они будут отосланы в плен.

В случае принятия нашей просьбы просим господина Министра 
скорейшего соответствующего распоряжения и опубликования его 
во всех полках сербского добровольческого корпуса, ибо офицеры 
и солдаты, не желающие остаться в корпусе, подвергаются всем мо-
гущим экспериментам, идущим за этим, чтобы отреклись от своего 
стремления выйти из корпуса. Так, например, принуждаются офи-
церы-добровольцы к принятию сербского подданства, что в ясном 
противоречии с постановлениями международного права. И это 
делается с нескрываемой тенденцией лишения их возможности вы-
йти из добровольческого войска. Что солдаты хорватской и словен-
ской национальностей тоже подвергаются разным репрессиям, это 
видно из того факта, что случаи их дезертирования с каждым днем 
возрастают. 

Надеемся, что господин Министр отнесется доброжелательно к 
нашей справедливой просьбе.

Во имя офицеров-добровольцев Сербского Добровольческого 
корпуса, хорватов и словенцев.
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Пор. Владимир [Бутер]
Подпор. [Томаш Шовари]
Подпоручик Гашпар Пекле 
РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330. Л.139−141.
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ПРОГЛАС "БРAЋИ ХРВАТИМА  
И СЛОВЕНЦИМА У РУСИЈИ", ОБЈАВЉЕН  

У ЧАСОПИСУ ЈУГОСЛАВИЈА, 27. МАРТА 1917.

Посланица62.
Дедер браћо, да Вам, као стари домородац, од младости душман 

њемства и мађарства, кажем неколико изкрених риечи.
Вас сада гњете и гњави мисао, што сте робови-плењеници. 

Многи сте још и болестни, можда гладни, у дроњама и у хладним 
баракама. Сви се више или мање жалите, сваки према својој души 
и потребам, дапаче и они, који сте здрави, сити, одјевени и у топлу, 
суху стану, – јер никоме није онако, како је било дома.

Но, ваљда неима Хрвата или Словенца, који не би схваћао, да 
се његова особна судбина може побољшати само онда, ако се уде-
си судбина и циелога словенскога и хрватскога народа, – који не 
би разумио, да је наш спас само у геслу: сви за једнога и један за 
све! Ја сам увјерен, да неима ни једног правог Хрвата или Словенца, 
који неби био готов на нове муке и невоље и на највећу жртву – на 
смрт јуначку – ако то бољак домовине, бољак свега нашега и народа 
захтјева.

Е, па шта тражи сада интерес нашега словеначког и хрватског 
народа од оних његових синова, који су се нашли у толиком броју 
у Русији? Ништа и друго него да се питају: на кога у свиету можемо 
се сада ми, Словенци и Хрвати, ослонити, код кога наћи помоћ у 
својем садањем очајаном положају. Тко ће наше ране повијати, тко 
ће нас од готове смрти спасити? – Русија, само Русија и нитко други 
ван Русије!

То је први образложио, прије 250 година, наш генијални земљак 
Крижанић, то су схваћали наши "Словинци" у XVII и XVIII вие-
ку, – "Илирци" у првој половини и "Југослављани" у другој поло-
вини XIXга виека. Сјетите се Качићевог Разговора угоднога наро-
да "словинскога", Водникове "Илирије", Гајеве Данице "илирске" и 
Штросмајерове "Југославенске" академије. То је засвједочио јавно 

62 Документ је писан тзв. коријенским правописом хрватског језика, који је у 
Хрватској коришћен током друге половине XIX века и у периоду 1941–1945. 
године. Службено га је 1892. заменио фонолошки правопис Ивана Броза. У извору 
овај документ је објављен латиницом.
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пред свим свиетом наш велики Штросмајер, кад је 1888 г. послао 
свој брзојав у Киев, то је потврдио 1889 г. други вођа народа, Анте 
Старчевић, кад је у име странке права одпремио Славенскому бла-
готвоном дружтву у Петроград најпре извјестну своту новаца за 
оснуће свеславенске књижаре у Петрограду, а затим и поузданика, да 
шири руске књиге и руски језик на славенском југу. Тај, Кватерник, 
Рачки, Подгорник и многи други долазили су у своје вриеме у Русију 
и кушали су узпирити63 у руским круговима интерес за аустријске 
Славене. Наша сје[ве]рна браћа Чеси и Словаци још више су у том 
погледу предузимали него ли ми, Хрвати и Словенци, но нису има-
ли, кано ни ми, никаковог успјеха. Како службена, тако и народна 
Русија, интересовала и се је само за турске Славене на Балкану. Тек 
Виљем II.64, кога ће историја прозвати "сатанским", отворио је очи 
не само Русима, него и свој Европи, па су сада питања чешко, сло-
вачко, словенско и хрватско постала из "нутарњих", аустријских, – 
питањима "међународним".

Након многих стољећа настао је моменат када би се и наш глас 
могао чути за зеленим дипломатским столом. А што подузимљемо 
ми у тај велики, историјски, судбоносни час, да код свјетске 
конференције буду наши животни интереси сачувани, да будемо 
уједињени, да нас опет не раздиеле и не разтргају међу разним на-
шим сусједима: Талијанима, Њемцима, Мађарима и Румуњима? 
Прије рата ми смо писали ватрене чланке, пјесничке узклике, гово-
рили дивне напитнице. Сада у вриеме рата ми се старамо дозвати 
у помоћ наша повјестничка и народностна (етнографска) права, то 
јест размекшати срдца оних државника, од којих ће зависјети суд-
бина малених народа. Многи наши родољуби ослањају се на Србију 
мислећи, да ће она моћи сачувати словеначки и хрватски народ од 
раскомадања.

Међутим на будућој конференцији неће се узимати у обзир ни 
кићене споменице, ни братске симпатије, ни никаква историјска 
права, него само жртве, које је овај или онај народ принесао на олтар 
побједе и то још прије прелома, прије него ли је борба достигла сво-
га врхунца. Само жртвама, великим жртвама, моћи ћемо доказати,  

63 Узпирити – разгорети, разбуктати.
64 Вилхелм II Немачки (Wilhelm II, 1859–1941), последњи цар Немачке и последњи 
краљ Пруске. Владао од 1888. до 1918.
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да нисмо још изгубили права на самостално битисање као особита 
грана великог славенског стабла, зато и морамо сада и то одмах, без-
одвлачно, бацити на коцку, па макар посљедње наше резерве, то јест 
мобилизовати ону нашу момчад, која се је спасила у Русији. Ако тога 
не учинимо, рећи ће нам цио свијет, да ми, Словенци и Хрвати, нис-
мо зриели за даљњи живот и остати ћемо ситни шем, којим ће наши 
сусједи наплаћивати међу собом своје дугове и размирице. 

Но како мобилизовати своју момчад, кад неимамо слободе, не-
имамо средстава, неимамо овдје народњих вођа? Не можемо се са-
стати ни договорити, полажај наш је очајан, безнадежан... Ипак, и у 
ту црну ноћ шаље нам сам Господ Бог своју помоћ. Прва и највећа 
помоћ – то је велико, племенито срдце благородног руског народа, 
које је увиек готово, сагријати и утјешити свакога, тко к њему куца, 
па ће и нас, Словенце и Хрвате, услишити, ако се к њему обратимо.

Друга помоћ – то су наша најближа браћа Срби, који већ ор-
ганизоваше, уз помоћ Русије, особити србски одред и зову нас к 
себи, премда, како се чини, они још нису успјели, да се за ту вели-
ку мисију онако у материалном и моралном погледу спреме, како 
би то од прјеке нужде било. На примјер, они, небудући упућени у 
наше одношаје, вриеђају наша чувства и одвише се полажу на своје 
силе, они прерано намећу нам, Хрватима [и] Словенцима, своје 
србско име и превраћају тиме врло често нашу средотежну акцију 
у средобјежну.65 Но то су ситнарије, које ће вриеме и изкуство за-
лиечити и ја сам увјерен, да ће наша кооперација са Србима ипак 
дати добре плодове. – Трећа помоћ судбине – то је смрт онога беч-
кога крвопије, који је 68 година нас лагао и варао, сисао нашу крв 
и пљувао нам у лице.66 Сад ће и слијепац видјети и глухи чути, да 
Хабсбург није више наш господар и да је та крволочна, вјероломна 
династија изгубила сваку сјенку власти уад Славенима.

Многи Словенци и Хрвати устручавали су се доселе67 ићи у 
добровољце против Аустрије, јер су тобоже дали Францу-Јосифу 

65 Игра речи. "Средотежна акција" значи избалансирана, умерена. А "средобјежна 
акција" се односи на бежање Хрвата и Словенаца из Добровољачког корпуса. 
Смисао целе конструкције је да су Срби, својом политиком, Хрвате и Словенце оте- 
рали из корпуса.
66 Мисли се на тада већ покојног цара, Франца Јозефа.
67 Доселе – до сада.
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присегу вјерности. Но та присега нити је била формално нити фак-
тички правилна. Формално није била правилна, јер није била узета 
по доброј вољи, него насилно. Фактички није била ваљана, јер је била 
једнострана. Словенци и Хрвати клели су се, да ће штитити Франца-
Јосифа, у нади и предпостави, да ће он, према својим многократним 
обећањима, штитити наш хрватски и словенски језик, нашу тргови-
ну, пољоделство, науку, умјетност, у обће нашу народност. Но он, 
тај највећи варалица на свиету, љубио је руке рускому цару и плазио 
пред Славенима, кад су му требали, а чим би се мало оперио, увиек је 
мучке, иза бусије, на Славене ударао. Зато није, ни за његова живота 
никакова клетва вјерности имала праве силе и тим паче не сада, када 
је папке протегнуо и послао своју црну душу Богу на рачуне. Сад су 
сви бивши аустријски војници и пред људским и пред божјим судом 
од сваке присеге68 сасма69 слободни. То ће потврдити сваки јуриста 
и сваки здраве главе човјек.

Него сада, не само да су изчезле сваке обвезе аустријских 
Славена према бившему монарху, већ су уништене све свезе и са 
циелом његовом династијом (родбином). Док су Хабсбурги по-
дигли мач против Србије Русије, рођених сестара Ческе, Словачке, 
Словеније и Хрватске, тиме су већ пукле саме по себи све моралне 
обавезе ових народности према оним старим лијама и вуковима. 
Све повеље, сви уговори, сви закони изгубише 1914 г. своју силу. Већ 
онда, а тим паче сада, посије смрти Франца-Јосифа, за аустријске 
Славене не постоји више законита династија, него узорпаторска, на-
силна, баш онако, како је била власт турског султана или хунског 
Атиле. Сјетите се браћо, Словенци и Хрвати, само крви грофова 
Tatenbacha, Зрињских и Франкопана, сјетите се тих миљуна Ваших 
синова, који су у течају многих вјекова изгубили своје земље, своје 
благо свој[е] здравље, свој душевни мир и свој живот, па ћете уз-
кликнути: да буде проклет сваки наш брат и син, који може дигнути 
осветнички мач или пушку, па је кукавички пропустио ову згоду, на 
коју смо чекали стотине година. "Naprej zastava Slave, na boj junaška 
kri, za blagor očetnjave, naj puška govori!"70 Тко се не освети, тај се 

68 Присега – заклетва.
69 Сасма – потпуно.
70 Прва строфа словеначке патриотске песме коју је написао Симон Јенко. Некада је 
била део химне Краљевине СХС. Данас је то химна словеначке војске.
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не посвети – вели народна пословица. Тко се је родио Хрватом или 
Словенцем, а није изпунио своје прве дужности – народне освете – 
тај није достојан, да носи наше стародревно, славно име. Нестало му 
трага и кољена!

Сваки наш младић, коме иоле здравље дозвољава, нека се упи-
ше у добровољце: у руску, србску, чешку, францеску или коју год 
савезничку војску. Ако би Вас доста било, могли бисте саставити и 
особити словеначко-хрватски одред под командом руских офици-
ра. Главно је, да се дигнете, да не останете неутралци, ни топли ни 
хладни, о којима говори свето писмо, да ће их свемирни судија из-
чупати из свог срдца и бацити у огањ вјечни. Запјевајте лиепе ста-
ре пјесмице 48-године, на примјер: "Носим здраву мишицу и срдце 
јуначко, дај ми отче оштар мач рату сад у том". Или: "Дижи се, дижи, 
мили роде мој, правда те зове у крвави бој!" Или још ону: "Просто 
зраком птица лети, просто гором звиер пролази, а ја дах се ланци 
спети, дам туђинцу да ме гази! Тко не воли умриет прије, у том наша 
крв не бије, у том наша кро не врије!" 

У бој, у бој! Зове Вас прошлост, зове Вас садашњост, зове Вас 
будућност словенског и хрватског народа.

Стари Хрват
П. С. – Молим свакога Хрвата и Словенца, који жели од мене 

точније обавиести, да ми напише у уредништво "Југославије".

Jugoslavija-Югославия, № 5–6, 27. III 1917, с. 29–31.
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СТРОГО ПОВЕРЉИВА ДЕПЕША КОМАНДАНТА 
СРПСКОГ ДОБРОВОЉАЧКОГ КОРПУСА 

ГЕНЕРАЛА М. ЖИВКОВИЋА КОМАНДАНТИМА 
И КОМАНДИРИМА КОРПУСА, У ВЕЗИ CA 

СЕПАРАТИЗМОМ ДЕЛА ОФИЦИРА, ХРВАТА  
И СЛОВЕНАЦА, 29. МАРТ 1917.

Александровск
Командант Срп.[ског] Добровољач.[ког] Корпуса шифрованом 

депешом О.бр. 742 доставио је следеће:
"Међу официрима-добровољцима – Хрватима и Словенцима 

Допунског батаљона и I Дивизије, последњих дана појавио се покрет 
тенденције са крајним циљем негирања српског командовања 
у Корпусу и потпуног одвајања њиховог од Срба. Због оваквог 
штетног рада разрешио сам до сада 31 официра-добровољца, и пре-
дао руским властима да их удаље у унутрашњост Русије.

Међутим због политичких прилика у Русији71 власти их 
толерирају и дају им маха да и даље агитују у том правцу на штету 
Корпуса.

Обраћам пажњу на ову појаву.
Наредите да се пази на агенте, који би се у лицу бивших офици-

ра овог Корпуса или странаца, појавили у Вашој Дивизији."
Предње се доставља Команданту ради знања, с тим да се са овим 

наређењем упознају и Команданти батаљона, а према нахођењу 
Команданта пукова и поједини командири чета. Извештавати ме о 
свакој значајнијој појави, ако би је било.

29. март 1917. год.
Командант, Пуковник, Драг.[утин] К. Димитријевић

Напомена: Ово достављено команд.[антима] I и II бригаде и ко-
мандантима V, VI, VII и VIII пука.

Начелник штаба, Ђен.[ерал]-штабни потпуковник, Мил. [не-
читко]

ВA, П10, К.39, Бр.4, Ф.1, л.1.

71 Мисли се на стање после Фебруарске револуције у Русији.
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ИЗВЕШТАЈ ЗАСТУПНИКА КОМАНДАНТА 
2. БАТАЉОНА 4. ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА 

I ДОБРОВОЉАЧКЕ ДИВИЗИЈЕ КАПЕТАНА 
Ф. СТОЈАНОВИЋА КОМАНДАНТУ 

IV ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА ПУКОВНИКУ 
В. ТРЕБИЊЦУ У ВЕЗИ СА СУЗБИЈАЊЕМ 
НЕЗАДОВОЉСТВА МЕЂУ ВОЈНИЦИМА, 

10. АПРИЛА 1917.

Вознесенск
Последњих месец дана побегло је из батаљона око 45 војника. Од 

ових војника вратили су се добровољно свега двојица а ови се оста-
ли још и данас налазе у бегству, што јасно показује, да се и саме ру-
ске власти односе потпуно индиферентно према нашим војницима 
који лутају по селима без икаквих исправа. Бегство војника с дана на 
дан увећава се и прети опасност, да се цела Команда растури.

Испитујући узроке због којих војници бегају, дошао сам до 
закључка:

1.) Општи талас револуције, нашао је одзива и међу нашим 
војницима, а нарочито штетно утиче појава што се свакодневно 
враћају руски војници са фронта, којих у самом рејону овог батаљона 
има преко 60 преобучених у руско цивилно одело. – Ови војници 
јавно говоре, да се они неће да бију и да је њима потпуно свеједно, 
да ли ће они бити под Германијом или Русијом. Наши војници пак 
несвесни свога положаја веле, кад Руси неће да бране своју отаџбину 
и неће да се боре, онда нема потрбе да и ми то чинимо.

2.) Још пре месец дана, изашло је наређење, да ће сви војници 
бити употребљени на рад. Међутим, до данас је упућен на рад само 
један известан део војника а остали још увек врше обуку као и осталу 
службу у гарнизону. Овакав начин упућивања на рад, има врло мно-
го штетних последица по општи ред у Команди, јер војници јавно 
веле, или сви да идемо на рад те да коју копејку зарадимо за трошак, 
или, да смо сви на окупу и да вршимо своје војничке дужности, јер 
није ни право, да један део војника иде свакога дана на учење а други 
део да ради и зарађује новац.
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3.) Поједини агенти-провокатори пустили су глас међу војнике, 
да ће српски официри, да их воде на солунски фронт и да ће сви пре-
ко мора бити потопљени непријатељским подводним бродовима и 

4.) Расцеп међу официрима и одлазак официра католика такође 
чини веома рђав утицај на војнике, јер кажу, када официр скида 
своје златне епулетушке одричући се своје месечне плате – преко 
150.- руб.[аља] и неће да се бије а онда зашто ми да се бијемо и зашто 
да даље остајемо у Корпусу, под овако тешким околностима као што 
је рђава храна, смештај, голотиња и остало.

Извештавајући Команданта о предњем, мишљења сам, да би 
требало предузети следеће мере, да се Команда од потпуног расула 
сачува:

1.) Да се учини корак код руских власти, да се војници који 
бегају и лутају по селима без икаквих исправа враћају стражарно у 
своју Команду.

2.) Да се што пре сви војници упуте на рад или да се и они који 
су отишли поврате назад.

3.) Да се официри католици (Хрвати и Словенци) који нису 
хтели да приме српско поданство што пре из Команде уклоне, јер 
сам уверен, да је њихово бављење међу војницима од врло штетног 
утицаја и да се питање о поданству подофицира и војника реши што 
пре на начин како је то питање решено код официра.

4.) Да се нађе пута и начина, да се војницима побољша храна и 
5.) Требало би што пре снабдети војнике са шаторским крили-

ма и војнике из кантонмана извести у логор, јер бављење војника 
међу руским становништвом а нарочито бављење међу руским 
војницима који посведневно бегају са фронта има веома штетног 
утицаја на наше војнике како у моралном тако и у дисциплинском 
погледу. Овим би се појачао надзор старешина, који је под оваквим 
смештајним околностима веома слаб.

Од своје стране као и од стране остале г.г. официра учињено је 
све, да се морал код војника колико-толико одржи, но због напред 
изнешених узрока у свему се мало успева.

10. априла 1917. г. Заступа Команданта, Капетан I кл.[асе]
с. Лагер Фил. Стојановић

IV пук I Српске Добровољачке Дивизије
О. 604 12. IV 1917.
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На тачку 1.) учињена представка Команданту дивизије под 
O.Бр. 618. од 15. IV 1917.

На тачку 2.) учињена представка под O.Бр. 617. од 15. IV 1917.
На тачку 3.) види наредбу бр. 320. од 15. IV 1917.
На тачку 4.) уведено привремено "ротно хозяйство".
На тачку 5.) учињена представка О.Бр. 619. од 15. IV 1917.
У акта!

16. IV 1917.г. Командант
Вознесенск Пуковник, В. Требињац

ВA, П.10, К.28, Ф.2, Бр. 9, л.1−2.
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ПРЕДЛОГ КОМАНДАНТА II СРПСКЕ 
ДОБРОВОЉАЧКЕ ДИВИЗИЈЕ ПУКОВНИКА 

Д. ДИМИТРИЈЕВИЋА КОМАНДАНТУ СРПСКОГ 
ДОБРОВОЉАЧКОГ КОРПУСА ГЕНЕРАЛУ 

М. ЖИВКОВИЋУ У ВЕЗИ СА СУЗБИЈАЊЕМ 
ПОЛИТИЧКОГ НЕЗАДОВОЉСТВА У КОРПУСУ, 

11. АПРИЛ 1917.

Александровск
Ново стање у Русији, са погрешно схваћеним слободама, имало 

је, и сада има, утицаја на наше прилике у Дивизији, односно целом 
Корпусу. Као последица тог новог стања појавила су се – (а због 
јавних говора на зборовима или говора савета рабочих и солдатских 
депутата, да ће се ова Дивизија расформировати и да сваки може 
да иде где хоће) – у већем броју бегства војника, а потом десиле су 
се појаве: одрицања послушности целе чете у VII пуку и тражења 
да се врате у плен (извештај ове команде ОБр. 293); даље бегство 
целе једне чете и половине друге у VIII пуку (извештај О. Бр. 303 
ове команде); даље одрицање послушности још једне чете у VII и 
VIII пуку и најзад, приликом говора Начелника Штаба Корпуса 
пуковника г. Кушаковића војницима VII пука о слози, јединству 
и.т.д. чули су се гласови – узвици – од више половине присутних 
војника: "нећемо да се боримо хоћемо у пљен".

Који су узроци овим појавама војничким, види се из приложе-
ног рапорта Команданта VIII пука пов. Бр. 233, а из тачке под 1, 2, 3 
и 4, а поглавито из тачке 1.

Све ово очито говори, да стање међу војницима није добро и да 
војничко питање треба хитно решити, пре, него што би узело јаче 
размере.

Решење војничког питања по моме мишљењу, као и мишљењу 
оба ми команданта бригада и команданата пукова састојало би се 
у томе, да се питање са војницима реши као и са добровољачким 
официрима и сваком остави да определи да ли хоће да остане 
добровољац или не, па све оне, који неће да остану са нама, да се  
врате у плен. На овај начин, истина, умањио би се број војника, али 
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би остали са добрим и оданим елементом, кога никакве струје, ни 
утицаји агената неби могли променити.

Не уради ли се ово, имамо дочекати још већих непријатности, а 
што је главно, можемо дочекати, да и они војници, који су сада до-
бро расположени, постану нерасположени због сталног утицаја већ 
сада нерасположених војника, страних агената, садашњих прилика 
у Русији и. т. д.

Молим за решење по овоме рапорту.

Под 1 прилог рапорт команданта VIII пука Пов. Бр. 233 (ОБр: 
306 ове команде).

Под 2 рапорт команданта VIII пука Пов. Бр: 285 (ОБр: 307 ове 
команде).

Под 3 рапорт команданта II Бригаде Пов. Бр: службено (ОБр: 
308 ове команде).

Командант Пуковник, Драг[утин]. К. Димитријевић
ВA, П.10, К.3, Ф.5, Бр.34/23, л.1.
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ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ СОЛДАТ РУССКОЙ 
СЛУЖБЫ ПРИ ШТАБЕ СЕРБСКОГО 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО КОР ПУСА ПО ПОВОДУ 
ИЗБРАНИЯ РОТНОГО КОМИТЕТА,  

12 АПРЕЛЯ 1917 Г.

Одесса
Собрание состояло из 51 человека. Единогласно избрали: Пред- 

седатель Дзюба, товарищем Лапкин и секретарем Столярчук. Засе- 
дание открывает инициатор Дзюба и предлагает избрать из среды 
своей президиум собрания.

I) Предложенный к исполнению Командантом корпуса полков.
[ником] Кристичем приказ по Одесс В. О. об избрании ротного 
комитета единогласно отклоняется впредь до утверждения наказа 
Совета Солдатских и офицерских депутатов, как идущий вразрез  
с интересами солдат и далеко не сходится с проектом наказа Совета 
Солдатских и Офицерских депутатов. Защищать интересы Русских 
солдат до избрания ротного комитета поручаем президиуму на-
стоящего собрания в лице председателя Дзюбы, товарища Лапкина  
и секретаря Столярчука.

ІІ) Работа совместно с сербскими солдатами желательна только  
в экономических вопросах.

ІІІ) Избранный сего числа сербскими солдатами ротный коми-
тет в числе четырех человек считать для нас, русских солдат, недей-
ствительным.

ІV) Обратиться письменно в Исполнительный Комитет Солдат 
и Офицерских депутатов с просьбой устранить из учреждений Кор- 
пуса и отправить на фронт лиц, служивших в жандармских и поли-
цейских управлениях, как классных чинов, так и писарей, а также 
лиц, взятых из строевых частей и произведенных на классные долж-
ности из рядовых, ефрейторов, и впредь таких лиц не принимать  
и не производить. Отправка этих лиц должна быть в том звании,  
в каком они поступили на службу, отнюдь не в классных чинах.

V) Привести в исполнение параграф ІV поручаем президиуму 
настоящего собрания не позже 15 числа сего месяца.
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VІ) Для подписи настоящего протокола уполномачива-
ем зауряд-военного чиновника Кольчака, писарей: Захарченко, 
Токмакова, Пивоварова, Моспана, Олейника, Ключку, Кончица, 
Добровольского, Радостева, Вододуева, Филипповича и Матосова.

Подлинный подписали: Председатель П. Дзюба, Товарищ пред-
седателя Лапкин, Секретарь Столярчук, члены собрания: Заур,  
в. чиновник Кольчак, Филиппович, В. Кончиц, А. Вододуев, Ст. Ра- 
достев, Прокофий Добровольский, И. Захарченко, А. Олейник, 
П. Ключка, Д. Пивоваров, Л. Моспан, С. Токмаков, В. Матосов и 
И. Палиенко. 

С подлинным верно: Секретарь Столярчук

[на полеђини]
Доброволческий Корпус Сербов, Хорватов и Словенцев
Пов. К.С. No 45
Начелнику штаба. Част ми је спровести у надлежност предњу 

молбу, с учтивом изјавом да у тачки 1) није предлог потписатог већ 
изрична заповест, наредба команданта корпуса – а у вези наређења 
команданта округа, које је иста тачка.

19. април 1917 г. Команд.[ант] Стана
Одеса Пуков.[ник] Ђ. Крстић

Пошто су наређени поновни избори, то у акта.
24. IV1917. г.
Одеса Начелник штаба,
Пуковник, [Драгутин ] Кушаковић
ВA, П.10, К.43, Ф.1, Бр.24, л.2 об.
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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАМЕНИКА  
КОМАНДИРА 1. ЧЕТЕ 1. БАТАЉОНА 
VII ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА II СРПСКЕ 

ДОБРОВОЉАЧКЕ ДИВИЗИЈЕ ПОТПОРУЧНИКА 
Ф. ЧАКИЈА КОМАНДАНТУ 1. БАТАЉОНА 
VII ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА О АГИТАЦИЈИ 
ПОТПОРУЧНИКА Ј. ЛУКИНИЋА ПРОТИВ 

ДОБРОВОЉАЧКОГ ПОКРЕТА,  
15. АПРИЛА 1917.

Орехов
I ЧЕТА 1. БАТАЉОН VII ПЕШАДИЈСКИ ПУК 
II СРПСКЕ ДОБРОВОЉАЧКЕ ДИВИЗИЈЕ
Команданту 1. батаљона VII пеш.[адијског] пука
Поднаредник ове чете Никола Срденковић, родом из Денте, 

округ Темишвар (Банат) изишао је на рапорт, па изјавио:
13. априла, између 11 и 12 часова ноћу, био сам на вратима ста-

на бивших војника ове чете, који су се враћали у плен, па чуо сам 
редова Богослава Меданчића, који је казао мојему брату каплару 
Дану Ђаковачку: "Е Дане, брате, никада нисам веровао да ћемо се 
ми одавде ослободити!" На ову је редов Васа Владул казао: "Не би се 
ми никад ослободили, само да није г. потпор.[учник] Јосип Лукинић 
научио 3. чету, да даду глас и по другим четама, да се подбуне и сви 
скупа сложно да држе и никаку не попуште. Нека непрестану траже, 
да се врате у плен. Нека не слушају српских официра (старешина) 
и Команада. Ако ови сложну онаку раду, морају, да јих одпусте. Г. 
п[от]пор.[учник] Јосип Лукинић сам, да се откаже, ипак, он сам не 
може, ако се сви не сложе. Хвала Богу, да је, п[от]пор.[учник] Јосип 
Лукинић научио 3. чету, и на нас, овим онаку смо се по дугим мука-
ма ослободили.

Предњу изјаву поднаредника ове чете Николе Срденковића, 
част ми је замолити команданта за дејство на надлежност.

За команданта п[от]поручник Фрањо Чаки
ВA, П.10, К.43, Ф.2, Бр. 29/3а, л.1.
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ИЗВЕШТАЈ НАЧЕЛНИКА ШТАБА ПУКОВНИКА 
В. БЕЛИЋА КОМАНДАНТУ I ДОБРОВОЉАЧКЕ 

ДИВИЗИЈЕ О ПРОСЛАВИ 1. МАЈА И АГИТОВАЊУ 
ПРОТИВ ПОСЛУШНОСТИ ОФИЦИРИМА,

19. АПРИЛ 1917.

Вознесенск
Прекјуче, 17 априла после подне, читао сам у новинама при-

каз Нач.[елника] Штаба Одеског војног округа у коме се излаже ред 
манифестација за 18 април и категорички се препоручује да се не до-
зволи неорганизовано кретање по улицама за време манифестација.

Међутим од гарнизонара вознесенског добивена је запо-
вест, по којој у манифестацијама учествују руске части, а о нашим 
јединицама ништа се не помиње. После подне долазили су чланови 
"исполнителног комитета" вратили аутомобил, но о учествовању на-
ших трупа нису ми ништа говорили а тако исто ни команданту, кад 
су код њега били.

На основу свега тога дошао сам до закључка да комитет не жели 
да у празновању 1. маја учествују и наше трупе, због чега сам наре-
дио Команданту стана да се постара да се наши официри и војници 
што мање виђају на улици за време манифестација.

Јуче, 18 априла, око 8 ½ часова, долазећи у штаб видео сам коло-
ну наших војника, са црвеном заставом и кокардама72, где иде штабу. 
Кад је колона стигла пред штаб зауставила се и у моју канцеларију 
су дошли један руски вољноопредељајушчиса73 и наши редови теле-
фонског оделења Јован Шипош и Сима Радин, да протествују про-
тив мог наређења да не иду на манифестацију и траже да одмах на-
редим да сви иду.

Ја сам им објаснио моје наређење да се невиђају неорганизова-
ни, а што се тиче њиховог празника да га је не признајем и не могу да 

72 Кокарда – ознака, значка. Мисли се на црвене траке или петокраке звезде на ка-
пама.
73 Вольноопределяющися (рус) – добровољац, волонтер у руској царској армији 
који има средње или више образовање и који служи војску под повлашћеним ус-
ловима.
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наредим. Кад буде дошао Командант, нека му престави то тражење 
или боље предлог или гарнизонар или исполнителни комитет па ће 
командант решити.

Одмах после тога ка мени су дошла два члана исполнител-
ног комитета и врло учтиво се извинили што нама нису јавили 
за манифестацију, изјављујући да је ту изашао неспоразум због 
краткоће времена и да они моле да Командант одобри да и наше 
трупе учествују а тако исто и да Командант са својим штабом изађе. 
Ја сам обећао да ћу Команданту одмах јавити чим буде дошао и тако 
исто рекао да сам сигуран да ће Командант одобрити и трупама – 
разуме се под командом официра а и сам да ће доћи. Одмах после 
тога питао је Командант IV пука како да поступи, јер има војника 
који моле да иду на манифестацију. У име Команданта наредио сам 
да одобре војницима да иду под командом официра, а тако исто и 
официрима који моле да иду.

 Одмах за тим дошао је Командант с киме сам отишао на 
манифестацију.

Око 1ч и 45 по подне чуо сам лево од трибина узвике "живео" и 
отишао ближе, где сам видео скуп неких око 3–400 наших војника, а 
међу њима на узвишици говорника, који је нешто говорио. Приђем 
ближе да чујем, и на моје велико чудо чујем где руски потпоруч-
ник (чини ми се) Рогозински говори, нашим војницима како треба 
да слушају своје официре, како је то болест (оно што је вероватно 
ко год раније говорио против официра) коју је так преболела руска 
војска, како официри немају кривица и тд.

Кад је он завршио говор, који је једно два пут био прекидан са 
речима "доле" – очевидно официра с Крфа74, – са ускликом "живео", 
које се у гомили поновило неколико пута, попео се још један штабс 
капетан и поново у истом смислу говорио а за њим се попео наред-
ник дезинфекционог оделења Максо Чанак75 и такође је говорио 

74 "Официри са Крфа" – вероватно се мисли на неког припадника завереничке 
организације Црна рука, а не на све српске официре који су стигли са Крфа, јер 
се већина њих супротстваљала револуционарној пропаганди и трудила да очува 
Корпус.
75 Чанак Максим, (умро 1918) аустроугарски заробљеник у Русији, добровољац од 
1915, потом један од предводника дисидентског покрета. Од лета 1917. био пред-
седник Југословенског револуционарног савеза у Русији, а у пролеће 1918. је пред-
водио један бољшевички одред. 
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како ће се све то уредити и указујући на мене руком рече "ено на-
чалника штаба нек нам он каже своју реч". Сви и руски и наши по-
викаше да чујемо и попеше ме на узвишицу. Ја сам у кратком говору 
изнео откуд овај неспоразум за данашњу манифестацију и објаснио 
да је дисциплина неопходна и да без ње не може бити војске. Да је 
неистина да су официри с Крфа непријатељи својих војника и изнео 
потребу слушања својих официра а одбацивање сваке агитације са 
стране, којом се само користи наш непријатељ и стара се да нам де-
зорганише трупе. Што се пак тиче говора да наши официри неће са 
нама да празнују руски празник Слободе (тако је један од говорника 
(наших војника) рекао) то је неистина и провокација, а колико ми 
волимо слободу и руски народ то смо доказали свим нашим истори-
ским бићем, на пољима Добруџе а препоручујем да се убудуће, ако 
прилике то устраже покажемо тамо на фронту. У том сам смислу 
завршио говор. За време мог говора чуло се неколико узвика "доле", 
"није тако", "ми смо се борили а официри не", но кад сам запитао 
ко то говори нико се није одазвао. Међу тим војницима био је само 
потпоручник, Рудо Лехки, кога су руски официри повели ка триби-
ни, куда је отишла и сва група наших војника, када сам се ја придру-
жио команданту.

У групи, нарочито су се одликовали својим држањем против 
официра и лично мене редови Јован Шипош76 и Сима Радин (оба из 
команде везе) и још неки које не знам, нити сам их могао ухватити 
да их за име питам. 

Од говорника најчешће је говорио наредник Чанак и такође 
Шипош.

О предњем част ми је известити команданта, с молбом на увиђај 
и надлежност.

Начелник штаба пуковник Владимир Јов. Белић

Пов. АЂ. 21. IV [19]17. 
Служб.[ено]

76 Јован Шипош, (рођен 1891), аустроугарски заробљеник, један од вођа диси-
дентског покрета у I дивизији Српског добровољачког корпуса. Касније ратовао 
на страни бољшевика, члан РКП(б) од маја 1918. Децембра 1918. отпутовао у 
Краљевину СХС, био међу оснивачима комунистичке групе "Пелагић".
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Примедба: Белић са 90 % нетачно приказује како су војници 
прославили 1. мај. На митингу није говорио свако што је хтео, као 
бабе на чапрац-разговору, већ је постојао одговарајући ред, а од 
корпорација унапред пријављени говорници су наступили. 

[Никола] Груловић77

ВА, П.10, К.43, Ф.1, Бр. 26, л.1-2 oб.

77 Никола Груловић (1883–1959) – аустроугарски заробљеник у Русији, борац 
I српске добровољачке дивизије, организатор покрета за напуштање дивизије (тзв. 
дисиденти), фебруара 1918. приступио бољшевицима, био комесар I југословенског 
пука, јануара 1919. се вратио у Краљевину СХС. Ова његова "примедба" на зва- 
ничном документу показује у коликој мери је у пролеће 1917. године био опао 
утицај и ауторитет официра у Корпусу. 
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ИНСТРУКЦИЈА ПРЕДСЕДНИКА СРПСКЕ  
ВЛАДЕ Н. ПАШИЋА СРПСКОМ ПОСЛАНИКУ  

У ЛОНДОНУ Ј. ЈОВАНОВИЋУ У ВЕЗИ СА СУКОБОМ 
У ДОБРОВОЉАЧКОМ КОРПУСУ,  

7/20. АПРИЛА 1917.

Ministère des Affaires étrangères du Royaume de Serbie
Nо. Пов. 1716
Крф, 7/20 априла 1917

Господине Посланиче,
Данас сам, лежећи у кревету, примио руског отправника по-

слова Господина Пелекина, који од неколико дана наваљује да га 
примим, и ако лежим и никога не примам, говорећи да има важно 
саопштење лично мени да учини. Претпостављајући да доиста има 
каква важна лична саопштења примио сам га најзад.

Г. Пелекин ми је саопштио да је добио од г. Миљукова1 наредбу 
да ми учини ову изјаву:

"Још од почетка рата Руска Влада дала је доказа да стварно пома-
же српске претензије односно Уједињења Србо-Хрвата-Словенаца. 
У своје време саизволела је и помагала да се образује српски 
добровољачки корпус од заробљених Срба, Хрвата и Словенаца. 
Али сада у добровољачком корпусу не иду ствари као што би тре-
бало. Настале су несугласице, трвења па и отворене свађе, и што је 
још горе неки дезертирају и изјављују да не желе остати у српском 
добровољачком корпусу. Неки су већ изашли. Командант ђенерал 
Живковић обраћа се властима и тражи да се неки казне, укло-
не и т. д. У самом корпусу воде се агитације између Срба и Хрвата 
и Словенаца. Неки се жале да им команданти не дозвољавају да се 
називају Хрватима или Словенцима. Српски агитатори, опет, не 
воде рачуна о томе, да је корпус састављен од Југословена, те грде и 
руже Хрвате и Словенце, и обе стране траже помоћ руских власти.

Господин Миљуков скреће пажњу Српској Влади на ове не- 
повољне појаве, јер, ако се не обуставе и не сталоже, могу имати  

1 Павел Николаевич Милюков (1859–1943), руски политичар и историчар. Минстар 
иностраних послова у привременој влади у периоду март–мај 1917.
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штетне последице не само за добровољачки корпус, већ у оп-
ште на политичко решење југословенског проблема. Моли да се 
издају инструкције командантима и другим агитаторима у смислу 
толеранције, слоге и заједничког рада."

На ту изјаву, која је у суштини изложена, одговорио сам ово:
Још за време моје посете тог добровољачког корпуса сазнао сам, 

да постоји тенденција код неких Хрвата, да се српски добровољачки 
корпус наименује југословенским корпусом и да се води под за-
ставама: српском, хрватском и словеначком. У опште приметио 
сам тенденцију да се великосрпска идеја сузбија тиме, што би се 
ослобођење извршило не под именом српским него југословенским. 
Онда је у добровољачком корпусу било око 90 % Срба а осталих 
10 % Хрвата и Словенаца. У тој агитацији истицали се они Хрвати, 
који су припадали Франковачкој партији, а са српске стране они, 
који су желели да у Велику Србију уђу сви Хрвати и Словенци и 
да се не обележавају нарочитим племенским именима. Онда су два 
или три непомирљива Хрвата изашла из корпуса, и ствар се на томе 
свршила.

Доцније, кад је корпус употребљен у Добруџи и кад је готово 
он сам поднео терет борбе са Бугарима, у којој је преполовљен био, 
настале су још и јаче препирке, нарочито око тога, што су им пређе 
дата обећања, да ће тај корпус бити употребљен кад се дође на ау-
стро-угарску територију. Но и та је несугласица ослабила и готово 
престала.

Али са превратом у Русији, кад се је војска умешала и образова-
ли комитети војно-раднички, појавили се у корпусу одмах захтеви 
да се и у њему образују комитети, да поред Ђенерала Команданта 
буду и људи, који ће мотрити на то како ће се војска употребљавати и 
т. д. Прво је настао отворени сукоб између Команде добровољачког 
корпуса и војника, који су захтевали, да се одмах образују војно-
раднички комитети. Команда, водећи рачуна о приликама и по-
крету у Русији, изашла је донекле на сусрет, али није примила све 
постављене захтеве. Па како је ситуација била погодна и за франко-
вачке присталице, да одузму српско име корпусу, то су одмах отпо-
чели агитацију у том смислу, да се корпус растури ако не прими име 
"Југословенски". Неки су Хрвати већ иступили из корпуса и почели 
се жалити и тужакати на Команданта и Командире корпуса. С друге 
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пак стране Командант корпуса тражио је употребу строжијих мера: 
удаљавање из корпуса и кажњавање агитатора и т. д.

Тако је та ствар пређе стајала по нашем сазнању.
О овом питању позабавиће се одмах Краљевска Влада и даће 

инструкције Командантима корпуса у смислу толеранције према 
онима, који желе преустројство корпуса. Краљевска Влада донеће 
решење, дакле, о томе да ли треба дозволити да се у добровољачком 
корпусу образују засебни батаљони, пукови или дивизије према 
жељи Хрвата и Словенаца; да ли тако састављеном корпусу треба 
дати име "Југословенски", или оставити сваком племену да ради шта 
хоће и образује за себе добровољачке јединице под именом хрват-
ским, српским и словеначким.

На томе се свршило и саопштење и мој одговор.
Саопштавајући Вам предње у најстрожијем поверењу с молбом 

да га примите к знању, част ми је замолити Вас, да ово саопштење 
Руске Владе у своме раду увек имате пред очима, не показујући ни-
ком да што о томе знате.

Према таквом стању ствари у корпусу моје је мишљење да се 
поступи овако:

Очевидно је да извор те агитације лежи у тајној жељи да се не 
створи Велика Србија, у којој се неће чути име хрватско и словенач-
ко. У њу су умешани двоструки елементи. Ту су прво они, који доис-
та желе ослобођење од Аустро-Угарске, али да ново створена држава 
носи име и знаке и старе хрватске, па у неколико и словеначке држа-
ве, а друго, они, који не желе ослобођење од Аустро-Угарске, па би 
желели да Аустро-Угарска остане, само да се претвори у тријализам, 
т.ј. они, који су пре свега Аустријанци, а после Хрвати и Словенци; 
али о томе сада не говоре и крију своја осећања.

Питање о томе, како ће се уредити будућа држава Срба, Хрвата 
и Словенаца, сви увиђавнији људи остављају за доцније, да се реши 
кад томе дође време. А време ће за то бити, кад се доиста ослободе 
сви Срби, Хрвати и Словенци и питање повери нарочито изабраним 
представницима троименог народа, јер онда његово решење неће 
довести у питање ослобођење троименог народа и неће ослабити 
енергију, рад и једнодушност сва три племена да се сви заједнички 
ослободе непријатеља и ропства.

Истицање решења тога питања за време рата слаби јединство 
снага и једнодушност троименог народа према општем непријатељу 
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и пружа згодне прилике оним нашим суседима, који се боје 
јединственог државног уједињења сва три племена, да појачавају 
сепаратистичке тенденције и да помажу засебно стварање трију 
држава, или једне али састављене од три разне државе са разним 
историјским животом. Даље, даје згодне прилике Италијанима, 
Бугарима, Маџарима и Румунима да подржавају рад оних наших тро-
имених елемената, који се боје јединства Србо-Хрвата-Словенаца и 
који се сада хватају за име Југославија или за федерално јединство, 
само да не буде Велике Србије састављене од сва три племена.

Најприродније име велике југословенске државе јесте 
Краљевство Срба, Хрвата, Словенаца или српско-хрватско-
словеначко Краљевство. Многи пак сматрају да им је угодније име 
Југославија, него српско-хрватско-словеначко Краљевство, јер у 
томе виде да ће им Србин доминирати над осталим именима; прем-
да строга правда захтева да име српско преовлађује, јер Срба има два 
пута више од Хрвата и Словенаца (7.200.000 према 3.500.000).

Сад треба тежити да се избегне решење тога питања, јер га не 
могу решити надлежни фактори сва три племена. Али кад је већ 
једном покренуто онда треба стати на ово гледиште:

Срби, Хрвати и Словенци раде заједно да се ослободе и за то 
њихов рад треба да носи име српско-хрватско-словеначко. Кад се 
ослободе и изаберу своје представнике, онда ће ови решавати о фор-
ми државне заједнице и о имену њеном.

Према томе не би требало стајати на пут жељи да се српски 
добровољачки корпус назове: корпус Срба-Хрвата-Словенаца и 
да се образују српске, хрватске и словеначке јединице према броју 
пријављених. Рецимо примера ради да би онда имали: пет српских 
пукова, један хрватски и један или два словеначка батаљона, са 
својим сопственим командантима и сви би стајали под командом 
српског Ђенерала Живковића. Корпус би носио име "Добровољачки 
корпус Срба, Хрвата, Словенаца".

Кад Хрвати и Словенци виде да не могу имати толико пуко-
ва колико имају Срби, да су много слабији, онда ће умањити своје 
агитације за засебан рад.

Решење питања зависи од такта, умешности и пажљивости. Ако 
се прво дозволи, да свако племе има своју заставу, онда би се Срби 
борили под српском, Хрвати под хрватском а Словенци под слове-
начком. У том би се случају избегло стварање једне нарочите заста-
ве, која не постоји.
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Према тим тенденцијама и мислима, које сам овде изложио, 
треба се кретати и свој рад подешавати. У сваком случају наши људи 
у корпусу и ван корпуса треба да буду смотрени, уздржљиви и увек 
једнаки према Србину, Хрвату и Словенцу.

Ми морамо бити толерантни.
Изволите примити, Господине Министре, уверење мога одлич-

ног поштовања.
Ник.[ола] П. Пашић
АЈ, 341, 1917.
Објављено у: Lainović, Andrija, "Nikola Pašić o Dobrovoljačkom 

korpusu u Rusiji 1917", Historijski zbornik, god. XVIII, Zagreb 1965, 
стр. 215–218.
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МЕМОРАНДУМ КОМАНДИРА 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО КОРПУСА  

ГЕНЕРАЛА М. ЖИВКОВИЧА ОБ ИНЦИДЕНТЕ 
ГРУППЫ ОФИЦЕРОВ ХОРВАТОВ И СЛОВЕНЦЕВ, 

ВОЗНИКШЕМ В СЕРБСКОМ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ 
КОРПУСЕ, 23 АПРЕЛЯ 1917 Г.

Одесса
№ 898
Еще задолго до инцидента во вверенном мне Корпусе была за-

мечена попытка расстроить в Корпусе воинскую дисциплину, а так-
же разбить и единство политическо-национальной идеи в борьбе 
против Австро-Германского завоевания.

Причины, которые в группе "недовольных" вызвали такое 
движение, по своей внешности очень разнообразны. То причи-
ной является "грубое обхождение" сербских офицеров, приехав-
ших с Корфу, то протестуют против того, почему Добровольческий 
Корпус Сербов, Хорватов и Словенцев не называется официально 
"Юго-Славянским", а теперь и та причина, что они после произне-
сенной речи Господином Министром Милюковым в Думе, что одна 
часть югославян (Истрия и Далмация) отойдет к Италии, разоча-
ровались в своем полном освобождении и поэтому не хотят они 
бороться под знаменем Сербии, которая не в состоянии воспрепят-
ствовать "срамной продаже, сделанной союзниками Италии".

Из документов произведённого следствия, которые всегда 
могут быть доставлены Вам на рассмотрение, можно вполне убе-
диться, что все вышеизложенные причины суть только маски, под 
которыми скрываются изменнические стремления этих "недо-
вольных", стремления как можно скорее, в интересах штюрмеров-
ской2 Австро-Германской политики, помешать совместной работе 

2 После Февральской революции 1917 г. имя правого монархиста Б. В. Штюрмера 
стало ругательным и вызывало у вождей Временного правительства ненависть. 
В ходе Февральской революции 28 февраля 1917 года он был арестован, заклю-
чён в Петропавловскую крепость, был переведён в больницу тюрьмы "Кресты", 
где и скончался. Очевидно, что автор Меморандума активно пытался наклеить на 
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Сербов, Хорватов и Словенцев над своим общем освобождением 
из-под тиранского австрийского ига.

Результатом должно было быть то, для чего министр Штюрмер 
и образовал тайный денежный фонд, – расформирование Сербского 
Добровольческого Корпуса и Чешско-Словацкой бригады.

Лучшим доказательством неверности выставляемых мотивов 
"недовольных", – якобы инцидент произошел вследствие обстоя-
тельств в самом Корпусе, может послужить и то, что:

1) К инциденту не присоединились Сербы, а из Хорватов и 
Словенцев присоединились только элементы, принадлежащие в 
Хорватии к сепаратистскому направлению "франковцев"3, кото-
рое всегда стояло на стороне Австро-Венгерского владычества. В 
Корпусе остались Хорваты и Словенцы, которые не разделяют их 
убеждений, что служит ярким доказательством наличности со-
вместного сознания и понимания великой важности святейших 
идей трехименного народа.

2) Сербский Добровольческий Корпус насчитывает до 30 тысяч 
человек, из которых 25 тысяч Сербов, а едва 5 тысяч принадлежит 
имени Хорватов и Словенцев.

Взяв общее число офицеров-добровольцев находящихся сейчас 
в Корпусе, сразу можно увидеть, насколько ничтожна эта попытка, 
ибо, несмотря на все старания и провокации в Корпусе, в инциден-
те участвует ничтожное число.

3) Из вышеизложенного видно, что недовольство не вызвано 
внутренними потребностями, а наоборот, оно вызвано влиянием 
внешним, которое находится вне сферы влияния Корпуса.

Но чтобы более верно представить всю истину этого вопроса, 
я беру на себя смелость изложить вкратце историческое развитие и 
причины, которые предшествовали целому движению.

Геруца и Туму ярлык "штюрмеровцев", чтобы заполучить на свою сторону симпа-
тии нового революционного правительства. В современной историографии связь 
Штюрмера с немецкой разведкой вовсе не считается доказанной, однако события в 
самом корпусе, вероятно, имели место.
3 Франковцы − фракция Хорватской партии права, действовавшая в Хорватии с 
конца XIX века, которая отличалась выраженной ненавистью к сербам и последо-
вательной ориентацией на Вену. Из этой партии вырос и Анте Павелич − будущий 
"фюрер" марионеточной Независимой Хорватии, созданной нацистами в годы 
Второй мировой войны и осуществивший геноцид на сербами Хорватии, Боснии 
и Герцеговины. 
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I. Исторические данные.
Как Вам известно, еще с 1870 года в хорватской интеллигенции 

и народе существуют два направления, которые в своих политиче-
ско-национальных вопросах диаметрально противоположны одно 
другому. Между собой они составляют два лагеря, находящиеся в 
кровавой вражде.

ПЕРВОЕ направление, основанное АНТЕ СТАРЧЕВИЧЕМ4, а 
позже во главе его ставшего ИОЗЕФА ФРАНКА5, боролось за су-
премацию Хорватского племени над Сербами и Словенцами; эта 
партия ведет отчаянную борьбу против Сербского имени в Австро-
Венгерской монархии, а так же и против свободного Сербского 
Королевства, на которое Австро-Венгрия всегда смотрела, как на 
политическо-культурный оплот югославянского освобождения.

Но так как народ Хорватского имени численно гораздо мень-
ше народа имени Сербов, то это направление ставило себя и свои 
национальные стремления под защиту Венского правительства, вы-
двинув в своей программе девиз: Объединение всех южных славян 
под короной Габсбургов в рамках Австрийской монархии.

Такая программа с таким девизом вполне отвечала интересам 
Австро-Венгрии, а потому эта партия и нашла поддержку в Венском 
правительстве.

ВТОРОЕ направление Хорватской интеллигенции, которо-
му прочное основание положил в 1843 году хорватский патриот 
ЛЮДЕВИТ ГАЙ6 и Словенец СТАНКО ВРАЗ7, и которое в течение 
многих десятков лет проходило сквозь многие препятствия инкви-
зиторского преследования со стороны Австро-Венгерского прави-
тельства и вышеупомянутого направления, – известно теперь под 
именем: "Самосталной народной партии" (прежде "Илирской", а по-
сле 1868 года "Югославянской"). 

4 Анте Старчевич (1823–1896) – хорватский националист, основатель Хорватской 
партии права.
5 Иосип Франк (1844–1911) – хорватский политик, основал со Старчевичем в 
1895 г. Чистую партию права, которую называли "франковцами". После Первой 
мировой войны ее лидером стал Анте Павелич, будущий "фюрер" Независимого 
государства Хорватии.
6 Людевит Гай (1809–1872) – лидер хорватского политического и культурного дви-
жения иллиризм, филолог, журналист и писатель. 
7 Станко Враз  (1810–1851) –  словенский поэт, писавший по-хорватски – один из 
лидеров движения иллиризм.
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Это второе направление исповедует начало, что Xорваты, 
Сербы и Словенцы суть дети одного народа, разделенные только 
именем племени, но чья кровь, разговор и все остальные этногра-
фические данные одни и те же.

Следовательно, это один народ, которому предстоит единство 
и совместная борьба за политическо-национальное объединение 
и освобождение, как от тиранского Австро-Венгерского, так и от 
Турецкого ига.

Это второе направление искало себе опору в свободном 
Королевстве Сербии, которое, как "Пьемонт" всего Южного 
Славянства, и само стремилось к тому, а через него опиралось и на 
славянскую Русь, которой природная задача встать во главе славян-
ского освобождения и самоопределения.

Я привел исторические факты, которые и сыграли видную роль 
в коварном замысле группы офицеров – "недовольных", которые, 
как представители первого направления, попытались разорить 
Корпус Сербов, Хорватов и Словенцев.

Но, несмотря на все это, инцидент бы не дошел до такой обо-
стренности, если бы этому не содействовали два помощника, не вы-
шедшие из Корпуса, а пришедшие со стороны.

Первая причина вытекает из дореволюционного правительства 
Штюрмера и Протопопова8, а вторая из сделанного шага для удов-
летворения воли царя, который желал, чтобы вторая дивизия была 
сформирована возможно скорее. Вот как это развивалось.

А) Политика Штюрмера.
Из документов, найденных в архиве бывшего Министра 

Штюрмера, видно, что он старался всеми средствами заключить се-
паратный мир с Австро-Германией. В рамках осуществления этого 
его плана входило еще и расформирование Сербского Корпуса и 
Чешско-Словацкой бригады.

Не желая, или точнее, боясь явного мнения и других факторов, 
он не отказал в гостеприимстве Корпусу и таким образом не унич-
тожил его, а нашел более удобный способ, а именно, вызвать в са-
мом Корпусе такое положение, – существование которого явилось 

8 Александр Дмитриевич Протопопов (1866 −1918)  − последний министр внутрен-
них дел Российской империи, которым он стал 16 сентября 1916 г. 
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бы вопросом. Для этого он образовал тайный денежный фонд и со-
брал тайных агентов для работы в этом деле.

Его правой рукой в этом деле был некий Хорват ГЕРУЦ, кото-
рый уже долгое время состоит на службе в русской тайной полиции 
по Югославянским делам, а вероятно, и по другим.

Прошедшее этого мрачного типа штюрмеровской тайной по-
лиции, который стал инициатором и центром, кругом которого со-
бирались представители первого Хорватского направления, следу-
ющее:

С 1885 года и до сих пор он находится на двойной службе, то 
в тайной полиции Австрии на Балканах или в Петрограде, то на 
службе в тайной полиции реакционных русских правительств, о 
чем имеются доказательства в архиве Штюрмера.

В Петроградскую тайную полицию он попал благодаря про-
текции Австрийского Посла, в сущности, его служба заключалась 
в том, чтобы следить за движением югославян в Петрограде и об 
этом доносить Австрийскому Послу. Ту же самую службу, в обрат-
ном смысле, он имел нести для русского министерства.

В 1885 году он как хорватский доброволец в Болгарии, участво-
вал в боях с Сербами.

Этот же ГЕРУЦ в компании с Хорватом ГАРАПИЧЕМ, управ-
ляющим кафешантаном "Стрельна" в Москве, чехо-словаком 
КОНИЧЕКОМ, проживающим в Москве, и инженером словенцем 
ТУМОМ, проживающим в Петрограде, имена которых, как служа-
щих тайной полиции, находятся в архиве Штюрмера, организовали 
в Москве русско-хорватское научное общество: "КРИЖАНИЧ"9.

Это общество должно было под маской ознакомления России 
с хорватским народом стать центром в России для осуществления 
Австрийских стремлений, которые и исповедует в своей полити-
ческо-национальной программе "франковая" хорватская партия. В 
этом-то обществе, по инициативе дореволюционного правитель-
ства Штюрмера, работали над тем, чтобы из корпуса привлечь все  

9 Названо по Юрию Крижаничу. Юрий Крижанич (1617−1683) − хорватский свя-
щенник-миссионер, состоял на службе ватиканской конгрегации пропаганды 
веры и был членом ватиканского иллирского общества Св. Иеронима. Приезжал 
в Россию, где выступал за унию католической и православной церквей и единство 
славянских народов под эгидой России. Провел в ссылке в Тобольске 16 лет, где и 
написал самые важные свои сочинения.
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те элементы, которые поступили в него не для совместной работы 
на благо нашей общей идеи, но поступивших из других побужде-
ний − либо следить за движением Корпуса и доставлять, куда нуж-
но, либо работать на расстройство Корпуса (смотри оригинальное 
письмо офицера МАРИОНА, которое находится в архиве Штаба 
Корпуса, и который из-за этого возвращен в плен), либо с желанием 
освободиться из русского плена и с хорошим жалованием провести 
хорошо время в Одессе.

О вышеизложенном в Штабе Корпуса имеются доказательства 
в виде их письменных рапортов, в которых они излагали причины 
ухода из Корпуса, указывая на то, что в частном разговоре с нашим 
Консулом господином Цемовичем10 и майором Пейовичем им было 
обещано, что Корпус не будет вводится не в какие бои, но когда со-
юзники победят, он войдет парадным маршем в Югославянские ос-
вобожденные земли. Но это не исполнилось, ибо они были отправ-
лены в Добруджскую экспедицию и, судя по всему, Корпус в скором 
времени опять пойдет на фронт.

По приказанию Штюрмера, ГЕРУЦ, ТУМА и ГАРАПИЧ не-
медленно принялись за свою работу и стали разыскивать в Корпусе 
таковых типов, каковыми были МАРИОН, БАНИЧ, ШЕВРЛЮГА и 
друг.

Этому предприятию Штюрмер-Геруца во многом помогло еще 
одно влияние со стороны, которое, хотя и не имело плохих намере-
ний, но дало им громадную поддержку.

Б. Воля Царя.
В период формирования второй дивизии число ежедневно при-

бывающих добровольцев не превышало 50–100 человек. При таком 
притоке добровольцев вторая дивизия едва ли могла сформиро-
ваться в течение шести месяцев. Бывший царь выразил желание 
как можно скорее сформировать вторую дивизию, вследствие чего 
Штабом Одесского Военного Округа были сняты с работ в Округе 
все военнопленные Югославяне и привезены в Одессу без предва-
рительной записи в добровольцы. Таким образом, в Корпус попало 
около 3 тысяч хорватов, часть этих, так сказать, принудительных 
"добровольцев", сейчас же по приходе выразила свое нежелание 

10 Консул Сербии в Одессе Марко Цемович.
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входить в состав Сербских войск, а также и бороться против своего 
царя Франца-Иосифа, которому присягали, но, по ходатайству офи-
церов-Хорватов, находящихся в Корпусе, было решено этих добро-
вольцев оставить, ибо они уверяли, что в течение двух-трех месяцев 
эти добровольцы помирятся с идеей Югославии.

До прихода этих "добровольцев" группа Штюрмер-Геруцовских 
недовольных не могла в широких размерах предпринять агитации, 
ибо тогда в Корпусе было всего 318 человек Хорватов. Ошибочно 
сделанный шаг принудительного рекрутования дал надежду штюр-
меровским агентам на их успех, и они с большой энергией ведут аги-
тацию по выработанном Геруцом плану и всеми силами стараются 
вызвать в Корпусе бунт. Они говорили солдатам, что в Австрии из-
вестно все, что здесь делается, и пугали их, что, если они присягнут 
Сербскому Королю, то их родителей и детей повесят там. Агитация 
такими средствами имела только частичный успех. Но когда в день 
присяги этим добровольцам предложили дать присягу Сербскому 
Королю, то они стали кричать: "Не хотим, у нас есть свой царь! 
Долой Сербского Короля Петра! Да здравствует Франц-Иосиф!". 
Этот случай вызвал возмущение в других, настоящих доброволь-
цах, вследствие чего и произошло между ними столкновение, в ко-
тором пало около 13 жертв.

Как видно, недовольство было вызвано только вышеизложен-
ным способом и ни в коем случае каким-то сепаратизмом или, как 
то недовольные называют, империалистическими стремлениями 
Сербского Правительства и Сербского состава. Если бы такие стрем-
ления действительно были, то разве остальные офицеры Хорваты, 
которые принадлежат ко второй группе, после всего того остались 
бы солидарными со своими братьями Сербами и дальше в Корпусе, 
и разве Югославянский комитет в Лондоне, который составлен из 
самых видных народных деятелей Хорватов и Словенцев, состо-
ял бы и дальше в полном контакте с Сербским Правительством и 
Корпусом в Одессе?!

II. Непосредственные факторы.
Еще в первые дни формирования 1-й дивизии в Одессе, еще 

задолго до приезда первой партии Сербских офицеров с Корфу, 
Геруц сумел найти между офицерами-добровольцами тех, которые 
в Австрии принадлежали партии Франка.
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Разные акты и оригинальные письма, которые находятся в ар-
хиве Штаба сего Корпуса доказывают, что недовольные офицеры, 
постоянно извещали двойного Австро-Русского тайного агента,  
а так же и Туму, Гарапича и Геренского о своей работе на расстрой-
стве Корпуса.

Одним из первых агентов Геруца был офицер-Хорват Марион, 
который после произведенного дознания показал, что он действи-
тельно был агент-провокатор Югославянской идеи, и был возвра-
щен в плен.

Вот с этой личности и начинается закулисная игра Геруца.
Еще тогда, с самого начала сформирования наших частей, оди-

ночные агенты стали выражать недоверие и подозрение к Сербам 
вместо того, чтобы всеми силами работать на формировании до-
бровольческих частей, как боевых единиц, – в дивизии начались 
разговоры на политические темы, и тогда еще была замечена чья-то 
работа на расцепление Хорватов от Сербов. Временной командой, 
во главе которой стоял наш военный агент в России, полковник 
Лонктиевич, отдан был тогда приказ, в котором приглашались все 
офицеры перестать с политическими разговорами и распрями и 
всецело отдаться работе нашего солдатского дела – освободитель-
ной идее.

Главный виновник Марион советовал своим друзьям выразить 
непослушность этому приказу тем, чтобы они не подписывались в 
прочтении этого приказа на нем же. Его совета послушались три 
офицера Хорвата: Пишнечич, Батан и Драгутин Груич, которые сей-
час же и заявили, что они приказ подписывать не будут. В то же вре-
мя со стороны отдельных групп солдат стали слышаться протесты, 
что их обманули, обещали им, что они пойдут не в бой, а на поле-
вые работы. В это время в Одессу приехала первая партия Сербских 
офицеров с дивизионным Штабом, которому и был передан весь ар-
хив временного Штаба отряда. Начальник первой дивизии пригла-
сил офицеров Пишнечича, Батана и Груича и предложил им подпи-
сать приказ, в чем они отказались, за что были отрешены от службы 
офицеров и возвращены в плен, а их советник Марион продолжал и 
дальше оставаться в рядах офицеров, ибо он подписал приказ.

Известие об этом случае Марион послал обществу "Крижанич" 
в Москву на адрес Геруца и Гарапича.
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Отчисленные офицеры продолжали и дальше вести перепи-
ску с оставшимся Марионом и в одном из своих писем к нему про-
тестуют и обвиняют его, что он им советовал так сделать, а сам и 
дальше осался служить такой идее, против которой они все дают. 
Марион на это ответил им письмом, которое и сейчас находится в 
архиве сего Штаба, в котором он им объясняет, почему он поступил 
в Сербские войска, а именно, что не пришел послужить Сербскому 
делу, а пришел ради нашей идеи: "Я плюнул на свое лицо и при-
сягнул Королю Петру, но будьте уверены, что я этот меч, который 
ношу, точу только против них – наших неприятелей".

После этого письма Марион был возвращен в плен, откуда он и 
продолжал переписку с Геруцом, о содержании которой Геруц из-
вещал офицеров – своих агентов в Корпусе.

Доказательством того, что связь между Марионом и оставши-
мися агентами в Корпусе была, может послужить и то, что "недо-
вольные офицеры" в своих письменных заявлениях помимо реформ 
требовали возвращения в Корпус того офицера, который "плюет на 
свое лицо и приносит присягу Королю ПЕТРУ", но зато "точит свой 
меч", чтобы употребить его против Сербов.

Другой тип этих недовольных, это подпоручик Драгутин 
Пичинич, который 9-го марта 1917 года своему командиру роты на 
рапорте (№ 97 от 9-III-1917 года), когда последний его поучал, как 
надо учить солдат, сказал: "Одному только хорошему я, как взвод-
ный, могу поучить свой взвод, – это сказать им, чтобы они все сбе-
жали из этого Корпуса", − к этому еще добавил: "Самое главное ска-
зать вам − это то, что я в Сербах вижу таких же неприятелей и так 
же ненавижу, как и немцев".

В заявлениях этих двух штюрмеровских агентов выражаются 
характерные особенности этой группы бессовестных сынов хор-
ватского народа, которые коллективно просили отчисления от 
Корпуса, если не будет проведена требуемая ими реорганизация. 
А когда на сделанную Командиром Корпуса представку, Сербское 
Правительство пошло навстречу и самую суть их требований при-
няло, лишь бы только не дошло до разорения единства Сербов-
Хорватов в Корпусе, они тогда ясно открылись, заявив, что они и по-
сле этого остаются при своих решениях выйти из Корпуса. Конечно, 
они это сделали после того, как обо всем донесли Геруцу, Туме  
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и Геренскому. О таких донесениях свидетельствует письмо поручи-
ка Степана Супанец, которое он писал в Петрограде Туме 12 марта 
сего года, и которое находится в архиве сего Штаба. В этом пись-
ме говорится, насколько Сербы "гадкие и испорченные, что если 
бы они даже и хотели что-нибудь доброе сделать, – не могли бы". 
В этом же письме он напоминает Туме о рапортах, которые ему по-
слали предводители "недовольных" − Цираки и еще трое. Сообщая 
дальше о событиях в Корпусе, он просит, чтобы через Туму и Геруца 
похлопотали у Русских властей за него и товарищей.

Иво Жгайнер в своем известии, посланном Туме, сообщает ему, 
как словенцы против Сербов "...идут дружно, видно, единство идеи 
и хорошая политическая школа. Они оставили в каждом полку по 
1–2 человека, чтобы только не забылось их имя. Всех вместе будет 
больше 200. Настроение у нас твердое и бодрое, мы всегда верили 
и теперь верим вашим словам еще больше, чем и до сих пор... С не-
терпением ждем Русского вмешательства".

Только при помощи таких элементов, которые открыто при-
знают, что "ненавидят Сербов, как и Немцев", которые "точат свой 
меч против неприятелей Хорватов – Сербов", которые говорят, что 
Сербы "противны и испорчены, которые, и если бы хотели, – то не 
могли бы ничего хорошего сделать", – только при помощи таких 
типов Штюрмер и Геруц могли открыть свою агентуру в Корпусе, 
которая и втянула одну группу легкомысленных молодых офицеров 
в свои бессовестные предприятия против общей идеи.

Вот таким элементом пользовалась агентура Штюрмера, кото-
рый и успел вызвать несогласие в некоторых частях Корпуса, о чем 
всегда через Геруца извещали Штюрмера.

Еще одно доказательство.
В октябре месяце прошлого года Штюрмер через Геруца полу-

чил известие из Одессы о событиях в Корпусе. Это известие было 
доставлено в действующую армию генералу Брусилову с известны-
ми пропусками и с приказанием произвести расследование и о ре-
зультате донести Штюрмеру. В этом же акте было указано, что про 
\формирование 2-й дивизии Сербского Корпуса узнали Австрия и 
Германия и что они протестуют, а поэтому приостановить посылку 
Югославян во 2-ую дивизию.
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Генерал Брусилов назначил в Одессу генерала Чистякова, что-
бы на месте поискать агента Штюрмера, из чего вывожу, что гене-
рал Брусилов с презрением отнесся к стремлению Штюрмера рас-
формировать Корпус.

После недолгого расследования генералу Чистякову удалось 
найти штюрмеровского агента в лице подпоручика Гашпара Пекле, 
который, по приказанию штаба Одесского округа был арестован, но 
позже, по чьему-то приказанию, освобожден, и даже было предло-
жено Корпусу принять его обратно в Корпус.

Этот документ с пропусками, которого Штюрмер не смел в це-
лости доставить генералу Брусилову, вероятно, находится в архиве 
Штаба генерала Брусилова, а оригинал в тайном архиве Штюрмера.

Вот еще один пример, доказывающий насколько энергично ра-
ботали агенты внешней организации на том, чтобы помешать фор-
мированию Корпуса.

Многие эшелоны добровольцев, которые в глубине России за-
писались Сербскими добровольцами и многие месяцы ожидали от-
правки в Одессу, по приезде в Одессу, – от станции до казарм, − ста-
новились не добровольцами, а даже не хотели заходить в казармы, о 
чем очень хорошо известно и русским военным властям.

Здесь приведено только несколько примеров, но полагаю, что 
этого достаточно, чтобы видеть откуда и какими способами стара-
лись, чтобы расстроить Сербский Корпус.

III. Причины недовольства 
Нет сомнения, что эти агенты вместе со своими товарищами в 

своей агитации не имели бы такого успеха у остальных, если бы они 
как причину бунта выставили эту свою австрофильскую ненависть 
франковцев к Сербам, а потому они и старались найти более подхо-
дящую объективную причину принципиального характера.

Они остановились на том:
Что Сербы идут империалистическим направлением с намере-

нием посербить Хорватов и Словенцев; что Сербы во всех своих по-
ступках неискренни, и до тех пор, пока Корпус не реорганизуется в 
Югославянском духе и не станет Югославянским, до тех пор между 
Хорватами и Сербской командой не может быть ничего общего.

Некоторые офицеры ездили в Москву, где в этом смысле, со-
вместно с Геруцом и Тумой, выработали план своей работы.
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Таким образом, под покровительством Штюрмера и его аген-
тов, развивалась смута и велась вербовка "недовольных", пока не со-
бралось известное число их, которые без знания команды, органи-
зовали свой кружок с выработанной программой и установленны-
ми способами распространения ее между Хорватами и Словенцами. 
Так как они знали, что в добровольцах – Сербах и Чехах не найдут 
поддержки, то они оберегались и малейшей попытки вести агита-
цию между ними на разбросание Корпуса.

Корпусная команда и не подозревала, что дореволюционное 
правительство Штюрмера тайно помогает этой организации, пред-
приняла все меры, чтобы остановить возрастание числа "недо-
вольных", и, когда напала на следы внешних влияний всего этого 
движения, которое происходило из Русско-Хорватского общества 
"Крижанич", во главе которого стояли Геруц, Гарапич, Коничек и 
Тума, она об этом донесла Главному начальнику Московского воен-
ного округа Мразовскому11 и Сербскому посланнику в Петрограде12, 
прося их закрыть общество "Крижанич", а Геруца и его друзей при-
влечь к ответственности.

Но как Штюрмер, так и Главный начальник Московского окру-
га по этому делу ничего не предприняли, и это общество оставалось 
и дальше служить центром, откуда и приходили "недовольным" ин-
струкции и наставления для дальнейшей их работы.

Так продолжалось все до революции, а когда старый режим пал, 
тогда штюрмеровский тайный полицейский агент Геруц, оставший-
ся на улице, поспешил поискать в революционных организациях 
себе место и свою Австро-Германскую задачу подставил под защиту 
неориентированным в этом деле революционным комитетам.

Не сообщая, кто он такой, каково его прошедшее, и что он всю 
эту нелегкую работу предпринял по приказанию Штюрмера, Геруц 
сумел заинтересовать комитеты в Петрограде, Москве и Одессе в 
пользу этих "недовольных" и даже в том, чтобы в Корпусе, который 
принадлежит союзной Сербии, вводить вмешательство русских 
властей.

11 Мразовский И. И. – генерал, командующий войсками Московского военного 
округа. Был во главе войск гарнизона во время начала революции в Москве.
12 Посланником был Мирослав Спалайкович. Его просьба о проверке Геруца и 
Тумы, как агентов австрийской разведки, поступила 10 января 1917 г., но осталась 
без ответа. РГВИА ф.2000 оп.16 д.2156. л.9.
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По данному Геруцем сигналу и под его руководством, офице-
ры "недовольных" вышли с определенными требованиями, и что 
только при условии их выполнения возможно укрепить согласие 
и единство в Корпусе. Зная, что ни команда, ни Сербское прави-
тельство не примет такие условия, и этим они докажут Русским 
империалистические стремления Сербии, они передали в Одессе 
Командиру Сербского Корпуса, следующие условия:

1. Переменить название Сербского Корпуса на название Юго-
Славянский.

2. Уравнять материальную сторону, как офицеров, так и солдат.
3. Сербские "эмблемы" заменить Юго-Славянскими.
4. Ввести латинское письмо наравне с кирилло-мефодиевским.
5. Немедленно выделить солдат Хорватов и Словенцев от Сер- 

бских в отдельные полки, во главе которых будут стоять офицеры 
только Хорватской и Словенской народности. На веру должно быть 
обращено особое внимание, и не смешивать католиков с православ-
ными.

6. Этот отряд никогда не должен считаться войском 
Королевства Сербии, но считать его отдельным революционным 
войском Югославии и

7. Это революционное войско не должно никогда и ни под ка-
кими условиями быть употребляемо вне границ территории нашего 
претендования, а тот, который бы попробовал каким бы то ни было 
способом употребить нас и вне упомянутых границ (как, например, 
шли с русскими в Добруджскую экспедицию) должен быть пред-
стать перед народным судом. Эта последняя точка здесь поставлена, 
вероятно, в намерении, чтобы обеспечить Корпус от выступления 
до тех пор, пока союзники сами, без участия Корпуса, не победят 
Австро-Германию и не дойдут до границ Югославянских земель. 
Другими словами − до тех пор, пока война не окончится.

Содержание этих условий было мною доставлено через наше-
го Военного Министра нашему Правительству с соответствующим 
своим мнением.

Дабы оставить дальнейшее развитие всяких прений и дрязги 
в Корпусе, Сербское Правительство, по моему предложению, по-
шло навстречу всем поставленным условиям за исключением по-
следнего, ибо последнее условие могло бы вызвать у самих русских  
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недоверие к Корпусу, так как принятие последнего условия было  
бы против идеи, исповедуемой всеми союзниками.

Первое условие принято Сербским Правительством с некото-
рым изменением, а именно: название Сербский Корпус не заменено 
названием "Юго-Славянский", а дано название "Добровольческий 
Корпус Сербов, Хорватов и Словенцев".

Это изменение объяснено Председателем Совета Министров г. 
Пашичем следующими обстоятельствами: так как и Болгары 
Югославяне, но они, как неприятели Юго-Славянского освобожде-
ния, борются против всех нас, то было бы неправильно дать такое 
название этому Корпусу. Зато Корпусу дано такое название, кото-
рое ясно указывает, из которых Юго-Славян он укомплектован.

И вот только после таковых удовлетворений, вся эта игра от-
крылась в настоящей своей краске.

Пораженные таким быстрым и широким выступлением на-
встречу их условиям со стороны Сербского Правительства, "не-
довольные" очутились в безвыходном положении, ибо им теперь 
предстоит: либо отказаться от дальнейшей агитации на расстрой-
ство Корпуса и единства, либо показаться в своей настоящей кра-
ске, как нотариальные агенты-провокаторы и верные слуги Австро-
Германской идеи Хорватских франковцев и штюрмеровских измен-
нических замыслов.

И как раз вышло второе, они после получения полной сатис-
факции заявили, что они и дальше остаются солидарными со сво-
ими раньше сделанными заявлениями, и как раньше не желали 
служить в Сербском Корпусе, так и теперь не желают служить и в 
Корпусе Сербов, Хорватов и Словенцев.

Но того мало. – В то же время, как бы желая подтвердить свой 
Австро-Германизм, они подговорили 4-ую роту 7-го полка, кото-
рая единодушно заявила, что они имеют своего суверена − царя 
Австрийского, и что они не будут бороться против Австрийского 
войска, хотя бы им из-за этого пришлось и в плен возвратиться.

Поручик запаса 2-го полка Драгутин Пичинич в своем пись-
менном рапорте выражает свое полное согласие с такой открытой 
изменой Юго-Славянской идее. Он под своей полной подписью 
изъявил, что его никто не может заставить служить в войсках, кро-
ме его суверена, так как он Австрийский подданный.
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Таким образом, на самом деле утверждено, что не все элемен-
ты вошли в Корпус как искренние приверженцы освобождения 
Сербов, Хорватов и Словенцев, а между ними есть и тайные агенты 
Австро-Германских замыслов разорения сего Корпуса.

IV. Русские Революционные Комитеты.
Революционные комитеты, недостаточно осведомленные и не 

проникнувшие в самую суть этого дела, дали себя завести штюрме-
ровской идеей этих Австро-Германских агентов и даже позволили 
себе вмешиваться во внутренние споры между командой Корпуса, 
и, так сказать, одной абсолютно незначительной группой изменни-
ков совместного Юго-Славянского освобождения из-под тиранско-
го австрийского ига. 

Это вмешательство неосведомленных русских властей стано-
вится опасным как для цельности Корпуса, так и той цели, с кото-
рой и сформирован Корпус как союзная войсковая часть.

Становится опасным, потому что они раньше, чем вмешаться, 
не ознакомились с историей и всеми подробностями этого движе-
ния. А если бы они это сделали, то своим вмешательством не дали 
бы возможности этим агентам продолжать агитацию, и под руко-
водством Геруца все больше и больше это дело запутывают. 

Они бы тогда видели следующее:
1). Что эта стачка в Корпусе не вызвана внутренним недоволь-

ством и желанием реорганизации Корпуса под условиями, указан-
ными "недовольными" в своем докладе на сборе, проведенном в 
марте сего года в гор. Березовке, так как эти условия разрешило и 
Сербское Правительство, видно из того, что "недовольные" продол-
жают и дальше агитировать против единства в Корпусе.

2). Что в этом Корпусе из числа 680 офицеров, Хорватскому и 
Словенскому имени принадлежит 250 офицеров, из которых име-
ется едва 80 человек, впавших в Штюрмер-Геруца водоворот стрем-
ления разорить Корпус.

3). Что это движение вброшено в Корпус со стороны, яр-
ким доказательством может служить найденный тайный архив 
Штюрмера и тот образованный им фонд для разорения Сербского 
Добровольческого Корпуса и Чешско-Словацкой бригады, и

4). Что такое вмешательство Русских властей в чисто внутрен-
них вопросах Корпуса, которые должна решать только команда  
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этого Корпуса как отдельная часть союзного войска, – вносит толь-
ко большее замешательство, которое нанесет большой и решитель-
ный убыток самому Корпусу, а также и идее, за которую союзные 
войска борются.

Ибо все это дело рук Штюрмера. Это дело запутывают только 
представители того первого, франковского, направления. И так 
органы теперешнего Русского Правительства случайным своим 
вмешательством и сочувствием этим агентам дали возможность 
Штюрмер-Геруцовым планам в полности осуществиться.

Считаю, себя вправе, а как представитель союзного войска и 
своей святейшей обязанностью, обратить Ваше внимание на следу-
ющий факт, который, без сомнения, как представители старого, так 
и представители нового режима в России не могут не принять во 
внимание:

1). Что Сербия, которая в течение 5-летней войны из своих не-
значительных сил больше всех дала жертв, честно отвечала во вся-
кое время своим обязанностям и требованиям России и других со-
юзных государств.

2). Что она, ради великой идеи освобождения всего Юго-
Славянства от Австро-Венгерского невыносимого ига, жертвовала 
и самую себя, а поэтому никто из союзников не имеет права сомне-
ваться в ее добрых освободительных стремлениях по отношению к 
ее Юго-Славянским братьям. Это тем более, что после освобожде-
ния Сербия, если бы даже и хотела употребить какие-нибудь импе-
риалистические насилия, не могла бы этого сделать, так как она во 
всем согласна с союзниками и тоже признала право самоопределе-
ния всех наций.

3). Что Королевско-Сербское Правительство, как представи-
тель Юго-Славянского освобождения, с благодарностью приняв 
гостеприимство для своего Корпуса Сербов, Хорватов и Словенцев 
в родственной ей России, поняло и теперь понимает задачу и поло-
жение своего Корпуса в Одессе следующим образом:

Корпус Сербов, Хорватов и Словенцев в смысле его боевого 
употребления составляет часть одного целого как с Русским, так 
же и с остальными союзными войсками). В смысле же внутренних 
распоряжений, командования и жизни его, он представляет само-
стоятельную часть, чьему единству и дисциплине вмешательство 
снаружи, без сомнения, нанесет большой вред. 
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А потому, если и в будущем будет допущено вмешательство 
снаружи во внутренние дела вверенного мне Корпуса, то на осно-
вании вышеизложенных фактов смело утверждаю, что авторитет 
Корпусной Команды во многом пострадает.

Доставляя этот меморандум, я, как единственно ответствен-
ный перед своим правительством за единство и дисциплину во 
вверенном мне Корпусе, убежден в том, что Русское Временное 
Правительство со своей стороны сделает все, чтобы прекратить 
всякое дальнейшее вмешивание во внутренние дела Корпуса, как 
самостоятельной войсковой части союзного войска, и что оно в 
то же время найдет средства и способы отстранить внешние тем-
ные силы штюрмеровских агентов − Геруца, Туме и Гарапича. Эти 
индивидуумы и теперь с полной энергией работают на том, чтобы 
против Корпуса укрепить сплетни в революционных комитетах 
Петрограда, Москвы и Одессы.

Командир Корпуса, 
Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ
Генерал Живкович
АС, 72, Ф.2, 631/1917.

Сербский оригинал меморандума хранится в сербском Воен- 
ном архиве, П.10, К.3, бр.16/37. Он был опубликован в книге:  
Југословенски добровољци у Русији 1914–1918, приредио Никола 
Поповић, Београд 1977, с. 225–236. Согласно примечанию Н. Попо- 
вича, писарем при написании Меморандума был "вольноопределя-
ющийся военный чиновник и ревизор при штабе корпуса Драгутин 
Илич (с. 236).
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"ПАМФЛЕТ ГЕНЕРАЛА ЖИВКОВИЋА."
АНОНИМНИ ЧЛАНАК ИЗ ЧАСОПИСА 

ЈУГОСЛАВИЈА УСМЕРЕН ПРОТИВ СРПСКОГ 
ДОБРОВОЉАЧКОГ КОРПУСА, 3. ЈУЛ 1917.

Командант српског добровољачког корпуса, Ађутант Свите 
Његова Величанства Краља, генерал Живковић послао је потајно 
свим руским новинама и службеним круговима меморандум, у 
којем службено изјављује, да су сви дисиденти, дакле сви војници и 
официри добровољци, који нису могли да трпе даље зулума у оде-
ском пашалуку ген. Живковића, аустријски шпијони и присталице 
старог руског режима.13 Генерал се Живковић јамачно надао, да ће 
на такви начин дисиденте најлакше морално и материјално убити.

Племенити се генерал преварио у рачуну. Његове су лажи и кле-
вете шкодиле више њему самому, него дисидентима. Но то не мења 
ништа на ствари. Меморандум остаје необично јарким документом 
огавне људске покварености и злобе.

Ми, који смо некада сматрали генерала Живковића честитим и 
добрим човјеком, морамо са жалошћу констатовати, да смо се тада 
варали. Додуше ген. Живковић по свој прилици и не зна, да ли неке 
његове тврдње одговарају истини или не. Но ген. Живковић зна 
врло добро, да велика већина његових тврдња не одговара истини. 
Генерал Живковић према томе свјесно лаже.

Но одговорност за меморандум не носи само ген. Живковић. 
Од читавог меморандума ген. Живковић саставио је само свој 
потпис. Сву су другу работу обавили чланови и повјереници 
Југословенског Одбора у Лондону гг. Јамбришак и Мандић14. Зато 
већи дио материјалне одговорности за ово гњусно дјело носе  

13 Ова, као и остале тврдње из овог чланка могу се проверити поређењем са текстом 
Меморандума генерала Живковића, који такође доносимо у овом зборнику.
14 Др Анте Мандић (1881–1959), хрватски правник и политичар. Од 1915. био 
представник Југословенског одбора у Петрограду, учествовао у организовању 
југословенских добровољачких одреда у Одеси. Од октобра 1917. био је секретар 
централног уреда Југословенског одбора у Лондону. За већника ЗАВНОХ-а и члана 
Президијума АВНОЈ-а је изабран 1943. године.
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споменута господа. Преко њих дио те одговорности пада свакако 
и на Југословенски Одбор у Лондону, јер они раде у име Одбора и 
аукторитет Одбора покрива њихове тамне послове. Ми знамо, да 
Југословенски Одбор нема ни појма, што раде његови представници 
у Русији. Но Југословенски Одбор морао би прије свега знати, какви 
су његови представници и чим се они занимају. Све дотле док спо-
менута господа остану члановима и представницима Југословенског 
Одбора, док они у своје прљаве личне сврхе израбљују ауторитет 
Одбора, док они кушају помоћу угледа Одбора, уништити морално 
и материјално оне људе, које би Одбор прије свега морао да поду-
пире, све дотле ми не можемо да Југословенски Одбор не чинимо 
одговорним за њихова дјела.

Прије него пређемо на садржај меморандума, морамо истакнути 
једну карактеристичну црту. Премда је из корпуса иступило и врло 
много Срба, ген. Живковић говори само о Хрватима и Словенцима. 
Он иде чак тако далеко, да оне Србе. које по имену спомиње, на-
зива Хрватима (тако на пр. Драгутина Груића). Но ген. Живковић 
иде још даље. Он не воли много говорити ни о Словенцима. Главне 
своје ударце он обраћа на Хрвате, па у ту сврху често и Словенце 
назива Хрватима.

Тако су на пр. почетком априла ове године у Петроград доспјели 
петорица официра, које је ген. Живковић хтио отпремити у ропство. 
Они су били примљени у аудијенцију од разних министара. Генерал 
се Живковић узврпољио и дао у новине изјаву, да су ти официри 
Хрвати и аустријски агенти. Сто је међутим било на ствари? Међу 
том петорицом били су три Словенца, један Србин и један Хрват!

Таково "похрваћивање" има своју прорачунату тенденцију. 
Хрвати су жалибоже озлоглашени као велики аустрофили. Генерал 
Живковић искоришћује тај зао глас као оружје проти оним људима, 
који су то најмање заслужили. Искоришћује проти оним Хрватима, 
који већином носе на свом тијелу трогове рана добивених у бор-
би против Аустрије и њезиних савезника! Ако су ти људи по све-
дочанству ген. Живковића аустријски шпиони, какви су истом они 
други Хрвати, који не ће да ступе у добровољачки корпус? Ми не 
знамо јели ген. Живковић желио, да се у читаоцима његова мемо-
рандума породи такова мисао, срамотна и увредљива за хрватски 
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народ.15 Ако ген. Живковић није тога желио, онда заиста не можемо 
разумјети његов поступак.

А шта да онда кажемо о дичним састављачима меморанду-
ма, о члановима Југословенског Одбора, Хрватима Јамбришаку и 
Мандићу? Стид и срамота!

Пошто је на такви начин "рашчистио" тло за своје доказе, ген. 
Живковић прелази на ствар и "узима смјелост" да изложи праве раз-
логе "дисиденског" покрета.

I. Прије свега генерал истиче, да је у самом корпусу било 
све лијепо и добро и према томе нитко није имао разлога да буде 
незадовољан. (Упућујемо читатеље на чланак о корпусу, у којем смо 
изнијели само блиједу слику страшне и крваве истине!)

II. Ако у самом корпусу нема разлога незадовољству, јасно је, да 
су незадовољство изазвали други фактори и то:

а) Сви они Хрвати и Словенци, који су ступили у корпус, а сада 
опет иступају, франковци су и аустријски агент-провокатори, који 
су ступили у корпус само из слиједећих разлога: 

1) да шпијунирају, што се ради у корпусу и јављају, куда треба 
(у Аустрију.)

2) "да раде на пропасти корпуса".
3) "да се ослободе ропства и с добром плаћом лијепо живе у 

Одеси".
Овакву свједоџбу пишу чланови Југ. Одбора Јамбришак и 

Мандић људима, којима нису достојни одвезати ремење на обући, 
људима, који су за југословенску идеју све жртвовали, који су 
већином пролили своју крв у борби против Аустрије. Франковцима 
и аустријским агентима назива генерал Живковић људе, који су сту-
пили у српски одред и прегорили многе некултурне увриједе својег 
националног поноyса и свијести,

Ген. Живковић и не куша доказати своје тешке оптужбе. То нас 
ослобађа дужности да их оповргавамо. Ми ћемо установити само 
ове истине:

1) Ниједан од дисидената Хрвата и Словенаца није дошао у кор-
пус као аустријски шпијон или као аустријски агенат.

15 Генерал Живковић у Меморандуму није говорио о "хрватском народу", него о 
делу Хрвата, бившим припадницима Корпуса, које јасно разликује од Хрвата који 
су се определили за останак у Корпусу.
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2) Они добровољци, који су можда ступили у одред из 
материјалних побуда ти су из материјалних побуда и остали у њему. 
Зато је и била подвостручена плаћа свим официрима, који су хтјели 
да остану у корпусу. Они, који су имали толико моралне снаге, да 
се одреку од свих материјалних користи, иступили су из корпуса и 
пошли су радије да страдају и гладују, него ли да праве компромисе 
са својом савјешћу.

III. Генерал иде затим даље и налази још два фактора, који су 
придонијели, да је дошло до "инцидента". Ти су фактори:

а) политика Stürmera, који је хтио да спаси Аустрију и ради тога 
је настојао да уништи корпус.

б) Воља бившега цара, који је хтио, да се корпус што прије 
сформира, па са услијед тога настаие неке "непријатности" при 
формирању II. дивизије.

Читатељи ће се зачудити овом мистерију протусловља. Није 
могуће, да је Stürmer разарао оно, што је у исто вријеме градио цар. 
То у осталом није једино протусловље. Има још оригиналнијих 
протусловља. Тако на пр. ген. Живковић тврди на једном мјесту, 
да је Stürmer хтио да спаси Аустрију, а на другом мјесту опет, да је 
Stürmer хтио ујединити све Славене под врховном влашћу рускога 
царизма. Јасно је, да Штјурмер није могао бити у исто вријеме и пан-
слависта и спаситељ Аустрије.

Како видимо, генерал се заплео у противурјечја као пиле у 
кучине. Тако се у осталом догађа свакоме лашцу. Ментори ген. 
Живковића нису имали толико памети и логике, да до краја и кон-
зеквентно лажу. Ту и тамо остали су трогови истине и од тога толи-
ка противурјечја.

Генерал се сада, послије револуције истиче као нека жртва 
Stürmer-ова режима и хоће да на такви начин стече симпатије рево-
луционарне Русије. Колико је нама познато Stürmer је правио непри-
лике Чесима у њиховој добровољачкој акцији. Чинио је то зато, јер је 
држао Чехе одвише слободоумним народом па се према тому могао 
бојати, да би они у случају револуције могли пријећи на страну на-
рода. Сасвим се друкчије односио Stürmer према српском корпусу. 
Док се Чесима није дозвољавало да скупљају добровољце, српском 
се корпусу допуштало да помоћу насиља сабире и недобровољце. То 
је свакако велика разлика и ген. Живковић нема право да се тужи 
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на Stürmerа. У осталом, како смо већ видјели, генерал се сам издаје 
говорећи, да је бивши цар хтио, да се корпус што прије сформира. 
Они, који сами признају, да их је протежирао цар, смијешни су, кад 
се туже да их је прогонио Stürmer.

С друге стране има много вјеројатности, да је Stürmer хтио скло-
пити сепаратни мир, но нема никакве вјеројатности, да је он хтио 
све Славене покорити рускому цару. Интересантно је на основу чега 
ген. Живковић проглашује Stürmerа панславистом. Прошле зиме 
држао је познати руски панслависта проф. Соболевскиј предавање, 
у којем је заступао мисао, да се сви словенски народи имају осло-
бодити и ујединити сваки у своју независну државу, а све те држа-
ве имају створити славенски савез с Русијом на челу. На томе 
предавању судјеловао је и Хрват Геруц, који заступа исто мишљење, 
и он је професору помагао код предавања тиме, да је на карти по-
казивао слушатељима оне крајеве, о којима је Соболевскиј гово-
рио. Генералу је потребно да Геруца прогласи аустријским агентом 
и он ради тога Stürmerа проглашује панславистом. Дакле генерал 
Живковић доказује овако:

1. Геруц је панслависта, дакле је и Stürmer панслависта.
2. Према томе Геруц и Stürmer имају исти програм.
3. Из тога слиједи, да је панслависта Геруц агенат панслависте 

Stürmerа.
4. Stürmer у истину није панслависта, него германофил.
5. Панслависта Геруц је агенат германофила Stürmer.
6. Геруц је према томе германофил и аустријски агенат.
Заиста, то је логика достојна једино мозга Јамбришакова и 

Мандићева или потписа Живковићева!
Ген. Живковић позива се у осталом и на разне доказе. Једни од 

тих доказа "налазе се у тајном архиву Штјурмера", а други се налазе 
"у архиву штаба корпуса".

Што се тиче доказа из архива Stürmerа, ми не знамо, какви 
су то докази и гдје се они налазе. Не зна сигурно тога ни генерал 
Живковић. У противном случају ми смо увјерени, да би он те до-
казе изнио у меморандуму. Према томе је позивање на тајни архив 
Stürmerа обична клеветничка смицалица.

Докази, који се налазе у архиву штаба корпуса, то су писма дис-
идената украдена од разних агената штаба корпуса. Ген. Живковић 



284

наводи додуше неке цитате из писама, но из тих цитата се не може 
разабрати, зашто штаб корпуса уопће чува та писма. Да ли као до-
казе проти онима, који су та писма писали или проти онима, који су 
их украли?

Ген. Живковић вели у почетку меморандума да "узима смјелост" 
разложити узроке дисидентског покрета. Заиста, потребна је велика 
смјелост, да се овакове лажи и глупости сервирају руској јавности!

Премда би се о памфлету ген. Живковића још много могло на-
писати, ми мислимо, да ће ово бити доста, да се карактерише посту-
пак генерала и његових помоћника.

Меморандум и онако није имао никаква успјеха. Генералу 
Живковићу успјело је протурати у двије одеске новине кратки изва-
дак меморандума, но и те се новине оградише, да оне не одговарају 
за истинитост генералових тврдња. Озбиљнија штампа бацила је ме-
морандум у кош. Многи су се уважени Руси управо згражали кад су 
чули, да су људи, које генерал тако блатно клевеће већ пролијевали 
своју крв за српску и словенску ствар.

Још су мање пажње посветили меморандуму службени кругови, 
којима је прилично добро познато право стање ствари. Од разних 
изјава споменут ћу само двије.

Кад су прослављеном ген. Корнилову16 представници дисидена-
та напоменули о клеветама ген. Живковића, Корнилов је одговорио 
дословно овако: "Кад бих ја и само једну ријеч од свега тога вјеровао, 
не бих вам подао руке и не бих сједио с Вама за истим столом".

Врховни заповједник руске револуционарне војске ген. 
Брусилов одговорио је на исто такву примједбу: "Знам, да вас је ген. 
Живковић оптужио као шпијоне и издајице, али ја у то не вјерујем".

Мислимо, да ради таквог резултата није било потребно да ген. 
Живковић учини тако гадан поступак, удари печат лашца и клевет-
ника на своје старачко чело.

Jugoslavija-Югославия, № 7–8, 3. VII 1917, с. 44–46.

16 Лавр Георгиевич Корнилов (1870−1918) − генерал, 2. март 1917. на првом састан-
ку Привремене Владе Корнилов је био именован за команданта Петроградског 
војног округа и у овој функцији је ухапсио царицу. Касније се нашао на челу не-
успешног покушаја оружане побуне, а после тога је учествовао у организацији 
Грађанског рата.
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"КРОКОДИЛСКЕ СУЗЕ." АНОНИМНИ  
ЧЛАНАК ИЗ ЧАСОПИСА ЈУГОСЛАВИЈА,  

УСМЕРЕН ПРОТИВ КОМАНДАНТА  
СРПСКОГ ДОБРОВОЉАЧКОГ КОРПУСА,  
ГЕНЕРАЛА М. ЖИВКОВИЋА, 3. ЈУЛ 1917.

Руски ратни министар г. Керенскиј17 посјетио је недавно Одесу 
и тамо је међу осталима саслушао и команданта добровољачког 
одреда ген. Живковића. У једном од задњих бројева "Словенског 
Југа" читамо, да је ген. Живковић том приликом замолио министра, 
нека би нешто учинио, да се судбина официра и војника, који су ис-
тупили или бачени из корпуса, побољша.

Многи су се неупућени читатељи сигурно дивили неочекиваној 
племенитости г. генерала. Још су се више снебивали они, који су зна-
ли за све подле макинације, за све злобне клевете и лажне оптужбе, 
које је племенити генерал ширио у руским службеним круговима и 
у руској јавности. Највише су се снебивали они, који су на своје очи 
читали понизне молбе ген. Живковића, да се све официре и војнике, 
који су иступили из корпуса, што скорије, отправи у ропство у "ис-
точне округе".

Ствар је доста једноставна. Неколико дана прије него је г. 
Керенскиј стигао у Одесу, стигла је тамо наредба руског главног 
штаба, да се сви официри и војници дисиденти ставе на положај 
и права руских официра и војника. Уједно је на молбу дисидена-
та била одређена посебна истражна комисија, која ће испитати, да 
ли су истините оне оптужбе, које је г. Живковић подигао проти 
дисидентима. Ген. Живковић не располаже никаквим доказима за 
своје клевете проти дисидентима, па се зато нашао у врло неугодној 
ситуацији. Требало је да на неки начин полиже оно, што је прије 
бљувао. Тако се и догодило, да је мрки вуче освануо пред Керенским 
у кожи тихог јагањца.

Ген. Живковић учинио је све, да дисиденте уништи морално и 
материјално. Својом генералском чашћу јамчио је, да су истините 

17 Александр Федорович Керенски (1881−1970) − руски политичар који је испловио 
на површину као министар, а после и премијер Приремене владе (1917).
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све оне огавне клевете, које је проти њима износио. Кад све није 
успјело, и кад је настала опасност, да се сам стровали у јаму, коју је 
копао за дисиденте, генерал је пошао к ратном министру, да напра-
ви племениту гесту и да се уз пут откаже од својих лажних оптужба 
и да на тај начин учини сувишном истрагу, одређену на молбу диси-
денета а неугодну за ген. Живковића. Какво је мишљење Александар 
Федоровић стекао услијед тога о генералу Живковићу, то је друго 
питање.

Ген. Живковића називали су некада "жељезним генералом". 
Веле да се у ратовима тај назив није оправдао. У сваком случају, 
мора се признати, да у ген. Живковића има нешто жељезно. Тако 
поступати може заиста само човјек са жељезним образом.

*      *

*

Кад је ова биљешка била већ сложена, добили смо из 
најмјеродавнијег врела подробни извјештај о аудијенцији генера-
ла Живковића, код министра Керенскога. Тај извјештај не само да 
потврђује све, што смо ми написали, него износи још једну ствар, о 
којој ми нисмо ни сањали.

Ген. Живковић завео је у заблуду г. Керенскога. На упит ми-
нистра Живковић је одговорио, да је конфликт с дисидентима већ 
изглађен и да је огромна већина дисидената пристала да се врати у 
корпус. Према томе је свака истрага о корпусу сувишна. Само не-
знатан дио дисидената не ће да се врати и за такве би било најбоље, 
да се приме у руску војску...

Мјеродавно се лице управо снебивало, кад је чуло да су изјаве 
ген. Живковића биле лажне, и да је г. Живковић лагао само зато, да 
се избави неугодне истраге.

Jugoslavija-Югославия, № 7–8, 3. VII 1917, с. 46.
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"ПИСЬМО ГЕНЕР.[АЛУ] ЖИВКОВИЧУ." 
СТАТЬЯ Л. ТУМЫ ИЗ ЖУРНАЛА ЈУГОСЛАВИЈА, 

НАПРАВЛЕННАЯ ПРОТИВ МЕМОРАНДУМА 
ГЕНЕРАЛА М. ЖИВКОВИЧА, 3 ИЮЛЯ 1917.

(От автора: отвeтственность за письмо беру всецeло на себя.)18

В началe мая с. г. представился мнe случай познакомиться  
с меморандумом, который Вы разослали, генерал, не только разным 
государственным, военным и общественным учреждениям и орга-
низациям России, но и русской прессe, относительно поголовного 
побeга солдат и офицеров из ввeренного Вашей командe, так наз. 
Сербского Добровольческого Корпуса.

Ознакомившись поверхностно с содержанием Вашего мемо-
рандума, я не мог одолeть своего отвращения к этому документу, 
и лишь через промежуток времени болeе шести недeль я взялся за 
внимательное прочтение этого акта. Должен сознаться, что хотя  
в течение моего почти 20-лeтнего участия в политической жизни 
мнe пришлось наблюдать довольно много самых возмутительных 
способов борьбы, но столь гнусного и подлого содержания, как Ваш 
меморандум, я до сих пор еще не встрeчал.

Мнe истинно жаль, генерал, что мнe приходится на столбцах 
газеты связывать Вас с поступком, за который Вы несете непосред-
ственную отвeтственность, но назвать который его настоящим име-
нем я стeсняюсь. Я хочу, по крайней мeрe, пока немного подождать 
и дать Вам, таким образом время обдумать еще раз, что Вы натвори-
ли, дать Вам возможность самому исправить преступление, которое 
Вы совершили.

Что пишете Вы в меморандумe?
Вы непремeнно хотите внушить русской общественности, что 

инцидент в б. сербском корпусe не был вызван внутренными при-
чинами, а влиянием внeшним. Для этой цeли меморандум не огра-
ничивается лишь одним искажением фактов, вродe того, что к ин-
циденту не присоединились Сербы (хотя всeм извeстно, что среди 

18 Это открытое письмо, носившее форму публичной полемики с генералом 
Живковичем. 
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выступивших из Вашего корпуса находится даже нeсколько тысяч 
Сербов), но и конструируете довольно сложный роман о прямом 
участии самого Штюрмера в развалe в корпусe. Но Вы не говорите 
только об его измeннических замыслах, о том что он лелeял мысль о 
расформировании корпуса и для этой цeли даже "образовал тайный 
денежный фонд и собрал агентов для работы в этом дeлe", чтобы 
таким образом создать впечатление, что развал в корпусe не являет-
ся прямым послeдствием образа дeйствий сербских офицеров, при-
бывшпх с острова Корфу для высшого командования Корпусом, а 
только "дeлом рук Штюрмера и прочих агентов австро-германской 
политики". Вы и указываете на нeскольких лиц, через посредство 
которых стремился Штюрмер вызвать в корпусe соотвeтствующее 
положение, и прибавляете, что "ярким доказательством этого слу-
жит найденный тайный архив Штюрмера". Вообще насчет этих до-
кументов Вы очень щедры, предлагая нeсколько раз их представле-
ние всeм желающим. 

Пользуясь случаем, категорически требую документального 
доказательства Ваших обвинений, красной нитью проходящих на 
многочисленных страницах меморандума. Дeлаю это не из любо-
пытства, а потому, что Вы приводите мою фамилию между "тем-
ными силами штюрмеровских агентов", согласно Вашим словам, 
"как служащего тайной полиции; доказательства чего находятся в 
архивe Штюрмера".

Первый в моей жизни были Вы, который осмeлился сказать, 
что я состоял на службe какого-нибудь правительства в мирe и при 
этом еще − как тайный полицейский агент! Рeшительно не пони-
маю: безумие ли это или кульминация человeческой подлости? И 
при этом имeть еще смeлость утверждать, что об этом есть докумен-
ты налицо! Неужели Вы не краснeете?

Меморандум недостовeрно приводит даже такие второстепен-
ные мелочи, о которых было весьма нетрудно Вам справиться, как 
напр. об О[щест]-вe "Крижанич" в Москвe, которое не только я не 
организовал и во главe которого я никогда не стоял, но вообще чле-
ном которого я никогда не был.

Хочу на этом мeстe изложить в нeскольких словах суть все-
го этого дeла, посколько я к нему причастен, так как хочу помочь 
Вам вспомнить о происшедшем. Письмо это будет, в свою очередь,  



289

послано также Вашему Верховноглавнокомандующему, из чего Вы 
видите, что я принимаю против Вашего поступка серьезные шаги 
и буду крайне настойчив в этом дeлe, потому что, оскорбив меня, 
Вы в своем меморандумe одновременно бросаете тeнь и на всeх 
Словенцев, Хорватов и Сербов, вышедших из Корпуса, чтобы тeм 
самым не только политически дискредитировать, но и морально 
убить всю югославянскую ирреденту в глазах Русских.

Лeтом 1916 г. впервые дошли до меня слухи о безобразиях, ко-
торые творили большинство офицеров с о.[строва] Корфу.

Я с ужасом слeдил за тeм, как эти офицеры недeлями уничто-
жают то, что десятками лeт с таким трудом и со столькими жертва-
ми создавала югославянская ирредента. Отъeзд в мeстопребывание 
Корпуса, Одессу, от имени Югославянского Комитета в Лондонe 
депутата хорватского сейма д-ра Поточняка дал мнe нeкоторую на-
дежду, что дeло наладится. Вы знаете, что в концe концов уeхал от 
Вас и Поточняк, не добившись измeнения положения. Добровольцы 
жаловались официально сербскому консулу в Одессe, они были и у 
Вас лично, и Вы заявили, что насилия над добровольцами не одо-
бряете, – а что Вы сдeлали для прекращения безобразий? Если у Вас 
самого не было сил и желания укротить тeх офицеров, о которых 
идет рeчь, как могли справиться с ними добровольцы?

В октябрe мною было получено из Корпуса нeсколько писем, 
полных отчаяния. Добровольцам остался послeдний исход – апел-
лировать к России. "Неужели Русские допустят, чтобы под их по-
кровительством сербские офицеры обманывали, оскорбляли, об-
крадывали, избивали, морили голодом, терзали, били и убивали 
солдат и офицеров Корпуса?" Вот что меня спрашивали в письмах, 
и вот почему они начали усиленно просить меня интервениро-
вать перед Русским Правительством. Тогда я обратился к высшей 
власти и расказал там всю правду. Дeло русского вмeшательства 
было сложное ввиду того, что корпус пользовался экстерритори-
альностью, и потому мнe посовeтовали изложить свою жалобу не 
русским военным властям, а в видe письма на имя министра ино-
странных дeл. Письмо это было мною передано через начальника 
одного из департаментов. Скоро я узнал, что был дан приказ ген. 
Брусилову, тогда еще главнокомандующему ю.[го]-з.[ападного] 
фронта, исслeдовать это дeло, и, к сожалeнию, узнал впослeдствии, 
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каким образом было выполнено это поручение ген. Чистяковым не 
без содeйствия ген. Маркса, начальника штаба Одесского воен.[ого] 
округа. Так как меморандум намекает на то, что этому моему пись-
му был дан ход "с извeстными пропусками", и что "он (Штюрмер) не 
смeл его в цeлости доставить ген. Брусилову", то могу услужить Вам, 
генерал, опубликованием этого письма в слeдующем номерe этой 
газеты. Если это будет новая неприятность для Вас, то это не мое 
дeло, о чем предупреждаю Вас заранeе.

Хотя письмо, как будет видно по его опубликовании, было 
очень тревожного содержация, но все-таки я должен сознаться, что 
меня тогда немного удивило, как энергично и серьезно русское пра-
вительство взялось за это дeло. Я перестал удивляться послe того, 
как узнал немного времени спустя – надeюсь это для Вас не секрет, – 
что почти одновременно предъявило свой протест по этому поводу 
также американское посольство в Петроградe...

Что дeло даже послe этого во ввeренном Вам корпусe не нала-
дилось, в этом виноваты Вы сами. Видно, это было Вам не по силам, 
т. к. в Вашей власти было очистить корпус от тeх офицеров, кото-
рые являлись виновниками всего этого скандала.

Второй шаг был предпринят при новом правительствe, когда 
военным министром был Гучков. За этот шаг, хотя он был непо-
средственно сдeлан не мною, а одним из моих друзей, Русским, я 
беру отвeтственность на себя. Революция в России потрясла почву 
для материального и морального террора офицеров с о.[строва] 
Корфу. Добровольцы не хотeли больше имeть с ними дeло и хода-
тайствовали о переводe в русскую армию. Когда узнал из этой бу-
маги, которую могу опубликовать, недавно уволенный сербский 
посланник Спалайкович, что дeло обстоит серьезно, тогда только 
начались уступки, концессии и пр. с Вашей стороны. Но тогда было 
уже слишком поздно, а возможный компромисс испорчен цeлым 
рядом интриг, которые предпринимали и предпринимают даже в 
послeднее время всe явные и тайные агенты Вашего посольства в 
Петроградe, Одессe и в Главной Ставкe.

Если хотите узнать мой личный взгляд на все это дeло, могу за-
явить, что я жалeл и жалeю до сего числа, что югославянское дeло 
в России взяли в свои руки люди, которые получали субсидии и 
содержания от Вашего Правительства, и вслeдствие этого всецeло 
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зависeли от Спалайковича и его сподвижников, которые никогда не 
имeли никакого отношения к югославянской ирредентe и потому 
не могли оцeнить и понять этих революционеров, которые подняли 
флаг югославянского восстания против тиранского австро-венгер-
ского ига не для того, чтобы попасть под иго офицеров-мегалома-
нов с о.[строва] Корфу. Зато Спалайкович и прочие, которые себe 
узурпировали право выступать от имени югославянской ирреденты 
и распоряжаться идеями, территорией, жизнью и имуществом этих 
революционнеров, всeм хорошо известны, как ярые подстрекате-
ли из истории сербо-болгарского конфликта. В тайфун дeйствий 
этих паразитов попали, генерал, и Вы. Больше того, Вы не только 
бездeйствовали, но и сознательно пускали в свeт невeрные свeдeния 
и обвинения.

Пятно, которое Вы бросили на других, отскочило на Вас само-
го и будет лежать на Вас до тeх пор, пока Вы не будете в состоянии 
снять его с себя. Если-же до 1-го августа с. г. Вы не исправите свой 
поступок, то тогда уже никаких преград больше в борьбe с Вами для 
меня существовать не будет.

Петроград, 7-го июля 1917.
Л. Тума.
Jugoslavija-Югославия, № 7–8, 3. VII 1917, с. 47–48.
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"ЖИВЈЕЛА РУСИЈА!"
АНОНИМНИ ЧЛАНАК ИЗ ЧАСОПИСА 
ЈУГОСЛАВИЈА, КОЈИМ СЕ ПОЗИВАЈУ 

ЈУГОСЛОВЕНИ ДА УЗМУ УЧЕШЋА  
У РУСКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ, 3. ЈУЛ 1917.

I.19

"Ове заставе пошкропљене крвљу најбољих синова домовине, 
ви ћете побједнички пронести над онима, који не признају слободе, 
једнакости и братства".

Вадимо ове ријечи, једноставне и свечане као благослов, из го-
вора А.Ф.Керенскога пуковима 8. армије, кад су се спремали да за-
почну наступање.

Одавно смо чезнули, да чујемо од револуционарне Русије тако-
ве ријечи. Непоколебиво смо се надали дјелима, која би потврдила 
такове ријечи. Ми смо срећни, јер дочекасмо једно и друго!

Никада нећу заборавити 19. јуна 1917! Јасно сунце тога ведро-
га дана одразило се у тако многобројним радосним сузама! Пијани 
од заноса лутали смо по улицама Петрограда свуда су нас сретала 
усхићена лица и влажни погледи, који су говорили

– Видите, да и ми нешто вриједимо! Знајте, да се и у нас може 
вјеровати!

Ми смо се радовали видећи, како се буди свијест великог народа 
и гордост велике револуције.

Ми смо увијек љубили овај народ и одрасли смо непоколебиви 
у својем поуздању у Русију.

Само су двије силе могле да нам даду слободу: Русија и Револуција. 
Ма да се чинило, да су то двије посве различне и неспојиве силе, 

19 Обраћање јавности бивших припадника Српског добровољачког корпуса (тзв. 
дисидената), који желе да се позиционирају у новој политичкој ситуацији насталој 
у Русији после Фебруарске револуције. Истовремено, желе да привуку Југословене 
у редове нових јединица, као што је Југословенски револуционарни одред, о коме 
се пише у истом броју часописа.
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наша их је вјера увијек спајала. Ми смо очекивали слободу од Русије, 
од слободне Русије, од револуционарне Русије.

Зато сада сузе навиру на очи и руке се пружају као на блогос-
лов, према оним заставама што весело трепећу у црном диму битака, 
црвене као љубав, као крв, као зора новога даха за све потлачене на-
роде и за све потлачене људе.

Живјела Русија! Живјела Револуција!

II.

– Русија пропада! Русија умире!...
Сабласт грађанског рата лебди над улицама града. Под на-

шим прозорима лете аутомобили пуни подивљалих војника, мор-
нара и радника. Пуни пушака и митраљеза. На читавом Невском 
проспекту јечи пуцњава. Паника, јауци, крв, сузе. Огромне масе 
ступају непоколебиво и одлучно. Иду да убију Слободу, да упропа-
сте Русију. Опазише нас, да гледамо кроз прозоре, и у исти се час 
грозно обраћају к нама пушчане цијеви. У страху падамо на под да 
се сакријемо за зидове. Дуго времена лежимо.

– Русија пропада!... Русија умире!...
Тако говори хладни разум, али срце не може да вјерује. Тко 

љуби, не може вјеровати у смрт онога, што љуби...
Лежимо на поду и не видимо, што се догађа на улици. Над нама 

је окрајак сивог, тешког неба. С југа се надвијају црни облаци и мук-
ли грохот далеких громова мијеша се са тутњавом Кронштатских 
топова. Још мало, па ће животворна киша пасти на усијане улице, 
освјежити ваздух и умити крв...

Страшна је љетна бура. Но она носи свјежину у својим њедрима, 
носи блогослов усјевима, носи живот свему, што је способно да 
живи, а смрт свему, што треба да умре. Она ће проћи и тада ће 
нам се небо чинити модријим, сунце сјајнијим, живот љепшим и 
дрогоцјенијим...

Није ли ово, што се догађа на улицама, само љетна бура 
револуције, која ће прећи и оставити за собом прочишћено небо и 
разведрено обзорје?...
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III.

Ред је успостављен. Доказано је, да су петроградску буну орга-
низовали нјемачки шпијуни и нјемачки милијуни.

Доказано је, јер сви у то вјерују. Доказано је, јер су у исте дане 
Њемци пробили руски фронт у Галицији...

Руска војска, која је 18. јуна почела наступати, сада одсту-
па у дивљем нереду, Одступа зато, јер су неспособни политикани 
и социјалистички сколастичари уништили у војсци дисципли-
ну. Керенскиј се узалуд мучио да уведе "дисциплину дужности и 
савјести", заборављајући да дисциплина почиње ондје, гдје престаје 
и дужност и савјест...

Данас славе побједу у Берлину, Бечу и Пешти. Славодобитно 
проглашују, да су Словени нижа раса способна једино да нагноји 
својом крвљу и својим знојем швапска и мађарска поља...

Прерано се веселите теутоно-татарска господо! Данас и ми у 
Петрограду славимо велику побједу Револуције. Побједе Револуције 
почињу онда, кад почиње узмицати војска Револуције. Тако је било 
у Француској 1792. тако ће бити и у Русији год. 1917. и 1918.

Данас је Привремена Влада проглашена Владом Спасења 
Револуције и добила диктаторску власт. Револуција је стресла са 
себе свој дјетињски – наивни идеализам. Она је сазрјела за ствара-
лачки посао и за крваву борбу – Она се многому научила у школи 
Ленина и у школи Хинденбурга. Остало ће доћи само по себи...

IV.

Браћо!
Ми вас зовемо на посао, вас све без разлике имена, вјере и 

освједочења. Зовемо свакога, у кога има барем малена искрица било 
каквог патриотизма или свијести словенске солидарности. Зовемо 
свакога, који има барем мало љубави и одушевљења за велике, свете 
и племените лозинке Слободе, Једнакости и Братства.

Словенска Русија налази се у тешкој опасности. Помогнимо 
спасти Русију, заштитницу словенских народа!

Слободна Русија налази се у тешкој опасности. Помогнимо спа-
сити Русију, која се бори за слободу свију народа, за једнакост свију 
људи!
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У Русији има вас Срба, Хрвата и Словенаца на десетке хиљада. 
Уприте све силе свога ума, своје воље и својих мишица па помозите 
Русији! Скупите сву своју разборитост и сву своју храброст и обра-
тите је на помоћ Русији. Свака и најмања помоћ сада је дрогоцјена 
за Русију. За сваку и најмању помоћ, Русија ће нам бити захвална и 
стоструко ће нам је вратити.

Ако пропадне Русија и смо за увијек пропали!
Русија се може спасити и без наше помоћи. Но којим правом 

ћемо ми тражити помоћ од Русије, ако јој не погнемо сада, чиме год 
можемо?

Помоћи јој можете сви, ма гдје се налазили!
Ми не ћемо говорити вама, јуначки синови наше расе, који 

стојите под црвеним заставама Револуције спремни да пођете у бој 
за спасење Русије, за нашу срећу и слободу! Нека бог блогослови 
ваше напоре и нека дадне силу вашим десницама!

Ми говоримо осталима, који нису с вама. Нека сваки пора-
ди ондје, гдје се случајно налази, нека својом свијешћу, својом 
радиношћу, својом савјесношћу даје добар примјер Русима. Нека 
сваки помаже, да се свуда уздржи ред, јер ако се Русија стровали у 
вртлог нереда, пострадат ћемо прије свега ми и као појединци и као 
народ!

Помозите Русији и Русија ће нама помоћи.
У овај грозни и крвави час, наша вјера у Русију мора да се рас-

пламти до великог пожара.
Издајнички синови Русије вичу; Живјела Нјемачка! Ми, 

који смо се против воље морали борити с Русијом, ми аустријски 
Југословени, морамо да заглушимо крикове издајничких синова 
Русије нашим громким покликом:

Живјела Русија! Живјела Револуција!
Jugoslavija-Югославия, № 7–8, 3. VII 1917, с. 48–49.
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"ЈУГОСЛОВЕНСКИ РЕВОЛУЦИОНАРНИ 
ОДРЕД." АНОНИМНИ ЧЛАНАК ИЗ ЧАСОПИСА 

ЈУГОСЛАВИЈА, КОЈИМ СЕ ПОЗИВАЈУ 
ЈУГОСЛОВЕНИ ДА СТУПЕ У НОВУ ВОЈНУ 

ЈЕДИНИЦУ, 3. ЈУЛ 1917.

Из Кијева смо добили утјешљиву вијест, да се основао 
"Југословенски Револуционарни Одред". У Одред су ступили 
војници и официри, који су истопили из Српског доб.[ровољачког] 
корпуса. Можемо само да се радујемо овоме кораку наших људи. 
Тиме је напокон читава југословенска револуционарна акција у 
Русији постављена на здрав и солидан темељ. Камо среће, да се то 
могло догодити још пред годину и по у Одеси!

Југосл.[овенски] револ.[уционарни] Одред не може се наравно 
сматрати војском краљевине Србије. Његово име не може никога 
завести у заблуду. Сваки ће знати, да је то одред југословенских ре-
волуционараца из Аустрије.

Одред ступа као самостална јединица у револуционарну руску 
армију. Војници и официри Одреда имају сва права руских војника 
и официра. Револуционарна руска армија бори се за слободу и рав-
ноправност свију народа. Револуционарни Југословенски Одред бо-
рит ће се за слободу и равноправност свију Југословена.

Морамо истакнути, да су војници Одреда у великој већини 
Срби. Уза све то програм одреда је чисто југословенски. Одред у 
којем огромну већину сачињавају Срби бори се дакле не само за сло-
боду Срба него и за слободу и равноправност Хрвата и Словенаца.

Српски је народ у овом рату поднио неизмјерне жртве. 
Неправедно би било за стране Хрвата и Словенаца, кад би допусти-
ли, да се и сада, за Југославенску, дакле за хрватску и словенску сло-
боду боре у огромној већини само Срби.

Досад су Хрвати и Словенци своју апстиненцију од заједничког 
рада и борбе могли још некако оправдавати и неким страхом пред 
"српском агресивношћу". Сада кад су демократички и револуцио-
нарни српски елементи искрено и досљедно стали на југословенско 
становиште, сада таково оправдање више не вриједи. Ми чврсто 
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вјерујемо, да ће се Хрвати и Словенци у што већем броју одазвати и 
ступити у редове Југословенског Револуционарног Одреда.

Југословенски Револуционарни Одред мора се борити са сил-
ним сметњама и потешкоћама, Службени и неслужбени агенти 
краљевине Србије чине све могуће, да у клици загуше овај лијепи 
и велики покрет. Тамне силе знаду врло добро, да је њима одзвони-
ло, ако ова акција успије. Зато се не жацају никаквих средстава, да 
разбију Југословенски Револуционарни Одред.

Јављају нам о разним интригама против Одреда. Тако се на пр. 
недавно у Одреду појавио неки сумњиви индивидум, који је почео 
агитирати међу добровољцима, нека бјеже из Одреда, и нека ни за 
бога иду на фронт. По његовим ријечима ген. Брусилов и министар 
Керенскиј чине на фронту ужасна звјерства над војницима итд. 
Кад су сумњивца уловили и претражили, нашли су код њега до-
кументе, из којих се јасно види, да га је ген. Живковић отправио 
из Одесе у Кијев са специалном мисијом, да разбије Југословенски 
Револуционарни Одред. Ген. Живковићу честитамо, што му је напо-
кон успјело да се протура у Ленинову странку, а наше људе упозора-
вамо, да не вјерују ништа људима, које добро не познају.

Југословенски добровољачки Одред је велико народно и рево-
луционарно дјело. Дао бог, да се уздржи и да из овог малог зрнца 
никне велико стабло слободе, једнакости и братсва!

Jugoslavija-Югославия, № 7–8, 3. VII 1917, с. 49–50.
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"ДИСИДЕНТСКО ПИТАЊЕ." АНОНИМНИ 
ЧЛАНАК ИЗ ЧАСОПИСА ЈУГОСЛАВИЈА, КОЈИМ 

СЕ АФИРМИШЕ ПОЛИТИКА ТЗВ. ДИСИДЕНАТА 
ИЗ СРПСКОГ ДОБРОВОЉАЧКОГ КОРПУСА, 

3. ЈУЛ 1917.

Српски службени кругови напели су све силе да нашкоде офи-
цирима, и војницима, који су иступили из Српског добр.[овољачког] 
корпуса. Особито су настојали, да сви војници и официри буду 
враћени у заробљеничке логоре. Бринули су се за то, да ови бивши 
чланови добровољачког корпуса доспију у горе прилике него што су 
оне, у којима се налазе остали аустријски и њемачки заробљеници. У 
ту сврху се оптужило дисиденте да су аустријски шпијони и агенти 
старог руског режима.

Онај, који позна ген. Живковића или посланика Спалајковића 
и људе који обојицу окружују, не може да се чуди подлој незахвал-
ности и ситничавој осветљивости, која се види у свему, што се по-
дузело против дисидената.

Дисиденти су били у врло тешком положају. Напокон је ипак 
побиједила истина и праведност и дисидентско је питање ријешено 
доста повољно. Врховни заповједник руске војске ген. Брусилов 
одредио је:

1. Сви дисиденти, официри и војници примају се у руску армију 
као руски официри и војници. Од њих се може саставити посебни 
"Југословенски револуционарни одред".

2. Од оних војника, који не ће да ступе у руску армију, имају се 
формирати "радничке дружине" за рад на обрану Русије.

3. Они војници, који не ће да ступе нити ии руску војску нити у 
радничке дружине имају се послати натраг у заробљеничке логоре.

Можемо дакле рећи, да се дисидентско питање ријешило доста 
повољно. Оно би се било ријешило још много повољније, да нису 
српски службени кругови непрестано клеветали дисиденте, особито 
војнике.

Jugoslavija-Югославия, № 7–8, 3. VII 1917, с. 50.
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ИЗВЕШТАЈ КОМАНДАНАТА VII  
ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА II СРПСКЕ 

ДОБРОВОЉАЧКЕ ДИВИЗИЈЕ ПУКОВНИКА  
И. МИЛАДИНОВИЋА КОМАНДАНТУ  

II БРИГАДЕ II СРПСКЕ ДОБРОВОЉАЧКЕ  
ДИВИЗИЈЕ ПУКОВНИКУ С. ДИМИТРИЈЕВИЋУ  

О ДЕСТРУКТИВНОЈ ПОЛИТИЧКОЈ  
ПРОПАГАНДИ И ЊЕНИМ ПОСЛЕДИЦАМА  

У ЊИХОВИМ ЈЕДИНИЦАМА, 23. АПРИЛА 1917. 

Орехов
Пов.О. Бр. 157
14. ов.[ог] м[есе]ца упућено је из овога пука а по наређењу 

комисије одређене из Штаба Одеског Војног Округа 1.160 војника –  
добровољаца натраг у плен, а који су пред комисијом изјавили, да 
хоће да се врате у плен. Само 254 присутних војника изјавили су, 
да желе и даље да буду српски добровољци и да хоће да се боре у 
Српском Корпусу за југословенску идеју.

Како сам од почетка формирања овог пука пратио бодро све уз-
роке, који су потицали како од стране официра и војника, тако и 
споља од стране грађанства и околине, то част ми је у следећем под-
нети команданту извештај, у коме ћу изложити узроке и појаве које 
су утицале, да се до овога дође:

Формиравање овога пука извршено је у месецу октобру и то од 
8–24 октобра. Агитација, којом је вршено врбовање добровољаца за 
ову дивизију, није овај свој задатак извршила онако како треба, ве-
роватно услед краткоће у времену. Послати су млади људи, који да 
би што пре добили потребан број људи нису погодним средствима и 
у довољној мери учинили да ови људи добровољно ступе да се боре 
за будућност и добро своје отаџбине и свога племена, већ су гле-
дали, да уз припомоћ руских власти што пре добију потребан број 
људи и ове доведу у Одесу, не водећи рачуна о томе, да ли ће се моћи 
такав елеменат корисно употребити за постављени задатак, који је 
српском добровољачком корпусу намањен.
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Не упуштајући се детаљно у сва она излагања која су војници у 
разговору са својин старешинама износили, како су преварени да 
иду на рад у шећерну фабрику у Одесу, а по том упућени у допунски 
батаљон, како их није нико ни питао за ступање у добровољце и т.д., 
главно је, да у довољној мери није им објашњен задатак и циљ, који 
српски корпус има да постигне и потреба да они као југословени 
треба да буду у том корпусу као добровољци, да се боре за идеју 
југословенску, за свој народ и своју отаџбину, иначе не би се мог-
ло десити да међу добровољцима у пуку буде и неколико Мађара и 
Талијана.

По доласку у Одесу, у допунски батаљон, одмах је почело 
незадовољство међу доведеним добровољцима и многи су још тада 
изјавили да неће да буду добровољци. Да би се приволели да то буду 
предузете су према њима репресивне мере, [су] које још више разви-
ле раздор и мржњу поглавито између Срба са једне стране и Хрвата 
и Словенаца са друге стране, а ово је и учинило, да су доцније морал-
не поуке, сви говори о југословенској идеји и сва блогородна сред-
ства према њима остала без икаквих утицаја.

У овом пуку велика је тешкоћа била нарочито због тога што је 
тога незадовољног елемента било много више но у ма коме другоме 
пуку, јер од 2.900 војника колико је пук у почетку имао било је 750 
Срба, 550 Словенаца и 1.600 Хрвата.

Још при упуту из допунског батаљона у пук почели су 
изјављивати незадовољство и нису хтели слушати старешине које 
су их водиле, неки су уз пут и побегли а већина изјавила је одмах, да 
није добровољац и да је заробљеник.

Код оваког елемента лако су могли сви страни агенти, којих има 
тако много и којима је сврха растурање овога корпуса, чинити све 
што хоће, јер су имали погодну средину за све своје умишљаје и они 
су то од почетка формирања овога пука до данас и радили а то и сада 
чине, јаким средствима и разним начинима да омету и онемогуће 
сваки рад са овим људима и да потпуно растуре овај пук.

Када им није успело једно средство услед предузетих мера за 
његово сузбијање прелазили су на друго, треће и т.д. Управо за све 
време од постојања овога пука до данас водила се једна борба про-
тиву неведљивог непријатеља који, видело се да постоји и да напада, 
но где је и са које ће стране напасти није се могло знати. Највеће 
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тешкоће биле су услед тога што се није знало чијим се утицајем 
ово дешавало, те се услед тога није могла борба да поведе у правцу, 
који би за најкраће време дао жељени резултат, па се морала само 
сузбијати појава, која се десила, да не узме озбиљније размере.

Пук се формирао у селу Маринскоје, чисто немачкој колонији. 
Још одмах у почетку почели су мештани ноговарати поједине војнике 
на бегство; говорили им да чине издајство своје отаџбине, да газе за-
клетву дату своме цару, да ће њихове фамилије ужасно страдати од 
аустријских власти јер се зна за њих где су, да ће бити обешени ако 
падну у ропство аустријско и кад се врате кући, да ће Немци бити 
победници у овоме рату и т.д. тако да и код оних, који су се осећали 
у почетку као добровољци, њихова је вера овим поколебана.

Хрвати су били први који су почели изјављивати своје 
негодовање. Већ после два дана од доласка одрекла је једна чета I 
батаљона састављена из хрвата да иде на обуку и уопште, да изла-
зи из својих станова. Неколико дана нису хтели ни храну прима-
ти, јер су их мештани-Немци хранили. У исто време и две чете у II 
батаљону такође нису хтеле ићи на обуку. Сви су изјављивали, да 
нису добровољци и да су силом дотерани у добровољце и ваздан 
које каквих разлога, из којих се видело да су под утицајем неким, јер 
су се сви истим изговорима служили.

Држало се, да их на ово ноговарају мештани-Немци, што је 
стварно и било, но сада из последњих догађаја који су се међу офи-
цирима појавили види се, да су у главном официри добровољци на-
рочито Хрвати главну улогу у наговарању војника на непослушност 
и бегство имали. Јер ма како да су мештани своју агитацију међу 
војницима развили, ипак не би могли великог успеха у том свом 
раду имати, да војници нису имали моралне потпоре за свој рад код 
својих официра истога племена.

Када се утицајем савета и моралних говора од стране свију 
претпостављених успело, да се незадовољство стиша и војници 
пристали на послушност и отпочели редовну обуку тада су агенти 
отпочели ноговарати војнике на бегство у маси. И једног дана из 
двеју чета II батаљона побегло је преко 200 војника-Хрвата у Одесу, 
одакле су стражарно враћени.

После неколико дана из једне чете I батаљона побегли су готово 
сви војници-Хрвати, око 200 њих, ноћу за Одесу. И они су од стране 
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козака враћени у своју команду. Тада је и по трећи пут после неко-
лико дана побегло ноћу преко 200 војника из III батаљона већином 
Словенаца, који су од стране козака такође враћени.

Кад су увидели да бегство у маси не помаже, тада су почели но-
говарати војнике да бегају појединце и за све време, докле је пук био 
на становању у с.[елу] Маринскоје продужено је бегство појединачно 
и свакодневно. Ово је продужено нарочито тада кад су увидели да 
ниједан који је побегао није ухваћен и враћен. И када је пук пошао за 
Орехов ухваћено је неколико војника који нису хтели поћи с пуком 
па се скрили код појединих мештана у с.[елу] Маринскоје.

По доласку у Орехов престала су бегства војника, обука је 
извођена редовно и успешно, дисциплина врло добра и ако станов-
ништво у већини Еврејске народности није било расположено пре-
ма пуку и војницима.20 И овде су мештани Евреји почели војнике као 
и у с.[елу] Маринскоје подговарати тајно не бегства и на одрицање 
послушности но без великог успеха. Утицаја ба рад у пуку све до 
дана када се револуција децила нису имали.

Са даном, када се дознало о извршеној револуцији у Петрограду 
одпочели су овдашњи мештани Евреји јавну агитацију међу 
војницима, јавно су говорили да је српска војска преставник ста-
рог режима, да смо ми Протопоповци21 и да нас је издржавао дом 
Романова, према чему смо опасни за ново стање и да су чак наше 
трупе активно учествовале против револуционара у Петрограду. 
Нарочито није им било по вољи што у првим данима револуције 
српски војници нису активно учествовали у демонстрацијама 
приређеним тих дана и ношењу црвених значки као што је било код 
руских војника. 

И официри и војници држали су се ових дана похвално. Ред је 
био похвалан, на захтев њиховог комитета постављена је стража од 
српских војника за чување градског управљања, дата им је и музика, 
састављена од војника тамбураша, при њиховим демонстрацијама и 
у опште чињено је све да увиде да им у сваком погледу излазимо на 
сусрет и да у њихово чисто унутрашње политичке ствари нећемо и 
немамо право да се мешамо.

20 Поред ове реченице на маргини је дописано: "Одкуда ова промена у држању 
војника?"
21 Протопоповци – израз је изведен из презимена А. Д. Протопопова. 
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Но све ово није помогло. Одмах су отпочели војницима да гово-
ре јавно да је слобода, да само ако хоће могу бити слободни, подго-
варали их да нетреба никога да слушају, да ни руски војници неће да 
се боре па не треба ни они да иду против своје отаџбине и браће који 
су у аустријској војсци и т.д. Одмах после овога бегства, која су пре-
стала, одпочела су опет. Време је било за пољске радове и војници 
који су бегали из команде добијали су име села и домаћина код кога 
су требали да иду на рад. Неколико војника вратили се одма, пошто 
нису могли да нађу лице код кога су требали да се јаве.

У исто време послате су депеше свима министрима привремене 
руске владе да се овај пук распусти, да војници нису добровољци већ 
да су силом и тучом приморани да буду то.

Како је у ово време један и по батаљон овога пука отишао на 
пољске радове у околину Маријупоља и већина војника који су по-
бегли ухваћени од стране власти и враћени у команду, то су отпо-
чели агитацију међу војницима у томе, да у опште спрече икаки рад 
са њима у коме смислу почели су их мало варати да уопште никаква 
наређења не слушају од својих старешина, да не иду на обуку, па и у 
случају да се поведу на пољске радове да не иду ни тамо, јер ће бити 
сасвим ослобођени и моћи ће слободно ићи куда хоће. У овоме на-
рочито одликовао се један учитељ из гимназије, који је и ове депеше 
упућене министрима слао, војнике ноћу призивао у стан, – а у стану 
код њега било је неколико војника, и учио их шта треба да раде. Овај 
учитељ сада је изабран за председника опщественог22 комитета и био 
председник комисије, која је вршила одвајање војника добровољаца, 
од оних, који нису желели да буду добровољци. Поглавито његовим 
утицајем ова је комисија и састављена.

На моју тужбу што поједини грађани шире лажне вести међу 
војнике, дотадањи председник опщественог комитета отпочео је 
кажњавати ове због чега су га сменили и изабрали за председника по-
менутог учитеља, који је плакатима по вароши известио грађанство 
да је одређена комисија за разматрање питања српске војске и у којој 
ће бити као члан привремене руске владе председник Ореховског 
опщественог комитета, дакле он. Ово је дошло пре но што је званич-
но од стране Српског Добров.[ољачког] Корпуса дошао извештај о 
образовању ове комисије.

22 Опщественог – вероватно треба "общественог", што значи "друштвеног". Грешка 
се доследно понавља у целом тексту.
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Чим су сазнали овдашњи мештани ову вест одмах су исту про-
турили и међу војнике ноговарајући их у исто време да до доласка 
ове комисије одкажу сваку послушност својим старешинама. Прва 
је одрекла послушност 3. чета 1. батаљона, која је у близини имала 
овога учитеља, сада председника опщественог комитета као и код 
кога је у стану било неколико војника те чете, она није хтела ни на 
зборно место излазити нити икакву службу вршити. Када сам им 
јавио, да ја лично хоћу са њима да говорим изашли су и тада сам из 
разговора видео да су подговорени и да никакав утицај на њих не 
може дејствовати да се приволе на рад и послушност. О овоме из-
вестио сам команданта са Пов. Бр. 503 од 5. ов.[ога] м[есе]ца.

Ова чета састављена је била од Хрвата и имала за водника офи-
цира Хрвата поручника Јосипа Лукинића, који је највише утицао на 
њих да тако раде.

До овога времена ова чета у погледу реда, рада и дисциплине 
била је најбоља чета у пуку, у њој се ниједно бегство до тада није 
десило.

Комисији, која је дошла из Одесе из три члана, начелника штаба 
Српског Добров.[ољачког] Корпуса, једног руског потпуковника из 
Одеског Војног округа и једног козака редова, председао је[?]23 пред-
седник овдашњег опщественог комитета поменути учитељ чијом је 
иницијативом ова комисија и одређена.

Увидело се одмах да сви чланови комисије сем началника штаба 
Српског Добров.[ољачког] Корпуса иду на то, да потпуно ратсуре 
овај пук, а како сам у разговору са њима видео били су мишљења да 
се треба и цела II српска Добровољачка дивизија растурити.

Руски потпуковник члан комисије за време свога рада у 
комисији ноговарао је добровољце-официре Хрвате и Словенце да 
пређу у Руску војску, па је и молбе њихове за прелаз у Руску војску 
собом однео. Чак је једнога официра-добровољца, који је поднео 
молбу за српско поданство ноговорио, да своју молбу тргне и њему 
поднесе молбу за прелаз у руску армију.

Члан комисије делегат војно-исполнителног комитета из Одесе 
козак, целокупним својим понашањем показао је крајњу неваспи-
таност и дрскост за све време рада комисије. Никакве разлоге није 
хтео слушати, већ је најбезобразније испаде вршио према Србији, 

23 Вероватно треба да стоји: "председавао је".
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српском народу и његовој демократији. Њега није био ни стид ни 
срам, да за столом где је другарски примљен и угошћен за све време 
боравка, каже, да за искреност српску не да ни копејке. У неколико 
маха долазило ми је да овог махнитог створа за његове свињске ис-
паде на лицу места по заслузи казним, али сам се од тога уздржао 
једино ради опште ствари наше.

Каквим се средствима комисија служила при своме раду најбоље 
ће послужити ово:

Када је 11. ов.[ога] м[есе]ца начелник штаба корпуса пошао за 
VIII пук и њима казао да ће се сутра вратити и да не раде ништа 
до његовог повратка ипак су они сутра дан 12. т.[екућег] м[есе]ца у 
9 часова дошли у штаб пуковника са председницима опщественог 
и војно исполнителног комитета и тражили одмах да војнике до-
ведем ради питања хоће ли ићи у плен или не. Одговорио сам им, 
да то не може бити без началника штаба Српског Добр.[овољачког] 
Корпуса, који је такође члан комисије, на шта су ми они казали да он 
није члан, но да је само као присутан њиховом раду, а да место њега 
могу и ја бити. Када сам им после дугог објашњавања казао, да ово 
дозволити не могу, тада су они демонстративно изашли и послали за 
команданта 1. батаљона пуковника Тешића да он дође к мени и због 
тога нису могли тога дана преглед извршити. Тога дана нису хтели 
ни на ручак у официрску механу доћи.

При прегледу 13. тек.[ућег] м[есе]ца удаљили су све официре од 
војника па су покушали да удаље и началника штаба корпуса пуков-
ника Драгутина Кушаковића.

Од целокупног броја прегледаних издвојили су за повратак у 
плен 1.160, и пријављених за добровољце 254. У број који иду у плен 
отишли су сви Хрвати а и доста Срба Банаћана. Сутра дан многи су 
се покајали и изјавили су да хоће да буду добровољци, но комисија 
није хтела да их чује.

Још за време рада комисије скупљали су се мештани и питали 
хоће ли моћи одмах добити војнике за рад. Види се, да су планом ра-
дили на то да растуре команду мислећи да ће по том моћи те војнике 
добити по јефтиној цени као заробљенике за своје пољске радове.

Сви који су изјавили да хоће у плен упућени су 14. т.[екућег] 
м[есе]ца у вече возом у Екатеринослав у логор војено плених, а 
одатле где ће их упутити не зна се. Бојати се да по молби овдашњих  
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мештана не буду распоређени у овој околини на радове, што мислим 
да ће и бити.

За оне који нису били на прегледу комисија је решила да се 
поново упитају пред комисијим, коју ће сачињавати председници 
общественог и војно-исполнителног комитета и једног официра из 
пука, кога одреди командант бригаде.

За све време од формирања овога пука до данас рађено је и уло-
жено много труда и енергије, да се од добивеног елемента створи 
јака борбена јединица која би у случају потребе примила активног 
учешћа у ослобађању југословенских земаља а по том била снага 
за стварање унутрашњег поретка ослобођених земаља и језгро за 
стварање војне снаге њихове. Што се потпуно није успело и што је 
допринело да до овога дође разни су утицају и узроци на сметњи 
били. Тешкоће су биле велике. Имало се да се ради и кад и код 
војника и код официра и код једних и код других није све било као 
што треба.

Код војника незадовољство потицало је код већине чисто због 
бојазни од борбе и борбене опасности. Ове је нарочито потенцира-
ло због губитака које је имала I Српска Добров.[ољачка] Дивизија.24 
Многи од војника раније су били на понеким имањима, где су до-
бро живело, имали и добру плату, па су већ држали за готово, да ће 
сачекати крај рата живи и здрави и срећно се вратити својим до-
мовима. Брзо формирање ове дивизије и гласови који су – разуме 
се увеличани, долазили о великим губицима I дивизије, уплашило 
их је, јер су осећали да ће се скоро и II дивизија у борби употреби-
ти. Нарочито су озлојађени били Хрвати који су још у допунском 
батаљону изјавили да неће да буду добровољци, услед чега су према 
њима предузете репресивне мере и због чега се после између Хрвата 
и Срба доцније развио велики антогонизам, којем су се после при-
дружили и Словенци. Непријатељски агенти помоћу мештана доту-
ривали су и ширили међу војницима сваковрсне лажи непрестано, 
обећавали им потпуну слободу и у најлепшим бојама престављали 
им побољшање њиховог положаја. Налазећи код својих официра 
Хрвата и Словенаца моралне потпоре веровали су у све те лажи 
као у истину и за то никакве савете ни моралне поуке нису на њих 

24 Поред ове реченице на маргини је дописано: "(Дефинитивни губици у бојевима 
дивизије: свега 713 погинулих и 1.222 несталих, побеглих здравих и живих)."
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могли утицати. Све што им је говорено сматрали су да је то чисто у 
српском интересу а на њихову штету.

И са официрима добровољцима није било боље. Ови као млади 
официри, штуденти и слушаоци 3–4 месечног курса резервних офи-
цира, а по том упућени на фронт, где су се предали, још пре ступања 
у српске резервне официре, били су у вези са својим комитетима са 
којима су и доцније одржавали ове везе и чијим су утицајем и дошли 
у Српске добровољачке оицире.

Без знања правила, без икакве војничке рутине и без мало воље 
за рад и службу већина од њих сматрала је службу као велики терет 
и главну пажњу обраћала на провод и лична задовољства.

Сви напори претпостављених да их убеде да је потребно у ин-
тересу саме идеје којој су се посветили као и овом њином интересу 
да прилегну на посао и рад, да се усаврше у војничком знању, нису 
код већине у многом на њих утицали, остали су и даље флегматич-
ни према служби и све слободно време проводили су у проводу и 
задовољству одржавајући и даље везе са својим комитетима и на 
скуповима на којим су се скупљали већином ноћу код појединих 
својих другова претресали како унутрашње прилике у пуку, тако и 
питања општег политичког значаја у овоме рату.

Разуме се, да су обавештења добијали од својих комитета и по 
њиховим упутима и свој рад подешавали.

Отуда и наредбе које су добијали од стране претпостављених у 
погледу моралног васпитања војника нису преносили онако како су 
требали да чине, но по инструкцијама, које су добијали од својих 
комитета, а које су биле и већини штетне за општу ствар.

Овај пук међу официрима добровољцима имао је више од по-
ловине официра – добровољаца Чеха а остатак Хрвата, Словенаца и 
Срба из разних крајева Аустро-Угарске.

Штетан утицај на војнике официри Чеси нису имали. Услед 
незнања нашег језика тешко су, нарочито у почетку, службу вршили, 
а када се почела образовати Чешка армија и њима достављено да ко 
хоће може тамо изступити из Српског Корпуса, они су већином сви 
отишли. У већини били су сви млади људи и више полагали су на 
своје лично задовољство но на службу. Отуда на најмању тешкоћу у 
служби и при најмањем сукобу са претпостављенима подносили су 
рапорт за прелаз у чешку армију.
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Нису научили да службу врше до педантности тачно и када је од 
њих то захтевано, сматрали су да је лично противу њих то уперено. 
Официри Чеси у 1. батаљону нарочито су негодовали противу свога 
команданта батаљона пуковника г. Спасоја Тешића, који ништа од 
њих није тражио више но што је потреба захтевала и што је природа 
саме службе и обуке тражила, а све што је радио било је по моме 
упутству и са мојим знањем. Једино што је његово строго и озбиљно 
лице правило код официра утисак да је опор и груб. Услед овога 
код официра чеха, који нису добро српским језиком владали и код 
којих је услед тога и тешкоћа у вршењу службе била већа, појавило 
се незадовољство противу пуковника г. Тешића јер су мислили да 
он личну мржњу има противу њих и да своја наређења издаје под 
утицајем исте. Пуковник г. Спасоје Тешић врло је добар командант 
батаљона, стављао је интересе службе на првом месту, тражећи од 
својих потчињених да врше службу исправно и тачно, не правдајући 
на лицу места сваку грешку код својих млађих, а за све важније по-
ступке обраћао се за одобрење мени. Како је међу официрима Чесима 
било људи таквих, који нису хтели исправно службу вршити, а при 
томе имали су сигурно залеђе у Чешку армију то су многи од њих 
одмах радили молбе за превод у Чешку армију и у њу отишли. Са 
својим друговима, који су остали у пуку били су у писменој вези, па 
су и остале привукли те су прешли у Чешку армију. Сада у пуку има 
свега 3 официра добровољца Чеха, који су поднели молбу за српско 
поданство. На крају могу рећи да су официри Чеси отишли из овога 
пука као часни и поштени људи, јер у своме службеном животу нису 
деморализујуће утицали на војнике нити су уносили раздор и не-
слогу међу Србима, Хрватима и Словенцима. Отишли су са лепим 
успоменама на проведено време у Српској армији и поучени како 
као наставници официри треба да изводе обуку и одржавају ред и 
дисциплину код својих војника.

Код официра добровољаца Хрвата и Словенаца није било ова-
ко. Официри Словенци у почетку вршили су савесно и исправно 
службу не мешајући се у политичке ствари са страним комитетима, 
но доцније неки од њих под утицајем официра Хрвата подали су се 
штетном утицају разних комитета и почели уносити међу војнике 
раздор и неслогу. Мали број њихов правилно схватио је свој положај 
и идеју југословенске борбе остао је и даље да тачно и предано врши 
своју дужност.
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Међу војницима Хрватима било је неколико њих који су од по-
четка ступања до данас штетно утицали на сваки рад и од стране 
команде предузимано да се међу војницима створи слога и љубав, 
да се сви војници здруже као браћа, те да здружени и сложни обуче-
ни у војничком знању створе јаку борбену јединицу способну за све 
борбене задатке. Ова наша браћа Хрвати ноговорени од стране раз-
них агената и стојећи у вези са њима радили су онако како су им они 
наређивали. Све ово радили су до дана руске револуције постепено 
и тајно из бојазни од одговорности. Но од дана руске револуције 
њихов штетни рад узео је великог маха. Све оно што су војници 
од стране грађана-страних агената слушали официри добровољци 
Хрвати потврђивали су и учећи их како ће и шта ће радити, те да 
се ослободе службе у старом Корпусу. Све предузете мере да се по-
врати мир код војника они су лажним представљањем успевали да 
паралишу. Нарочито су убеђивали војнике Хрвате и Словенце да се 
не треба борити за Велику Србију, јер ће тада бити српски робови, 
где ће им бити теже и горе него под Аустријом и да за то никакве 
заједнице са Србима не треба тражити но боље ићи у плен, јер ће 
тада Хрватска и Словеначка бити засебне и слободне државе.

У овом правцу нарочито је радио добровољачки поручник 
Хрват Јосип Лукинић који је главни инспиратор свију покрета који 
су се међу војницима дешавали и саветник за ширење пропаганде 
одвајања Хрвата и Словенаца од Срба. Када сам у чети, где је био во-
дник поручник Лукинић и која је прва одрекла послушност, дошао и 
војницима говорио да слушају своје официре и да је у тој чети водни 
официр Хрват кога треба да слушају, сви су у један глас као по ко-
манди одговорили: "није он наш", "он служи за паре". Међу тим ово 
је била само маска, а по његовом савету, да се на њега не посумња.

Из свега могло се закључити да је утицај неслоге и раздо-
ра дошао са стране, да је помоћу официра који су са тим агентима 
били у вези стално подржавано незадовољство код војника према 
Србима и српској команди и да је по извршеној револуцији једно 
време наређено свима да је време када треба отворено и брзо уне-
ти раздор међу војнике и тиме постићи свој циљ. Овоме ишло је 
на руку и незадовољство овдашњих мештана, који су вазда били 
непријатељски расположени према српској војсци и међу којима 
има много агената страних, који раде на штету Русије и словенске 
ствари.
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Официри српски који су са Крфа дошли радили су искрено и 
савесно залажући се умно и физички до пожртвовања, да се идеја, 
због које је овај корпус формиран, оствари, да се од добивеног еле-
мента створи такова борбена јединица од које ће и њихова отаџбина 
и цело југословенско племе имати стварне користи. И док су офици-
ри српски са свет[л]им образом, поштено и предано свршили свој 
задатак, дошли су ови официри добровољци, политички штребери, 
напојени и васпитани шпијунством и неваљалством тајно и под-
мукло водили борбу противу, искреној и савесној служби српских 
оицира и гледали да подмуклим својим махинацијама униште сваки 
рад, који је ишао на бољитак и корист југословенске идеје.

Командант, пуковник Илија Миладиновић
ВА, П.10, К.43, Ф.2, Бр.29/3, л.1-6.
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ИЗВЕШТАЈ КОМАНДАНАТА II БРИГАДЕ 
II СРПСКЕ ДОБРОВОЉАЧКЕ ДИВИЗИЈЕ 

ПУКОВНИКА С. ДИМИТРИЈЕВИЋА
КОМАНДАНТУ II ДОБРОВОЉАЧКЕ ДИВИЗИЈЕ  

О ДЕСТРУКТИВНОЈ ПОЛИТИЧКОЈ ПРОПАГАНДИ 
И ЊЕНИМ ПОСЛЕДИЦАМА У ЊИХОВИМ 

ЈЕДИНИЦАМА, 29. МАЈА 1917.

Орехов
Пов.О. Бр. 262
Предњи опширни извештај команданта VII пука, о узроцима 

растурања војника, нарочито поводом последњега случаја дејства 
одређене комисије од стране званичне Русије, која је у многоме 
допринела убрзавање растурања свега онога, за што смо се ми све 
старешине, од почетка формирања па до данас, свим силама бори-
ли, да се стане на пут агитаторима који желе и теже да пошто по то 
растуре ово све са крвавим знојем стечено, а радом и одређивањем 
ове комисије, јасно се констатује коликих и каквих противника сада 
имамо, а на жалост, и у људима-преставницима званичне Русије, 
чији смо ми савезници, гости и браћа.

Достављајући предње морам рећи:
Као што се види, рад и све тежине око формирања ове брига-

де као и целог Корпуса, једна је од најглавнијих улога официра из 
Србије, које падају на исте. – Ма да избор наших официра још на 
Крфу, није донекле најбоље учињен, ипак свестан сваки своје улоге 
и дужности, свим силама се напрезало, да се створи једна јака так-
тичка јединица, која би у даљим моментима, потпуно као и у свима 
операцијама, одговорила у пуноме смислу праве тактичке јединице, 
повлачећи за собом и један велики политички значај при остварењу 
наших идеала – ослобођење потлачених нам домовина и остварење 
Југославије – постигнућу постављене задаће.

У почетку за формирање VII и VIII пука ове бригаде имало 
се на располагању свега 32 официра из Србије, што се види, да и 
ако је и сувише мали број, ипак примио је улогу да се формира ова 
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бригада, а додељена је као припомоћ, и придајући још и политич-
ки значај, један већи број добровољачких официра, на чији је избор 
недовољно обраћана пажња од стране меродавних.

У почетку ова бригада требала је бити у главном формирана од 
Чеха, зашто је и настао назив "II Чешка Бригада", услед чега је у прво 
време, и готово у већини, и додељен велики број добровољачких 
официра Чеха, али из мени, званично непознатих разлога, није се 
ни почела формирати ова бригада од војника-Чеха, и промењен је 
назив "II Чешка Бригада", већ је попуњена и формирана у главном 
од Срба, Хрвата и Словенаца, а међу којима је био и један врло мали 
број (потпуно незнатан) Чеха растурен по пуковима, да се није ни 
опажало њихово суделовање, док међутим сви официри Чеси, са из-
весном реду[к]цијом, остали су са нама на формирању ове бригаде, 
тако да је по пуковима ова бригада у главном имала много већи број 
добровољачких официра-Чеха, од осталих – Србских, Хрватских и 
Словеначких, – који су стално и постепено излазили из наше среди-
не и прелазили у Чешку армију, а на њихова места у главном слати 
су добровољачки официри, Хрвати и Словенци.

Војнике, као главни елеменат, ова бригада за формирање 
јединица, добијала је као што је познато из допунскога батаљона, 
који су прибављени из плена, а прикупљање њихово у добровољце 
до некле, а готово у већини, није било самовољно, већ принудно, 
што је се од првога дана упућивања њиховога, за формирање ове 
бригаде приметило и осетило, негодујући и изјављујући жеље да 
неће да ступе у добровољце, тако да су још у почетку, у сред Одесе, 
одупирали се (нарочито Хрвати и Словенци) да је морала бити и 
интервенција власти, јер су вероватно подстрекивани од против-
ничких агената и провокатора услед чега је, још почевши од првога 
дана, формирања јединица ове бригаде, сав старешински кадар – на-
рочито официри из Србије – пред собом имали једну, поред оста-
лих, велику задаћу, а то је ломљење душа и придобијање једне вели-
ке масе, – састављене у већини од Хрвата и Словенаца, па чак и по 
неких Срба, – и разбуђивање свести за остварење наших и њихових 
идеала, ослобођење личних нам домовина од ига аустро-маџарскога.

Од почетка, не узимајући у обзир тешкоће око чисто струч-
нога рада за спрему у обуци ових добровољаца у многоме, а као 
најглавније обраћала се велика пажња на морал и придобијање  
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истих за нашу ствар – општу нам идеју. Но, како је за васпитање 
и извођење истих на прави пут, као и за помагање око формирања 
ових јединица, био велики број добровољачких официра, у почетку 
у већини Чеси, који нису имали свесне појмове о идеји нашој, а код 
већине није било ни најелементарније стручне спреме за дужности 
једнога воднога официра, и незнање језика [...]25, услед чега се у глав-
ном морала превелика пажња обратити на њих као на стубове, и на 
њихово како стручно, тако и морално васпитање, а још када се дода 
обука и васпитање војника, нарочито када су морално испод сваке 
критике, онда се јасно може видети, какве су пред собом – стареши-
не официри са Крфа, којима је дата и поверена улога формирања 
ове бригаде – имати ужасне борбе и тешкоће у извођењу стављеног 
им задатка.

Ипак, и ако је се од почетка увидело са каквим тешкоћама ста-
решине – официри наши – имају се борити у извршењу стављенога 
им задатка, ипак се није ни најмање клонуло, већ се чак што више са 
много појачаном енергијом приступило светломе раду, не жалећи 
ни труда ни енергије – једном речју, сваки је се сав предао да што 
боље и корисније послужи и изврши стављени му задатак повољно.

Још од првих дана постанка ових тешкоћа, а у даљем раду, наи-
лазило се све више и више, на све горе и горе тешкоће. Војници 
почињу отворено изјављивати своје незадовољство што су силом 
доведени у редове добровољаца, тако да су по четама почели бегства 
чинити, али среством власти као и другим мерама неки су примора-
ни били остати у редовима добровољаца.

Видећи се у прво време са каквим војничким елементом стојимо, 
а полагајући наду да ће се пошто се исти силом власти задржавају, 
временом преломити и задобити за нашу ствар, зашта је са свим си-
лама морала одмах обратити пажња на старешински кадар, нарочито 
добровољачких официра и подофицира и одмах се најенергичније 
приступило образовању и васпитању њиховом, да би и они могли 
корисно преносити и васпитати, а у исто време придобијати и ва-
спитати војнике за нашу ствар. Упуства и савети као и неређења за 
рад у томе погледу много је било и иста су најбрижљивије прено-
шена на војнике и поред савета и поука потеклих од непосредних 
старешина њихових, а на основу датих им упустава и наређења.

25 Пола реда нечитког текста.
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Поред напред изложених тешкоћа, и хиљаду фактора који су 
ометали и рушили, нарочито за све време осећала се у извршењу 
стављенога задатка, једна невидљива сметња, која се доцније одмах 
обелоданила, а то је сметња у главноме из непосредне близине, а од 
стране једног већег броја покварених хрватских и подговорених и 
заведених словеначких добровољачких официра, који су лично и 
преко својих агената (у непосредном додиру са њима) преносили и 
распростирали своје провокаторске идеје на штету наше заједнице 
и радили на растурању исте, а директно својством својих положаја, 
дата им је прилика и могућност да могу штетно делати у томе прав-
цу, зашта нису бирали ни пута ни начина, и ако им се свим силама 
гледало стајати на пут, јер циљ им је био да растуре овај корпус, да 
унесу раздор између нас Срба, Чеха, честитих Хрвата и Словенаца, 
а пошто нису били потпомогнути у њиховом делу и смерању од 
стране официра Чеха, то су поред предњега, гледали и радили да на 
сваки начин унесу раздор између нас и Чеха, што као доказ, и ако не-
мам позитивних званичних докумената, доводим у везу и зогонетно 
убиство добровољачког капетана II кл. – Чеха пок.[ојног] Рудолфа 
Штолфд[а], који је подлегао као жртва њиховога покваренога и под-
лога провокаторскога дела.

Али и поред свега тога и с обзиром на све напред изложене штет-
не елементе, ипак у главноме постигао је се циљ и трупе ове бригаде 
припремиле су се и могле би у извесним даним моментима корисно 
послужити, зашта су се биле приготовљавале. Морал и дисциплина 
код војника постигнут је са малим изузетком задовољавајуће, о чему 
је се уверио лично и Командант Корпуса и Командант дивизије, 
приликом осматрања и обиласка јединица поверене ми бригаде.

Ну, од дана наступања револуције у Русији, дата је могућност сви-
ма противницима наше идеје и нашега Корпуса, да активније делају 
у томе правцу и сваки моменат користили су и штетно дејствовали 
код војника, који су се врло брзо поводили њима, још поткрепљени 
штетним утицајем од стране становништва, а створено ново стање 
у Русији, које није штедило од штетних последица и руске армије, 
успели су да у многоме растуре један већи део, раније придобијених 
и спремљених нам добровољаца, у чему су били потпомогнути не-
обавештеним становништвом и извесним делом и људима зва-
ничне Русије, што се врло добро може констатовати из предњега 
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извештаја команданта 7. пука, поред осталога, и радом званичне 
комисије за одвајање добровољаца од недобровољаца, и ако и сви 
официри, као и свесни војници, ни једним својим поступком, чије 
је држање у свима приликама свагда било на своме месту, коректно 
и достојанствено, братско и сојузничко, нису ни могли дати повода 
негодовању и мешању, о чему је се, о свему напред изложеноме, као 
и осталим приликама и околностима, могао лично уверити и сам 
Начелник Штаба Корпуса пуковник г. Драг.[утин] Кушаковић, који 
је у исто време био и члан напред поменуте комисије.

Командант, пуковник Свет. Димитријевић

[На полеђини документа постоје две белешке]

2. Бригада, II Српска добровољачка дивизија
г.Александровск
Пов.Ђ.Nо. 1418
18-VI-1917.
Команданту Добровољачког Корпуса Срба, Хрвата и Слове- 

наца, – Команданту су врло добро познате све тешкоће, на које је се 
наилазило при формирању Корпуса. Тако исто, Команданту су врло 
добро познати узроци несугласица и трзавица у Корпусу, које су 
штетно утицале на правилну обуку и васпитање официра и војника 
у повереној ми дивизији. С тога шаљем овај извештај на надлежност, 
те да се виде закључци Команданта VII пука и команданта II бригаде 
ове дивизије, по тим питањима, у поменутом пуку и бригади.

Заступник Команданта Пуковник Д.[рагутин] Кушаковић

Добровољачки корпус Срба, Хрвата и Словенаца
Одеса
Под.А.Ђ. 2388
22-VI-1917.
У вези директних и личних опажања к знању.
Оставити у архиву за историју формирања II добровољачке 

дивизије. 25. јуна 1917. г.
25. јуна 1917. г
Командант Ђенерал Мих.[ајло] Живковић
ВА, П.10, К.43, Ф.2, Бр.29/3, л.6-12(об).
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"СРПСКИ ДОБРОВОЉ.[АЧКИ] КОРПУС." 
АНОНИМНИ ЧЛАНАК ИЗ ЧАСОПИСА 

ЈУГОСЛАВИЈА, КОЈИМ СЕ ИСТОРИЈА СРПСКОГ 
ДОБРОВОЉАЧКОГ КОРПУСА ТУМАЧИ СА 

СТАНОВИШТА ТЗВ. ДИСИДЕНАТА, 3. ЈУЛ 1917.

1. Основне погријешке.26

Хисторија српског добровољачког корпуса у Русији је свакако 
једна од најжалоснијих страница у хисторији Југословена. Нема го-
тово катастрофе у нашој хисторији, која би се могла мјерити с мо-
ралном катастрофом, до које нас је довео овај корпус. И тко би мо-
гао рећи унапријед, докле ће ницати оно отровно сјеме неповјерења, 
мржње, злочина и крви, којом је нашу нацијоналну њиву посипао 
овај корпус. Никада није био нанешен већи ударац престижу Србије 
и читавој идеји југословенског уједињења.

Најжалосније и најстрашније је свакако то, да никада и нигдје 
није био употребљен већи капитал идеализма, заноса, пожртвовно-
сти и  јунаштва. Но сав тај огромни капитал пропао  је узалуд,  јер 
је шака покварених људи гледала само да се утови на рачун туђе 
пожртвовности, туђих патња и туђе крви.

Подробна хисторија ове велике школе злочина запремит ће да-
нас сутра читаве књиге. За сада ми не можемо и не ћемо да је из-
носимо у дугом и потанком низу  грозних и потресних слика. Ми 
ћемо само да покажемо главне погријешке, које нису допустиле, да 
корпус буде оно, што би могао и морао бити.

Корпус  је  прије  свега  требао  да  буде  манифестацијом  воље 
аустријских јужних Словена, да буду слободни. Он је осим тога тре-
бао да буде манифестацијом јединства Срба, Хрвата и Словенаца и 
доказом, да они могу живјети и радити заједно у истој организацији.

26 Ово је требало да буде први део текста, док је други део најављен за наредни број 
часописа Југославија. Није познато да ли је тај број икада изашао. Часопис је и раније 
излазио нередовно, а револуција се у лето 1917. тек захуктавала. Међутим, већ и из 
овог дела текста је јасно какво тумачење се нуди, са којих политичких позиција и 
са каквим циљем: оспорити легитимитет Југословенског одбора, растурити Српски 
добровољачки корпус и преузети водећу улогу у процесу националног ослобођења 
и уједињења Јужних Словена.
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Да обоје постигне, одред се није смио организовати једнострано 
нити као искључиво војничка нити као искључиво српска јединица.

Као искључиво  војничка  јединица није  се  смио организовати 
зато, јер је његово политичко значење било куд и камо важније него 
ли његово војничко значење.

Као искључиво српска јединица није се смио организовати, по-
што  је  манифестација  јединства  свију  Срба,  Хрвата  и  Словенаца 
била  далеко  важнија,  него  ли  манифестација  јединства  Срба  из 
Аустрије са Србима из Србије.

Догодило се међутим баш оно, што се није требало догодити. 
Корпус се организовао једнострано и као искључиво војничка и као 
искључиво српска јединица.

Последица  једностраног  српског  становишта  била  је  с  једне 
стране,  да  је  у  корпус  од  Хрвата  и  Словенаца  ступио  само  дио 
интелигенције, а врло мало људи из нижих слојева; а с друге стра-
не,  да  су од Срба у  корпус  ступили и  такви  елементи,  који  су  се 
истицали својом непомирљивошћу према Хрватима и Словенцима.

Последица  једнострано  војничког  становишта  била  је  с  једне 
стране, да се није пазило кога се прима у корпус, па је у корпус до-
пало много официра и војника, који по својим моралним квалитети-
ма у корпус нису спадали. С друге стране нису се бирала средства, 
само да се привуче што више људи и зато се широко оперисало ла-
жима и преварама сваке врсте.

Тако се у одред сабрала врло нехогомена маса. Настале су свађе 
и препирке политичке природе међу присташама југословенског и 
ексклузивног српског становишта. То се дабоме прије свега може 
казати за официре.

Тадашњи  случајни27  команданти  одреда  одлучили  су  једним 
ударцем  пресјећи  све  спорове  и  почетком  априла  1916.  била  је 
издата  гласовита  заповијест,  у  којој  се  строго  забрањује,  да  се 
добровољци баве политичким питањима. Тиме је људима, који су 
баш ради тога и дошли у корпус, јер су се интересовали за полити-
ку, била постављена брњица. Неколицина официра је протестовала. 
Ти су били одмах арестовани и одстрањени из одреда. Остали се 
покорише.

27 Нејасно је шта се жели рећи тиме да су команданти корпуса били "случајни".
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2. Трагедија I. дивизије.
Почетком прољећа 1916. била је већ сформирана I. добровољачка 

дивизија. У априлу стигоше с Крфа србијански официри, да преуз-
му команду. Српска влада очевидно није  гледала озбиљно на чи-
тав добровољачки покрет и зато  је послала у Одесу не најбоље и 
најспремније људе, као што би требало. Међу послатим официрима 
било је додуше људи на своме мјесту, но већина није ни издалека 
одговарала  својој  задаћи.  Тако  је  на  пр.  командант  дивизије  пук. 
Хаџић у Србији упропастио пар дивизија и био уопће познат као 
неспособан официр. Других заслуга није имао.28

Србијански официри су просто наставили своју обичајну уско 
војничку дјелатност не водећи нимало рачуна о особитом карактеру 
нове војничке јединице. Осим обичних погрда називали су војнике 
још "Швабама" и "Маџарима" и то је било све.

Нитко не може рећи, да је у добровољачком одреду дисципли-
на  непотребна. Но  исто  тако  нитко  не може  порећи,  да  се  према 
војнику, који се бори за идеју и добровољно, који је за неку идеју 
жртвовао своју имовину,  своју обитељ, и учинио сам себе можда 
вјечним изагнаником, мора поступати посве друкчије, него с обич-
ним војником, који служи под мораш.

О  том  се  није  нимало  водило  рачуна.  Поступак  с  војницима 
у  Аустрији  нечовјечан  је  и  окрутан.  Но  аустријска  се  касарна 
војницима добровољцима стала чинити управо неким изгубљеним 
рајем, кад су на својим леђима осјетили тежину нове дисциплине.

Доскора је дошло до тога, да нитко није видио ништа чудновато 
у том, да се батина на пр. кухара, зато што је по мишљењу коман-
данта метнуо у чорбу премало паприке и т. д.

Новац добивани за храну војницима управо се бестидно крао. 
Код Руса је у вријеме старог режима крађа била усавршена управо 
до виртуозности, па ипак се руске истражне комисије снебивају, кад 
се упознају с господарењем у српском добровољачком одреду.

Није било боље ни држање према официрима добровољцима. 
На њих се гледало с висока, често и презирно. Догађало се, да  је 
официр Србијанац  изјавио  официрима  добровољцима,  да  их  пре-
зире, јер су прекршили заклетву вјерности Аустрији!

28 За тврдње у овом пасусу не наводе се докази. Приметан је полемички жар ано-
нимног аутора текста, који повремено прелази у сарказам, па и обично клеветање.
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Да слика буде потпуна, ваља још истакнути, да су се официри 
Србијанци међусобно гризли и интригирали једни проти другима. 
Једна од тих интрига уродила је тако кобним посљедицама за чи-
таву добровољачку акцију, да се на њу морамо поближе осврнути.

Међу  придошлим  официрима  била  је  доста  јака  група 
незадовољних  тиме,  што  је  командантом  дивизије  назначен  пук. 
Хаџић. Вођа незадовољника био је садашњи начелник штаба кор-
пуса пук. Кушаковић. Да се ријеше Хаџића, они замислише лукав 
маневар. Љетом 1916. послаше српској влади телеграму, да се ос-
новала II. добровољачка дивизија, и да је према тому потребно да у 
Русију дође генерал, који ће примити команду корпусом. Учинили 
су то зато, да избију главну команду из Хаџићевих руку.

Српска се влада одазвала и отпремила у Русију ген. Живковића, 
с  овећим  бројем  официра.  Пук.  Хаџић  није  хтио  да  чека,  док 
Живковић стигне у Русију, већ  је употријебио згодну прилику па 
приликом иступа Румуније одвео на своју руку дивизију на фронт у 
Добруџу.29 Он је знао, да ће се дивизија добро држати па се надао, 
да ће при том и он нешто за себе ућарити.

То још није ни тако зло. Горе је било то, да дивизија није ни из 
далека била опремљена и оборужана, како треба. Но Хаџић није мо-
гао чекати, пошто је сваки час могао да бане у Русију ген. Живковић 
и да преузме над њим команду.

Тако се догодило да су добровољци пред одлично опремљеном 
бугарском, турском и њемачком војском осванули готово голоруки, 
без  честитих  пушака,  без муниције,  без  топова,  укратко:  без  све-
га. Требало је прије свега отети од непријатеља оружје, да се имаш 
чиме борити.

Читава кампанија у Добруџи била је несрећна. Руске је војске 
било мало, а румуњска није много вриједила. Добровољци су не-
престано били у погибељи, да буду заробљени. Од рањеника спасао 
се редовито само онај, који је могао да утече. Остали су су се или 
сами убијали, или су падали у руке непријатељу.

Сви су добровољци знали, да их је у тако ужасне прилике до-
вела прорачунана себичност неколицине виших официра, а у првом 
реду чежња пук. Хаџића за генералским "погонима". Сваки си може 
лако представити, како је то морало дјеловати на добровољце.

29 Осим што је очито нетачна, ова тврдња је и крајње наивна: као да је корпус војске 
стадо оваца, које чобанин води кад му се прохте и где му се прохте?!
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Уза  све  то,  добровољци  су  се  борили  тако  јуначки,  да  су  из-
азивали удивљење у пријатеља и непријатеља. Али све  јунаштво, 
сва  пожртвовност  војника  није могла  постигнути,  да  се  поступак 
према војницима промијени на боље. Што више окрутност према 
војницима прешла је баш у Добруџи све границе. Много је војника 
било пострељано на основу разних сумња, које су већином биле ап-
солутно неправедне.

У мјесец и пол дана  I.  српска добр.[овољачка] дивизија изгу-
била је девет десетина људи и морала је ради тога бити повучена с 
фронта у околицу Одесе.30

Материјални губитак био је врло велик. Но морални губитак 
био је куд и камо већи и страшнији. Ниси управо могао да препо-
знаш оне људе, који су пред неколико мјесеци дошли у Одесу пуни 
идеализма, заноса и вјере у народну ствар. То су сада били људи 
разочарани, деморалисани, без воље за ишта. Србијанске официре, 
које су исти војници пред пола године дочекали као неке богове, 
мрзили су сада више него ишта на свијету. У том моралном слому 
била је баш и трагедија, I. српске добровољачке дивизије; трагедија, 
коју су скривили искључиво виши србијански официри својим без-
обзирним и дивљачким поступањем према оним војницима, који 
су представљали управо цвијет српског народа у Аустрији. Штета, 
велика и непроцењива штета, што је тај прекрасни цвијет био не-
милосрдно погажен грубом солдачком чизмом!...

3. Трагедија II. дивизије.
У то вријеме стиже у Русију Живковић, да преузме коман-

ду корпуса. Мјесто обећаних двију дивизија није било ни једне. 
Формирање II. дивизије, за коју су се надали предобити Чехе 
заробљенике, запело је у првом почетку. Није било изгледа да ће 
се нормалном агитацијом у скоро вријеме моћи сакупити довољан 
број људи. Кушаковић и његови пријатељи нашли се у грдној непри-
лици. Да се из те неприлике извуку, они се бацише на бесавјестно, 
дрско и пустоловно подузеће.

30 Према званичним подацима, губици Прве српске добровољачке дивизије у бор-
бама у Добруџи од 24. августа до 12. октобра 1916. су били 40,7%, или 8.086: офици-
ра – погинулих 42, рањених 203; војника – погинулих 718, рањених 6.047, несталих 
1.321. Према: Споменица Прве српске добровољачке дивизије 1916–1926, приредио 
Војин Максимовић, Београд 1926, с. 175. 
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Још 4. јануара 1916. одредио је бивши руски цар, да се 
заробљеници Југословени могу сконцентрисати на подручју одеског 
војног округа. То је било учињено на молбу српског посланства, да 
се на такви начин олакша агитација за добровољачки одред. Царева 
се одредба у почетку извршила само што се тиче заробљених офи-
цира. Готово сви заробљени официри Југословени били су доведени 
у Одесу и тамо се међу њима агитирало да ступе у Одред. Они, који 
нису хтјели ступити били су враћени у заробљеничке логоре.

Том се царском наредбом послужише сада пук. Кушаковић и 
његови помоћници, да по што по то у што краће вријеме сформирају 
II. дивизију и тако оправдају онај свој телеграм српској влади, на ос-
нову којег је ген. Живковић био послат у Русију.

Као што су прије у Одесу били допремани заробљени официри, 
без обзира, да ли су жељели ступити у добровољце, тако се сада по-
чело допремати и заробљене војнике Србе, Хрвате и Словенце. Но 
док се заробљене официре на лијепи начин питало, хоће ли да ступе 
у одред, а оне, који нису ступили отпремало натраг у ропство; према 
заробљеним војницима се сада употријебила сасвим друга тактика.

Свака се партија заробљеника тјерала под руском стражом рав-
но у касарну допунског батаљона I. дивизије. То је дугачка, ниска 
зграда, вјечно мрачна, вјечно влажна, вјечно хладна, слична више 
тамници него ичему другом. Па и заиста, сад је то мрачној згради 
било суђено да послужи као мамертинска тамница за недужне муче-
нике ниских личних интереса и непоштених интрига.

Први су тамо били доведени 1. октобра 1916. заробљеници, који 
су се налазили дотле на радовима у одеском ујезду31. Било их је око 
1.000, већином Хрвата и Словенаца. У касарни им се једноставно 
објавило, да се по вољи руског цара морају мобилисати сви Јужни 
Словени, па да се зато не ће обазирати на то, хоће ли они да ступе у 
добровољце или не ће. Затим их је командант батаљона удијелио у 
чете. Посве је природно, да су заробљеници протестовали. Зато су 
у ноћи 1–2 октобра ти заробљеници били у групама од 10–15 људи 
изведени под неку оближњу шупу, гдје их се линчовало. Након 
линчовања пристала је половина испребијаних, да их се уврсти 
у чете. Они, који су остали непоколебиви, задржани су у касарни, 

31 Ујезд (рус.) – округ, област.



322

гдје нису добивали никакве хране. Кроз дан су лежали измучени и 
испребијани као мртви на поду касарне. Пред вечер су се догађале 
увијек нове жртве а у ноћи се настављало линчовање.

Сваке је ноћи било неколико људи тако испребијано, да су их 
други дан морали возити у болницу. Осим тога су сваке ноћи један 
или два човјека остали мртви, и како се накнадно сазнаје такви су 
мртваци били потајно бацани у море крај Одесе. Сад није више ни-
какво чудо, што су у то вријеме често извлачили из мора по којег 
"утопљеника" аустријског заробљеника. Колико је људи платило 
главом Кушаковићеву интригу, не може се тачно установити. У сва-
ком случају било је поубијано најмање 30 људи.32

Касарна се налази у најживахнијем дијелу Одесе. Јауци и 
помогања несрећних жртава будили су из сна одеске грађане, и све је 
било узрујано нечовјечним поступањем и бесмисленом окрутношћу. 
Но нитко није смио да протестира, јер је у то вријеме сву Русију да-
вила жељезна рука Stürmerova режима. Они, који су све ове злочине 
радили, имали су потпору руских власти и то је било доста.

А што су у то вријеме радила господа, која се воле истицати 
као заступници интереса народа, као неки велики борци за слободу 
и за чисту југословенску идеју. Гдје је у то вријеме био грлати др. 
Јамбришак? Док су несрећне жртве стењале, јаукале и умирале под 
рукама крвника, др. Јамбришак са својим штабом сједио је негдје у 
"Сјеверној гостионици" и гутао рујно вино, за новац, који је добио из 
непознатих извора. Пијани се језик лијено преметао по устима, док 
је велики "политичар" изрицао своје мудре изреке као на пр. – Хе-
хе. Хрват је машина, треба га само добро навити, па ће ићи, камо год 
хоћеш... Хе-хе, све су то франковци... Треба добро излупати... Хе-хе, 
све издајице треба убити... Шта треба жалити разне "бундаше"33, за-
горске глупане!

32 Овде, као и другде, аутор претерује и догађаје интепретира тако да код читаоца 
изазове револт према српским официрима и сажаљење за тзв. дисиденте. Према 
подацима Руске армије, а на основу истраге која је спроведена, у масовној тучи која 
се одиграла између добровољаца и тзв. дисидената, била су убијена 2 Хрвата и 1 
Србин, теже рањена 2 Хрвата, лако рањена 4 Хрвата и 1 Србин; током гушања на 
степеницама било је изгажено 9 Хрвата и 1 Словенац. То значи да је погинуло укуп-
но 13 људи. Осим тога је мајор Николић из пиштоља убио једног војника који је 
одбио послушност. Укупно 14 мртвих, од тога 4 убијена. Видети документа у овом 
зборнику: РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330. Л.8-9; РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330 Л.13-30. 
33 Бундаш (мађ.) – човек који носи бунду или кожух. Може означавати и пса дугог 
крзна.



323

И сада тај господин, који је накнадно помоћу неке гадне интри-
ге постао чланом "Југословенског Одбора", изјављује у гласилу ис-
тога Одбора "Словенском Југу", да он преузима одговорност, за сва 
оне злочине, који су почињени, код формирања II. дивизије и још се 
цинички хвали, да њему припада иницијатива насилног вербовања 
за ту дивизију.34

Особито срамотну љагу на формирање II. дивизије баца то, што 
се редовито сваког заробљеника опљачкало, и то без разлике, да ли 
се дотични јавио у добровољце или не. Док је јадна жртва стењала 
под ударцима, који су на њу сипали као киша, и настојала, па зашти-
ти рукама своју несрећну главу, у исто вријеме су вјеште руке про-
дирале у џепове и отимале оне сиротињске новце, које су ти људи 
приштедили радећи по Русији као заробљеници уз плаћу од 10–15 
копејака дневно. Код тог посла су се одликовали и неки интелигент-
ни људи, а особито доктор права Черемов.

На такав начин сформирала се у мање него мјесец дана II. 
дивизија и ген. Живковић имао је корпус, да њиме командује... 
Свакоме је било јасно, да се такви "добровољци" не могу водити на 
фронт, но Кушаковићу и није било стало до тога. Њему је било глав-
но да генералу даде обећану дивизију, а што ће послије бити, за то се 
нитко није бринуо.

Нитко се није бринуо, какве ће посљедице имати такова насиља 
на будуће одношаје Срба с једне а Хрвата и Словенаца с друге 
стране. Нема сумње, де ће сви они људи, који су били у Одеси под-
вргнути таковим насиљима, остати дуго и дуго времена заклетим 
непријатељима Србије и српског народа.

Тако се догодило, да је добровољачки Одред, мјесто да буде 
школом братске слоге, љубави и помирљивости, постао школом и 
огњиштем међусобне мржње. У том је дубока и жалосна трагедија 
II. дивизије, коју су опет уз неколико покварених елемената међу 
самим добровољцима скривили србијански официри.

Разумљиво је, да су свакови "силовољци" употребили прву зго-
ду да утеку. Козаци су имали пуне руке посла, да их хватају и воде 
натраг у њихове пукове и чете, гје их је наравски чекала строга каз-
на. Казна се редовито састојала у батинама и затвору, но било је 

34 Потпуно је нејасно ко је, по анонимном аутору, иницирао формирање II. 
дивизије: руски цар, локалне руске власти, генерал Хаџић, Југословенски одбор или 
Јамбришак лично?
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домишљатих команданата, који су настојали да унесу мало разлико-
сти у досадну једноличност кажњавања. Тако је на пр. мајор Перивој 
Илић, непокорне војнике казнио тако да их је осудио на смрт. Затим 
им је наредио, да сваки себи ископа гроб, онда их привезао и до-
вео војнике, који су требали да их стрељају итд. и тако разиграо с 
њима комедију смакнућа. Но често се команданти нису ограничи-
ли комедијом, него су доиста убијали или дали убијати "непокорне" 
силовољце.

Наравски, да је сваки честити човјек био до дна душе узрујан 
над таквим насиљима. Но протестирати је било врло опасно, по-
што је свакога могла да стигне иста судбина, која је стигла капетана 
добровољца Штолфа35 по народности Чеха, кога су ради таквог про-
теста два виша официра дали на звјерски начин потајно убити.

Неки су добровољци писали о свим тим злочинима неким 
Хрватима и Словенцима, који живе у Петрограду и ти су о том ин-
формирали руску владу и молили је, да у интересу словенске ства-
ри не допушта таквог поступања са словенским заробљеницима. 
Срећом је тада баш био пао Stürmer и наступио своју краткотрајну 
владу Трепов. Била је одређена истрага о сакупљању добровољаца за 
II. дивизију. Српски се кругови оправдавали истичући, да су Хрвати 
и Словенци издајице словенства итд. Како је познато, ти се кругови 
још и данас држе ове тактике.

Резултат је био тај да је руска влада одредила, нека се у будуће 
отпремају у Одесу само они заробљеници, који изјаве вољу, да ступе 
у добровољце. Тиме се барем постигло да се нису наставили злочи-
ни и насиља. То дакако није било по ћуди дру Јамбришаку, пошто 
се исти спремао да даде мобилисати све заробљенике Југословене и 
говорио, да све оно, што се дотле радило "није било ништа ма оном, 
што ће он провести".

(Свршит ће се.)
Jugoslavija-Югославия, № 7–8, 3. VII 1917, с. 40–43.

35 Није поуздано утврђено ко је и зашто убио капетана Рудолфа Штолфа. Али, и то 
убиство се могло пропагандно користити, као што се види из овог чланка. Видети: 
ВA, П.10, К.34, Ф.2, Бр. 32, л.1 (об); ВА, П.10, К.43, Ф.2, Бр.29/3, л.1-12(об
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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАСТУПНИКА  
КОМАНДАНТА ДОБРОВОЉАЧКОГ КОРПУСА 
СХС ПУКОВНИКА ТАСОВЦА КОМАНДАНТУ 
ДОПУНСКОГ БАТАЉОНА ДОБРОВОЉАЧКОГ 

КОРПУСА О АГИТАТОРСКОМ ДЕЛОВАЊУ 
ПРОТИВ КОРПУСА ГРУПЕ ОФИЦИРА, БИВШИХ 
ПРИПАДНИКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ "ЦРНА РУКА", 

7. СЕПТЕМБАР 1917.

Добровољачки Корпус Срба, Хрвата и Словенаца
Пов. А. Ђ. Бр. 3051
Архангельск
На путу штаба Корпуса и друге дивизије за Архангелск, у граду 

Јарославу утврђено је, да бивши српски резервни коњички потпо-
ручник, а сада руски резервни коњички поручник, Душан Семиз36  
у друштву са пензионисаним српским вишим официрима – развијају 
недостојну – јаку анти-српску агитацију, у редовима официра, по-
дофицира, каплара и редова Добровољачког Корпуса, за бегство 
из Корпуса и ступање у нови добровољачки (раднички) Корпус  
у Русији, у коме ће командовати српски пенсионисани потпуков-
ници: Александар Иг. Срб37, Војислав И. Гојковић38, Божин Симић39 

36 Дешан Семиз (1884–1958), новинар и публицист, резервни официр. Учествовао  
у формирању Српског добровољачког корпуса. 
37 Александар Срб (убијен 1918), потпуковник Српске војске, припадао организацији 
Црна рука. Послат у Русију ради прикупљања добровољаца 1915. Он је, као и остали 
из те групе, одбио да се на Солунском процесу појави као оптужени. Прешао је у 
руску војску, а крајем 1917. у Одеси формирао револуционарни батаљон.
38 Војислав Гојковић (1882–1956), потпуковник Српске војске, припадао 
организацији Црна рука. Прешао је у руску војску, а крајем 1917. у Одеси формирао 
револуционарни батаљон. Осуђен на временску казну1917. и 1923, а 1945. реакти-
виран у Југословенској армији.
39 Божин Симић (1881–1966), пуковник Српске војске, припадао организацији 
Црна рука. Прешао је у руску војску после Солунског процеса, 1936. се вратио у 
Југославију. Учествовао у потписивању споразума са СССР-ом уочи пуча 27. марта 
1941, био министар у избегличкој влади Душана Симовића у Лондону. После рата 
био амбасадор ФНРЈ у Турској и Француској.
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и Мајор Радоје Јанковић40.
У граду Јарославу на Волги 3-ег т.[екућег] м.[есеца] поручник 

Семиз врбовао је официре, подофицире и војнике и говорио им, 
да одмах одустану од одласка на солунски фронт, јер је тамо стање 
врло хрђаво, да је остало свега 15.000 Срба, да Французи нечовечно 
поступају и са рањеним српским војницима. Да су образовани преки 
судови, да су 150 официра разрешени од дужности и стављени под 
суд по жељи Престолонаследника Александра и српске Владе. Да је 
Династија у опасности. Да је образована републиканска партија и 
многе друге одвратне неистине.

Обећавао им, да ће сваки у руској војсци добити по један више 
чин и да неће ићи на фронт.

Поручник Семиз вероватно има својих агената и у редовима 
осем официра и међу подофицирима и редовима, услед чега постоји 
јака сумња подозрења, да је његовим и њиховим утицајем, на путу 
за Архангелск, из Штаба Корпуса и друге дивизије побегло официра 
11, подофицира 10 и каплара и редова 277.

За предњу издајничку радњу према српској војсци, њеном 
Владаоцу и Краљевској Влади – од стране овог Корпуса преко нашег 
војног представника код Руске Врховне Команде, поднета је оптуж-
ба са приложеним изјавама официра и подофицира о издајничком 
раду поручника Семиза.

Достављајући вам предње, скрећем пажњу, да предузмете све 
потребне мере за разбијање ове анти-српске пропаганде, хватање 
њених агената, које уз припомоћ руских савезничких војних власти 
предавати одмах суду на осуду.

Овај акт Командант Батаљона, саопштиће и Началнику 
добровољачког одељења, а о истом известити и Господина Ђенерала 
Живковића, ако је у месту, – а по том послати Команданту прве 
дивизије на поступак.

Последњи да врати акт Штабу Корпуса.
Хитно је.
Заступа Команданта, гуковник, Свет. Ј. Тасовац
ВА, П.10, К.43, Ф.1, Бр.27/34, л.3oб.

40 Радоје Јанковић (1879–1943), мајор Српске војске, припадао организацији 
Црна рука. Осуђен на временску казну у Солунском процесу. 
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ДЕЖУРНЫЙ ГЕНЕРАЛ ПРИ ВЕРХОВНОМ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 

Г. И. КОРТАЦЦИ КОМАНДУЮЩЕМУ  
ВОЙСКАМИ КИЕВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА, 

22 АВГУСТА 1917 Г.

Вследствие возбужденного несколькими офицерами из числа 
вышедших из состава Сербо-Кроато-Словенского добровольче-
ского корпуса ходатайства о разрешении им провести набор среди 
вышедших из того же корпуса солдат для формирования особых 
ударных частей и рабочих дружин из добровольцев, Верховным 
главнокомандующим, в виде исключения, было дано согласие на 
вызов этими офицерами из числа солдат-диссидентов желающих 
поступить в ударные отряды и рабочие дружины.

Принимая во внимание, что при вербовке добровольцев в 
ударный батальон среди сосредоточенных в Дарнице военно-
пленных юго-славян офицеры-диссиденты позволяли себе при-
бегать не только к агитации, направленной против Сербо-Кроато-
Словенского добровольческого корпуса, но и отзываться враждеб-
но по отношению к союзной нам Сербии и ее армии, а также вести 
пропаганду, вредную для самой идеи юго-славянского единения, 
Верховный главнокомандующий приказал военную агитацию, а 
также дальнейшую вербовку добровольцев в ударный батальон на-
званными офицерами совершенно прекратить, и ходатайство их о 
развертывании ныне существующего ударного батальона в ударный 
отряд отклонить; вместе с тем он, однако, не встречает препятствий 
к поступлению в таковой офицеров и солдат, вышедших из Сербо-
Кроато-Словенского добровольческого корпуса и поступивших за-
тем в русские войска.

Ввиду же того, что вербовка офицерами-диссидентами среди 
бывших добровольцев Сербо-Кроато-Словенского корпуса, а также 
дополнительный опрос таковых особой комиссией, образованной 
штабом Киевского военного округа, должны считаться вполне за-
конченными, Верховный главнокомандующий приказал:

а) Безотлагательно отправить на юго-западный фронт вышеука-
занный ударный батальон в 500 человек, включив в состав его офи-
церов-диссидентов, производивших вербовку, а также 18 человек,  
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дополнительно заявивших комиссии Киевского военного округа о 
своем желании поступить в этот батальон.

б) Выразивших желание поступить в русские войска теперь же 
направить в части юго-западного фронта.

в) Рабочие дружины и заявивших желание поступать в таковые 
отправить из Киева и его окрестностей или оставить в районе ар-
мий юго-западного фронта, или направить во внутренние округа.

г) Выразивших желание возвратиться на положение военно-
пленных, а также всех возвратившихся или пойманных из числа бе-
жавших – безотлагательно отправить во внутренние округа, причем 
лишить их права ношения сербской формы.

д) Принять все меры, чтобы в Киеве, Дарнице и их окрестно-
стях не находилось более ни офицеров, ни солдат из числа бывших 
добровольцев Сербо-Кроато-Словенского корпуса.

е) Впредь допускать вербовку добровольцев среди военноплен-
ных австрийцев юго-славянских национальностей (сербов, кроатов 
и словенцев) лишь на следующих основаниях:

Вербовка должна производиться особой комиссией, образо-
ванной штабом Киевского военного округа, совместно с представи-
телем сербского правительства, поручиком Комненовичем, причем 
сначала вербуются желающие поступить в русскую армию, далее 
желающие быть зачисленными в рабочие дружины и наконец до-
бровольцы для пополнения потерь в ныне существующем ударном 
батальоне, коему присвоить название "Особый ударный батальон", 
не называя его "югославянский".

По окончании вербовки и опроса добровольцы соответствен-
ных категорий безотлагательно отправляются по назначению, как 
указано выше в п.п. а, б, и в; все остальные военнопленные незамед-
лительно отсылаются во внутренние округа. 

Подписали: генерал-майор Кортацци41;
Начальник организационного отдела, генерального штаба пол-

ковник Моторный.
Скрепил: Начальник III отделения организационного отдела, 

генералштаба подполковник Грейм. 
РГВИА. Ф. 2003., оп.2., д.330. Л.246-247.

41 Кортацци Георгий Иванович (1866-1932) − генерал-майор Генштаба. В 1917− де-
журный генерал в Ставке Верховного Главнокомандующего. В эмиграции жил сна-
чала в Югославии, а затем во Франции.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ И. Д. НАЧАЛЬНИКА 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИ ВЕРХОВНОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ 
ПОЛКОВНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

МОТОРНОМУ, 5 ОКТЯБРЯ 1917 Г.

Принимать на русскую службу офицеров, самовольно вышед-
ших из Сербо-Хорватско-Словенского добровольческого корпуса, 
не представляется возможным, если офицеры эти (бывшие до по-
ступления в корпус австрийскими военнопленными) приняли серб-
ское подданство. Принятие их на русскую службу было бы актом 
в высшей степени некорректным по отношению к союзной нам 
Сербии и недопустимым с точки зрения соблюдения правил между-
народных обязательств.

Принципа этого придерживается как сербское правительство, 
так и правительства остальных союзных нам держав, отклоняя мно-
гочисленные просьбы наших офицеров о принятии их на службу 
в соответствующие союзные армии, причем первым условием им 
ставится согласие на то нашего правительства. 

В подтверждение прилагаю копию телеграммы Генкварверха от 
31 августа 1917 г. № 6552, и от 19-го сентября 1917 г., № 6963.

Начальник III отдела Управления генерал-квартирмейстера 
при верх. Главнокомандующем, 

генерал-майор [неразборчиво] 
РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330.Л. 272.
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ТЕЛЕГРАММА № 6552 ГЛАВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА  

ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРУ ГЕНЕРАЛ-
ЛЕЙТЕНАНТУ Н. М. ПОТАПОВУ  

ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ ПОСЫЛКИ ОФИЦЕРОВ КОРПУСА  

НА САЛОНИКСКИЙ ФРОНТ, 31 АВГУСТА 1917 Г.

Наштаверх считает, что офицеров сербо-хорватско-словенско-
го добровольческого корпуса, не желающих ехать на салоникский 
фронт, обязывать к этому нельзя, если таковые не приняли сербско-
го подданства42. В последнем случае вопрос может быть разрешен 
только дипломатическим путем43.

РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330.Л.273.

42 Та же телеграмма передана Начальнику штаба Румынского фронта 19 сентября 
1917 г. за № 6963.
43 Николай Михайлович Потапов (1871−1946) − генерал-лейтенант. В 1903−1916 − 
военный агент в Черногории. После Февральской революции 13 апреля 1917 был 
назначен генерал-квартирмейстером ГУГШ. Был одним из первых представителей 
высшего военного командования, который пошел на сотрудничество с большеви-
ками. Уже с июля 1917 г. Потапов предложил свои услуги Военной организации 
большевиков. 
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РАПОРТ ГЛАВНОГО НАЧАЛЬНИКА 
ОДЕССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ВЕРХОВНОМУ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ПРИЕМЕ 
ОФИЦЕРОВ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО КОРПУСА  

В РУССКУЮ АРМИЮ, 20 СЕНТЯБРЯ 1917 Г.

При выступлении 2-й сербской дивизии на салоникский фронт 
группа офицеров из бывших военнопленных (по национальности 
хорваты, словенцы и несколько сербов), не согласные по полити-
ческим убеждениям оставаться в рядах дивизии, отправляющейся 
на салоникский фронт, самовольно оставили названную дивизию 
и, руководствуясь телеграммой НАШТАВЕРХА сего года за № 4186, 
возбудили ходатайство о переводе их в русскую армию. 

Прошения их, препровожденные в штаб корпуса на предмет 
получения сведений, нет ли каких-либо опорочивающих обстоя-
тельств для принятия их в русскую армию, были возвращены ко-
мандиром корпуса с отзывом, что он не может дать своего согласия 
их перевода без разрешения сербского правительства, ибо офицеры 
эти уже приняты в сербское подданство, и что он просит возвратить 
их для привлечения к ответственности, как за побег. 

Переписки эти направлены к Одесскому уездному воинскому 
начальнику, где офицеры состоят временно на учете. 

Как образец представляю полученное только что прошение 
штабс-капитана Малина с надписью командира запасного батальо-
на. Одновременно с запросом командиру корпуса штаб округа, ру-
ководствуясь телеграммой НАШТАВЕРХА № 4186, запросил указа-
ний главного управления Генерального штаба и Ставки. 

От главного управления Генерального штаба в ответе после-
довало требование представить списки этих офицеров с указанием 
подданства и бытности в боях, каковые списки и направлены шта-
бом округа. 

При этом докладываю, что несколько офицеров из этой груп-
пы сербской национальности действительно получили аттестаты от 
корпуса на денежное довольствие, но чем руководствовался штаб 
корпуса, выдавая аттестаты и тем освобождая от службы в корпусе, 
штабу округа неизвестно.
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Кроме офицеров, отлучившихся из второй сербской дивизии 
в гор. Одессе, несколько офицеров отлучилось по пути следования 
дивизии в Архангельск и, попав в Петроград, явились лично в во-
енное министерство, откуда получили предписание явиться в штаб 
Одесского военного округа для дальнейшего назначения. Эти офи-
церы, как не бывшие еще в боях, отправлены штабом округа на кав-
казский фронт. 

Донося об изложенном, испрашиваю указаний, можно ли таких 
сербских офицеров, обращавшихся в окружной штаб, принимать в 
русскую армию, согласно их желанию служить в ней, и категориче-
ски отказывающихся служить в сербской армии.

РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330.Л.275-275 (об.).
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РАПОРТ КОМАНДИРА РОТЫ 6-ГО ПЕХОТНОГО 
ПОЛКА II ДИВИЗИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
КОРПУСА ШТАБС-КАПИТАНА Й. МАЛИНЫ 

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ОДЕССКОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА, 18 АВГУСТА 1917 Г.

Честь имею сообщить, что я по политическим причинам вы-
ступил из Доброволь. Корпуса Сербов, Х. и С. и сегодняшним днем 
прибыл в Ваше распоряжение.

Согласно приказу мобилизационного отделения Главн. Управ- 
ления Генерального штаба за № 2916 от 11.V-1917 г., прошу о при-
нятии меня на русскую службу и немедленному отправлению в дей-
ствующую армию. 

Прошу Вашего распоряжения о выдаче мне удостоверения, 
вида на жительство в гор. Одесса и о телеграфном потребовании 
от командира 6-го сербского полка моего аттестата и послужного 
списка. 

Штабс-капитан Йосиф Малина. 
РГВИА. Ф. 2003., оп.2.,д.330.Л.276.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ЮГО-СЛАВЯНСКОГО 

РЕВОЛЮЦИОННОГО СОЮЗА ПОЛКОВНИКА 
ВОИСЛАВА ГОЙКОВИЧА ОТДЕЛУ ГЕНЕРАЛ-

КВАРТИРМЕЙСТЕРА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА, 10 НОЯБРЯ 1917 Г.

Петроград
Корпус, составленный из сербов, хорватов и словенцев покида-

ет Россию, направляясь во Францию. Три бригады уже отправлены. 
Огромное число офицеров и солдат вышло из состава корпуса, не 
пожелав покинуть Россию, решивши разделить с нею свою участь. 
Все эти солдаты, покинувшие корпус, разбрелись повсюду, обречен-
ные на моральную и материальную гибель. Исполнительный коми-
тет Юго-Славянского Революционного союза, состоящий из тех же 
офицеров и солдат, что вышли из рядов этого корпуса, подал про-
шение (они вышли ещё в марте и мае месяцах и были приняты на 
русскую службу) о разрешении ему организовать эту блуждающую 
по России массу, чтобы тем спасти её от моральной и материальной 
гибели. Подобное заявление было подано и "РУМЧЕРОД"44 в авгу-
сте месяце.

Организованные подобным образом, эти люди могли бы быть с 
пользой употреблены на русском фронте, кооперируя, таким обра-
зом, идейно с юго-славянскими действиями на салоникском фрон-
те.

Нам стало известным, что сербский военный атташе полковник 
Лонткевич выступает против этого и так далеко зашёл в этом, что 
работу упомянутого комитета представил как работу, направленную  

44 Румчерод − Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фрон-
та, Черноморского флота и Одессы, контролирующий или претендующий на кон-
троль над Херсонской, Бессарабской, Таврической, часть Подольской и Волынской 
губерний бывшей Российской империи. Был избран на 1-м фронтовом и област-
ном съезде Советов 10−27 мая (23 мая − 9 июня) 1917 года в Одессе. Большинство 
в первом созыве Румчерода составляли эсеры и меньшевики, враждебно встретив-
шие Октябрьскую революцию. По указанию Н. В. Крыленко от 3 (16) декабря 1917 
года, 1-й созыв Румчерода был распущен.
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против сербского правительства и даже против сербского народа. 
На чем основывал своё предположение полковник Лонткевич, нам 
неизвестно, знаем лишь, что предположение это нашло отклик в 
Ставке Верховного Главнокомандующего и как последствие подоб-
ного "предположения" является отправка юго-славянского батальо-
на на фронт, а полковников Симича, Срба и Гойковича на Кавказ. 

Мы просим нас не выслушав, не судить, мы требуем, чтобы во 
имя принципа audiatur et altera pars, – выслушали нас самих, и уже 
вынесли объективное решение, которое нас осудит, если мы дей-
ствительно виновны.

Полковник Лонткевич утверждает, что мы работаем против 
сербского правительства и сербского народа. Могли ли в самом деле 
это делать те солдаты юго-славянского батальона, которые про-
ливали свою кровь на полях Добруджи? Могут ли сербы бороться 
против своего же народа? Ведь солдаты этого же батальона – всё те 
же сербы! Разве офицеры и солдаты − хорваты и словенцы, точно 
так же проливавшие кровь на полях Добруджи, – могли действо-
вать против своих единокровных братьев-сербов? Но тягчайшим 
обвинением полковника Лонткевича является то, что полковники 
Симич, Срб и Гойкович ведут работу против своего же народа, с 
которым они делили всегда и зло, и добро. За эти интересы еще мо-
лодыми подпоручиками они жертвовали своей жизнью (майская 
революция 1903 года) и позднее плечо о плечо боролись вместе с 
ним за его же свободу с 1912 года и по сей день. Их раны и высшие 
боевые отличия служат лучшим доказательством признания их за 
народ и за его свободу. Считает ли кто вправе после всего этого ут-
верждать, что упомянутые лица ведут борьбу против своего же на-
рода? 

Вполне уместно поставить вопрос, почему вышли из корпуса 
все эти офицеры и солдаты, уже проливавшие свою кровь на по-
лях Добруджи? Вот каков ответ: они не вышли, но были выкину-
ты, ибо они возмутились тем режимом, что царствовал в корпусе, 
бывшим нетерпимым и тираническим. Они просили изменить этот 
режим; и в ответ на эту просьбу последовало решение: вернуть их  
в плен. И их, еще недавних героев Добруджи, с глубокими ранами 
и наивысшими военными отличиями, бесчеловечный режим пы-
тался снова бросить в плен только за то, что герои эти указывали  
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на зло, угрожавшее разложению корпуса. И опасения сбылись: 
корпус, насчитывающий прежде сорок тысяч, теперь насчитывает 
только 15.000 человек. 

Относительно же вышеупомянутых полковников, позволи-
тельно задаться вопросом: почему они, так любящие свой народ, 
находятся вне рядов войска своего же народа? Ответ на это прост: 
эти четыре сербских высших офицера, находящиеся в России, про-
тестовали против постыдной салоникской аферы и добивались, 
чтобы дело это было прекращено или отложено, то дело, которое 
вредит интересам народным и дает в руки неприятелю материал 
для вредных комментариев. И в ответ на это ходатайство последо-
вал указ об отставке упомянутых офицеров. Трое из них 26 июня 
были приняты на русскую службу, ибо русское правительство было 
вполне убеждено, что эти офицеры добились только благополучия 
для своего народа, предоставив этим возможность, борясь в рядах 
русского войска, быть полезны своему народу, – раз этого они не 
могут сделать в рядах собственного народа в силу ослепленного 
партийного режима, так властвующего беспарламентно за предела-
ми Сербии. 

Мы просим, чтобы все эти данные были приняты во внимание 
и лишь затем пусть будет вынесено решение.

И если на основании всех этих данных придут к заключению, 
что мы боремся не против интересов сербского народа, а просим 
доверить нашему Союзу дело организации всех тех, кто поныне на-
ходится в плену, и таким образом спасти их от материальной и мо-
ральной гибели, а также использовать их как боевой материал, об-
разование которого способствовало бы идейной кооперации югос-
лавянского дела на Салоникском фронте. Мы просим юго-славян-
ский батальон в Киеве, чтобы он мог служить кадрами для будущих 
отрядов. Мы хотим вступить в состав чешской армии, на это уже 
давно получено согласие и полное содействие чешского представи-
теля профессора Массарика. 

Подобным решением, вступлением Юго-Славянских отрядов 
в состав чешской армии было бы целесообразно покончено с так 
наз. "диссидентским" вопросом, а также была бы усилена идейная 
кооперация юго-славянских элементов, не желающих покидать 
Россию. И если этот вопрос не будет решен указанным образом, он 
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останется всегда открытым и будет служить новым источником не-
успехов и трений, что и поглотит всю силу разбросанных по России 
наших элементов и тем самым станет очагом недовольства, что бу-
дет препятствием к мирному развитию уникального народа в его 
будущем государстве.

Полковник Гойкович 
РГВИА. Ф. 2003. оп., 4., дело 49. Л. 1-2 (об).
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ТЕЛЕГРАМ СРПСКОГ ПОСЛАНИКА У РУСИЈИ 
М. СПАЛАЈКОВИЋА СРПСКОЈ ВЛАДИ НА 

КРФУ О ПРИКУПЉАЊУ И ОРГАНИЗОВАЊУ 
ДОБРОВОЉАЦА ЈУГОСЛОВЕНА,  

26. ДЕЦЕМБРА 1917.

Петроград
Шифра
Etrangeres
Због преговора о миру дa бих спречио повратак у Аустрију 

заробљеника југословена да их тамо поново не употребе за про- 
дужење ратa против нас и наших западних савезника у исто време 
да се прикупе нови добровољци од заробљеника и поврате они који 
су пролетос иступили из нашег добровољачког корпуса организујем 
сада агитацију и прикупљање добровољаца у јужној Русији. За овај 
рад издао сам детаљну информацију, коју у два примерка поштом 
шаљем министарству и организовао сам растурање штампаних 
прогласа. Обратио сам се Украјинској и Козачкој влади да одобре 
и помогну. Пуковник Лонткијевић из Кијева руководиће у јужној 
Русији даљим развојем рада. У северној Русији за сада и нема мно-
го Југословена; овде се, због политике бољшевика, може најпре 
урадити да се наши људи заробљеници спреме за револуциону 
акцију кад се врате у Аустрију, на овоме ће радити југословенски 
одбори у Петрограду и Москви. Наша друга бригада на путу кроз 
Сибир агитоваће да јој се придруже добровољци Југословени из 
заробљеничких логора Сибира; за дозволу овога умолио сам руски 
Главни ђенералштаб. Настојавам код овдашњих савезничких пред-
ставника да и финансиски помогну ову ствар.

[Мирослав] С[палајковић]

[на полеђини:]

ПО. 29. децембра 1917.
Пов. бр. 1240.
Corfou
Агитација за прикупљање добровољаца међу заробљеницима. 
АС, 72, Ф.1, 61/1917.
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ИЗВЕШТАЈ ВОДНИКА МИТРАЉЕСКОГ 
ОДЕЉЕЊА IV ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА I ДИВИЗИЈЕ 

ДОБРОВОЉАЧКОГ КОРПУСА, ПОРУЧНИКА 
М. ПРИЦЕ КОМАНДАНТУ ТЕ ЈЕДИНИЦЕ 

КАПЕТАНУ II КЛАСЕ Р. ЈАНКОВИЋУ  
О АГИТАЦИЈИ МЕЂУ ЗАРОБЉЕНИЦИМА ПРОТИВ 

ДОБРОВОЉАЧКОГ КОРПУСА, 11. ЈАНУАР 1918.

Ново Николајевск45 
Част ми је известити командира о следећем:
Дне 4. јануара 1918. г. кад смо са ешалоном стигли у варош 

Екатеринбург пошао сам са дозволом Команданта ешалона с по-
ручницима гг. Стеваном Богуницким и Владимиром Петровићем 
у ондашњи заробљенички лагер, да прикупимо добровољаца Срба, 
Хрвата и Словенаца, који се као заробљеници у истом лагеру на-
лазе. Дошавши у управљење војног начелника, замолио сам исто-
га за дозволу да можемо агитирати међу заробљеницима за нашу 
ствар. Војни начелник нас упути, да се обратимо на завједујушчега 
заробљеницима. Ми на то потражисмо истога и кад се нађосмо за-
чудисмо се, кад видесмо да исти није Рус, него заробљени аустријски 
лајтнант по народности Мађар. Пошто видјесмо како ствар стоји 
нити се не обратисмо завједујушчему, него сакуписмо неколико 
Срба заробљеника, који су се у дворишту управљања налазили и по-
чесмо да им говоримо. К мени приступи заробљеник неки и рече 
да се у баракама удаљеним 4–5 врста налази још наших људи и по-
зове нас, да пођемо са њима. Пор. Петровић и ја пођосмо са њиме у 
исте бараке. Кад смо стигли на место пор. Петровић пође у бараку у 
којој су живели Хрвати а ја у бараку гђе су били Срби заробљеници. 
У истој бараци се налазило неколико Срба, и кад сам им разложио 
зашто сам дошао јавише се тројица у добровољце. Пошто ме други 
не хтедоше нити слушати, то сам изишао из бараке и пошао, да ви-
дим како је успио пор. Петровић међу Хрватима. Дошавши у бараку 
видио сам како је пор. Петровић сакупио око себе неколико Хрвата  
и говорио им; приступио сам и сам у њихов круг и саслушао како он 
говори. Међу слушаоцима налазило се много заробљеника Мађара 

45 Новониколајевск – назив града Новосибирск до 1925.
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и Њемаца, јер су исти у једној бараци живјели са Хрватима, који су 
почели да мрмљају и вичу против нас, пошто су од неких Хрвата саз-
нали за сврху нашега доласка. Хрвати који су око нас стајали полако 
су се удаљавали, тако, да смо остали доскора окружени од Мађара 
и Њемаца. Наједном приступи к мени један тамо се налазећи руски 
војник, ухвати руком за мој пагон од шињела, поћне њиме трести и 
реће, да га скинем, ја му одговори, да у нас официри носе пагоне, на 
што он "все равно, надо и их снятъ". Заробљеници Мађари и Њемци 
повлађиваху му и неки аустријски ђак каплар, почне да виче, да тре-
бам да скинем пагоне и да ми официри једино хоћемо продужење 
рата, да су Руси добро урадили што су укинули официре и да нас 
треба све поубијати. Други му одобраваху и руски војник поновно 
захтеваше да скинем пагоне. Не хтијући заметати кавге и да пре-
кинемо сваку даљу дебату позвах пор. Петровића и ми се удаљисмо 
из бараке. Заробљеници Мађари и Њемци испратише нас све до на 
улицу разним псовкама и погрдама на поквареном руском језику.

Резултат целе агитације је био да су се јавили у добровољце 
4 Србина и један Словенац, који су сви зачислени у митраљеско 
одељење IV Пешадијског пука.

Водник митраљеског одељења
рез. пешад. поручник Миливој Б. Прица

[на полеђини:]

Митраљеско одељење IV Пешадијског пука
I див.[изија] добров.[ољачког] корпуса 
Срба Хрвата и Словенаца
Ново Николајевск

Бр. 474
11. јануара 1918. год.
Команданту II пешад. пука – Част ми је доставити командан-

ту предњи извештај водника овог одељења рез. пешад. поручника г. 
Миливоја Прице.

 Капетан II класе
 Радивоје В. Јанковић
ВА, П.10, К.28, Ф.2, Бр.17, л.1-2.
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ИЗВЕШТАЈ ПОТПОРУЧНИКА Р. РИСТИЋА 
КОМАНДАНТУ IV ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА 

I ДОБРОВОЉАЧКЕ ДИВИЗИЈЕ ПУКОВНИКУ 
В. ТРЕБИЊЦУ О ОКОЛНОСТИМА  

И РЕЗУЛТАТИМА АГИТАЦИЈЕ МЕЂУ 
ЈУГОСЛОВЕНИМА У ЛОГОРИМА  

У ОКОЛИНИ ТЈУМЕНА У ЗАПАДНОМ  
СИБИРУ, 16. ЈАНУАР 1918, КАМИШЕТ

О. No 1508
Камишет
Част ми је поднети Команданту извештај о раду на агитацији 

према упутству и наређењу O. Бр. 1495.
Са станице Кунгур одвојио сам се од ешалона 3 ов.[ог] м.[есеца] 

у 3 часа по подне и упутио се у вар.[ош] Ћумен46 да обиђем лагер 
војно-плених. У Ћумен сам стигао 4 т.[екућег] м.[есеца] у 11 час.
[ова] вече[ром]. По доласку у град подофицири Цветко Мијатовић 
и Стеван Лазић са редовима Андријом Тодорчевићем и Матијом 
Матијевићем сместили се на преноћиште у једну чајнару47 а ја 
сам одсео у гостиону Лошканјева. Главну послугу у овој гостиони 
представљају чеси војно-плени. Исте вечери добио сам од портира и 
"цалкенлера" чеха војноплених потребна обавештења која су ми тре-
бала у први мах. Сами су они јавили капетану Чеху (војнопленом) г. 
Јарку Венчеславићу Мајеру, о мом доласку, који ме је одмах посе-
тио и понудио ми своје услуге на заједничком раду, које сам ја са 
великим задовољством примио. Отишао сам 5 ов.[ог] мес.[еца] да 
се представим војном начелнику и умолим за дозволу [за одлазак] 
у лагер који је ван вароши. Начелник војни, пуковник г. Глас, при-
мио ме је одмах, и на моју молбу издао је одмах наређење да ми се 
напише дозвола за улазак у лагер, коју у прилогу под 1 прилажем. За 
време док је писана дозвола питао ме је где се сада налази Њ.[егово] 
В.[еличанство] Краљ Петар, затим се с великим интересовањем рас-
питивао о Његовом здрављу. После дужег распитивања о Краљу, 

46 Град Ћумен – мисли се на град Тјумен (Тюмень) у Западном Сибиру. 
47 Чајнара – чајџиница (рус: чайхана).
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пренео се говор на Њихова Височанства Престолонаследника 
Александра и принца Ђорђа. Говор се водио о Њиховом садањем 
бављењу, здрављу, командовању Престолонаслед.[ника] Александра 
на Солунском фронту. Казао ми је да зна док су били мали и много 
пута виђао је Престолонаследника Александра и Принца Ђорђа за 
време Њиховог школовања у Петрограду. Цео се разговор водио са 
пуно интересовања и живом љубављу према нашој Династији, коју 
пуковник јако уважава и радује се што је у народу популарна.

У канцеларију је дошао начелник војнопленог лагера, са њиме 
смо говорили о нашим добровољцима у Добруџи. Одмах је познао 
наредника 1 чете 2 батаљона Цветка Мијатовића, који је раније 
код њега био у лагеру као заробљеник, и обрадовао се кад је код 
Мијатовића видео одликовање "Крст Св. Ђорђа" кога је у Добруџи 
добио.

Кад сам дошао у лагер прегледао сам спискове и видео да је 
пређе било 10.000 заробљеника, разне народности, од тога броја 
3.000 ступило је у наш Корпус, а остало је размештено и разишло 
се, тако да сада има на броју само 1.971 заробљеник, махом Немаца, 
Мађара, Чеха, Румуна и Хрвата. Срба у лагеру нема, јер је велика гру-
па од 3.000 ступила у наш Корпус, а остали Срби који то нису хтели 
да учине разишли се по околним селима и код појединих домаћина 
налазе се на раду.

Код Чеха сам предузео агитацију, они су се одмах сложили са 
нашим разлозима јер је у томе духу већ раније радио капетан г. 
Венчеславић. Сви су изјавили да ће се уписати у добровољце, и 
ниједан се неће вратити у Аустрију, док је жив, ако наступи размена 
заробљеника.

Са Румунима сам исто тако говорио, објаснио сам им шта их 
чека после закључења сепаратног мира и предочио сам им да им је 
једини спас да се и они пријављују и уписују у добровољце. Румуни 
имају 20.000 добровољаца и 800 официра. Десет њихових батаљона 
добровољачких налазе се на положају и ко од њих жели да спасе 
отаџбину нека се спреми за положај као прави добровољац, а ко се 
осећа изнурен, намучен, слаб и неспособан за борбу, опет нека се 
упише у добровољце, немора ићи у борбу, али ће као пријављени 
добровољац избећи да га сматрају као заробљеника, и место да иде 
у размену, на тај начин може остати у Русији и избећи ће да се бори 
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против нас Срба, Француза, Енглеза и Талијана. Служим се ру-
мунским језиком и приметио сам, да је на њих врло добро дејство 
учињено што сам баш на њиховом језику говорио. Раздао сам и 
Чесима и Румунима наше прокламације које сам из пуков.[ског] 
штаба понео.

После свега прикупио сам из барака у канцеларије лагера 
Хрвате. Одмах у почетку мог Говора Хрвати су почели да се одупи-
ру, протествују, негодују и најзад да вичу: "Нећемо ми да останемо 
у Русији, нити пак мислимо да будемо добровољци. Ми хоћемо у 
Аустрију, нашој кући!" Објашњавао сам им и доказивао да кућу неће 
видети, јер ће одмах бити наоружани и упућени у борбу, и ја верујем 
да они неће допустити нити желе да се туку са нами и савезницима, 
нарочито кад неморају. На ово су на жалост повикали: "Тући ћемо 
се са свима, па и са вама Србима! Ми сно Аустриски војници били, 
такви смо и сада." Сви моји благи помирљиви покушаји били су не-
успешни и да неби дошло до инцидента, ја сам се обратио старе-
шинама лагера који су били ту у канцеларији и умолио их да се ови 
упуте у бараке.

Поподне је био код мене капетан, Јарко Венчеславић Мајер, до-
говарали смо се да се ова агитација пренесе и на околину, нарочито 
по селима где раде Срби, Чеси и Румуни. Пошто ја немам времена 
да то радим јер би ми требало времена, и да неби сасвим изостао 
од ешалона, то сам умолио њега да он продужи рад. У вече је био 
самном на жел.[езничкој] станици Румун Павел Блаж чиновник 
пређе, а сада војноплени. Њега сам о свему припремио и он ми је 
дао обећање, да ће са Румунима у овом духу продужити рад. Познато 
му је у којима се селима налазе Румуни, обићи ће групе и објасниће 
да они даље један другог обавештавају.

На стан.[ици] Ћумен сачекао сам ешалон и продужио пут до 
Ишима48. У Ишиму сам се одвојио од ешалона и упутио са подофи-
цир.[има] и редовима у варош. Подофицири се те вечери сместили 
у приват.[не] куће, а ја сам одсео у [кући] Пермакова. Исте сам се 
вечери нашао са двојицом официра Чеха војноплених и од њих се 
распитао о томе што ми је за сутра прво потребно. Сутра дан сам от-
ишао са нашим подофиц.[ирима] и редов.[има] у лагер војноплених 
и предузео рад као у Ћумену. Улазили смо у бараке и говорили са 

48 Ишим – градић југоисточно од Тјумена, у Тјуменској области.
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свима, раздали им плакате. Овде су Хрвати са пажњом слушали наш 
говор и коректно се понашали. Срба има врло мало у логору, ма-
хом инвалида, остали који су здрави исто су тако по селима као и у 
околини Ћумена. У Ишиму има два официрска војно-плена лагера. 
У једном су Чеси официри, а у другом су официри Пољаци. Чеха 
официра има 12, а официра Пољака 15.

Међу официрима пољацима налази се заробљеник, активни 
официр, Johann Chvaza, oberleitenent 77 reg.[imente] у Ишиму, Губ.
[ернија] Тобољска, који води врло интензивну немачку агитацију 
коју јако потпомаже и проводи новчаним средствима (свакако не 
својим новцем). У интересу опште ствари било би добро да се што 
пре ако је то могуће премести из тог лагера, јер постаје из дана у дан 
све опаснији.

На подне сам посетио у њиховом лагеру чешке официре 
војноплене и са њима о нашим стварима говоримо. На дан раније 
био је овде официр чешке бригаде, који је исто тако ради агитације 
долазио, а сада се очекује и један румунски официр по истом послу.

У Ишиму сам се нашао са Чехом г. Гоћиком који је живео у 
Београду и радио код кобасичара Чеха Новотни, на Теразијама, а у 
почетку рата, отпутовао прво у Румунију и кад је Румунија ушла у 
рат, он је дошао у Сибир и отворио исту радњу – продају кобасица, 
шунки, саламе итд. Њега сам умолио да се прими службе нашег по-
вереника и све наше Србе који су по селима припрема и међ њима 
агитује исто тако како се међ Чесима ради. Као брат Чех и човек који 
је живео у Србији, у нашој Престоници, који и данас са госпођом до-
ста добро говори српски, вели, да му је у Србији врло добро било, да 
жали за Србијом, и да ће са по свршетку рата понова вратити, и радо 
се прима те дужности с обећањем да ће све учинити. Од српских 
официра до тада нико није био у томе месту и униформа је наша до 
тог дана била потпуно непозната. Из тих разлога што сам се можда 
први од српских официра јавио у томе месту, позван сам на вечеру 
код гђе Фелиците Петровне, Тверскове, и њеног сина рус.[ког] офи-
цира авијатичара. На вечери је било рус.[ких] официра и сви чески 
официри заробљеници. Прва здравица од стране домаћина напијена 
је: Јуначком Српском Народу, који је својим јуначним борењем са 
великим пожртвовањем показао целом свету, како се бори, цени и 
љуби Отаџбина и таквим патриотизмом има да служи за пример.
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После овога ја сам кратким говором поздравио руски Народ 
и Велику Русију, која сада преживљује важне тренутке, што ће јој 
бити велико искуство; и са живом надом осећам, да ће ускоро са 
храбром савезничком, француском и енглеском војском, сломити 
бесну Немачку, а са Србијом срушити дивљу Бугарску, издајника 
Словена, потом постаће још већа, силнија и славнија.

Трећа је здравица напијена ческом народу и будућој ческој 
Држави. Чеси су изразили жељу да се будућа слободна ческа 
Држава граничи са јуначком Србијом, и потом врло лепо отпевали 
ческу народну химну, Где домо мој. Све до мог поласка на станицу, 
свирао је чески оркестар, састављен од одличних свирача и конзер-
ваториста, чеха војно плених. Задржаван сам у госте и од других 
мештана, али позив нисам могао да примим, да се неби удаљавао 
од ешалона.

Из Ишима упутио сам се у Омск49 и стигао 8 ов.[ог] мес.[еца] у 
12 часова ноћу. Сутра дан у 8 час и 30 мин.[ута] био сам (9 ов.[ог] 
мес[еца]) у Омском војном лагеру. До доласка руског официра, на-
челника лагера војноплених, ја сам са нашим подофицир.[има] и ре-
довима почео да прикупљам из бараке Србе и Хрвате (заузимањем 
Чеха који раде у канцелар.[ијама] лагера) са њима смо говорили, 
раздавали им плакате и радили по нашем програму. Чим је дошао 
начелник лагера, представио сам му се, одмах добио усмену дозво-
лу, пошто смо већ били у локалу и рад смо продужили. У логору 
има 2.481 зароб.[љеника] подељени по народности овако:

Германски немци ............................... 309
Германски пољаци ............................. 306
Немци аустријски .............................. 389
Мађари .................................................. 463
Јевреји ................................................... 61
Словени уопште ................................. 378
Румуни .................................................. 378
Италијанци .......................................... 84
Турци .................................................... 108
Јермени ................................................. 5
Свега ..................................................... 2.481

49 Град у Западном Сибиру, седиште Омске области.
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Словени су подељени:
Срби ............................................... 34
Хрвата ............................................ 74
Словенаца ..................................... 45
Чеха ................................................ 225
Cвега .............................................. 378
Сазнао сам да у вароши има Срба још 30–40 по разним дућанима 

као занатлије. Извештен сам, да је међу њима и неки Милош Божић, 
који прима наш "Словенски Југ". Чеси ми рекоше да има и официра 
Срба, један се од њих зове Костић. Разаслао сам на све стране по ба-
ракама да се прикупљају, а ја сам радио и очекивао Србина Петрића, 
за кога су ми казали да је предузимљив, интелигентан, и да ће ми у 
овом послу добро послужити. У том времену неки су већ пристали 
да са нама пођу, један Србин из Новог Сада и један босанац донели 
су из барака и своје ствари. У том моменту приведе ми један од оних 
који раде у канцеларији три Немца социјалисте, који траже да им 
кажем зашто сам ја дошао, и шта све намеравам да радим. Да је на-
чел.[ник] лагера био још ту, ја би их упутио њему, али пошто је он 
изашао из канцеларије, ја сам одговорио томе, што их је привео, да 
сам ја дошао да видим и обиђем Словене, са Немцима немам никак-
ва посла, а још мање да се после дозволе начелника лагера, ма шта 
са њима објашњавам. На ово су ми Немци претећим изразом одго-
ворили: "почекајте мало сад ћете видети!" Никакве важности нисам 
овоме придао и продужили смо наш посао са пуном паром. Доцније 
дошао је и Петрић кога сам дуго чекао. Рече ми да је био у вароши до 
њихове интендатуре. На његовом лицу приметио сам ужурбаност, 
узнемиреност која је прелазила у немир и дубље кад сам га загле-
дао видео сам да је преплашен. Извињавао ми се да мора одмах да 
иде, у великом је послу, неко га чека и томе слично. Док сам њега 
посматрао чујем велику грају која се приближавала згради у којој 
се налазимо. Наједном се врата отворе и маса Немаца и Мађара са 
урнебесном дреком и батинама покуљају у наша оделења, као навала 
бујице. Окренем се Петрићу да га упитам шта ово треба да значи, 
њега већ није било ту, сем нас, који смо у агитацију дошли и још сам 
два Србина видео поред нас. Помислио сам да се приближим теле-
фону и известим војног начелника, да пошаље кога да уведе ред, али 
то је било немогуће, били смо опкољени да се нисмо могли са места 
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маћи. Кад већ није више било места у канцеларији, почели се пети 
на клупе које су биле уза зид, издизали батине у вис, викали, немач-
ки, мађарски и руски доле драгони, доле пагани, шта ће овај овде, 
зашто је дошао. У први мах био сам решен да револвером прокрчим 
пут и изађем напоље, али сам од ове намере после секунде одустао. 
Налазим да би то имало рђаве последице за све српске официре 
јер би руска садања штампа рђаво примила, а то би прихватила и 
штампа неутралних Држава и Немачка би од тог покушаја правила 
велико питање и казала би: кад српски официри немају моћи да ис-
тисну Немце из Србије, они долазе у заробљеничке лагере, и мирне, 
намучене и напаћене Немце и Мађаре нападају и убијају. Решио сам 
да покушам мирним начином да се извучемо, чувајући ипак наше 
достојанство.

Прегледам око себе сва зверска лица у овој канцеларији, која 
ми је личила на менажерију без кавеза, и зауставим поглед на једно 
избријано углађено лице, чија је физиономија представљала раз-
борита и бистра човека, који ме је посматрао не као остали звер-
ски, већ мало блаже, али ипак ме је гледао као кобац. Обратим се 
њему са речима: Господине, добро би било да се ови људи умире и 
ми ћемо се за неколико минута објаснити. Ово сам му казао на не-
мачком језику. Један до мене продера се, ми смо социјалисте и овде 
нема господина. Тако је, ви сте у праву, био је мој одговор. Господин 
коме сам се обратио, климну главом у знак одобравања, да је по-
требан мир, неодговори ми ништа, већ се окрете оној страни где је 
највећа ларма била, диже руку поред уха право у вис, изнад главе, са 
опруженом шаком и викну неколико пута: мир! За моменат настаде 
ред, и он понова поче: Овај официр, Србин, говори немачки, сад 
ће нам казати ко га је послао овамо и шта је све радио овде. Окрете 
се мени и заповеднички рече, говорите! Соба, канцеларија, доби-
ла је овом примерном дисциплином, што сведочи да је међ њима 
јака организација, нов изглед, сад ми је личила, после оне галаме, 
на цркву. Погледам још једном около себе на присутне, који нису 
скидали очију са мене и почнем: Мене није нико послао овамо, до-
шао сам без ичијег знања, и кад би за ово знао мој Командант, ја би 
био строго кажњен. Ја сам социалиста у грађанству, такав сам још из 
детињства, знам рад свију ваших немачких социјалиста, нарочито 
Бебела; у Србији сам члан синдиката. Код нас је у војсци као и код 
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вас забрањен социјализам и стого се казни, али ја сам ипак рески-
рао и дошао да видим заробљенике, који су саме социјалисте; видео 
сам како су одевени, здрави и шта добијају за храну. Кад стигнем у 
Србију моћи ћу да обавестим њихове породице и наше социјалисте.

Није истина, није истина, повикаше. Ви не идете у Србију, већ у 
Француску, водите људе у бој, да се туку и гину за француске, америч-
ке и енглеске капиталисте. Ви нисте социјалиста, скидајте му сабљу и 
драгоне шта га гледате. Пружи се једна рука према мени да ме зграби 
за полетушке, није ме дохватила, и један Србин заробљеник одгурну 
тога и рече му, то немојте да радите. Ја сам спустио руку у џеп од пан-
талона и држао приправан револвер, наредник Мијатовић, откоп-
чао је кубуру од револвера, који је био преко шињела припасан, те је 
и он био припреван. Настало је сада између њих неко објашњење и 
ларма. Говорило се помешано, немачки и мађарски, да тај говор ни-
сам ништа разумео. Обратим се понова истом господину, он ми од-
говори, почекајте мало, сад ћете чути. Ларма се мало стиша а тај ми 
господин љутито понови укратко мој говор у главном, што сам овде 
говорио са једним наредником Хрватом и редовом Јашом Ботом, 
Хрватом чин.[овником] из Руме, о формирању добровољаца Срба 
и Хрвата у Америци, о нашем одласку у Француску, о прикупљању 
нових добровољаца и мојој агитацији у корист свега тога.

Признајем, да ми је то питање пало врло тешко. Било је рђаво 
да признам а још теже да одрекнем, и ја сам као ђак кад на испиту 
није добро спреман, моли да му се понови задатак, и ја сам тражио 
да ми се понови питање да добијем времена, да се решим да признам 
или одрекнем. Господин ми скоро заповедајући још једном љутито 
понови и рече одговарајте. Ја рекох, јесам то говорио, све је истина 
што су вам казали, ја признајем. Али вас молим да чујете зашто сам 
то говорио. Незаборавите да сам социјалиста и само ће социјалиста 
овде да дође, а буржуј никада. То што сам им ја говорио, била је чи-
сто моја политика да их испитам и искушам, како су расположени за 
даље ратовање. Ја знам како је расположење код војника и хтео сам 
да испитам расположење код заробљеника; скоро ће се закључити 
сепаратни мир и хоћу да знам шта намеравате после тога, у поновни 
рат, или у штрајк. Ви добро знате да од социјалиста много зависи 
хоће ли се продужити рат или не. Да сте ви немачке социјалисте у 
фабрикама штрајковали до сада би престао рат. Више немам шта да 
кажем.
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Наједаред повикаше: живео социјализам! Нећемо рат! И ово су 
неколико пута поновили. Ја рекох Господину да хоћу да идем, и не-
колико гласова сваки за свој рачун викнуше, пустите га! Наједаред 
се направи стаза права као стрела према вратима, узана, јер се збили 
да нам направе пролаз, и ми изиђосмо за нашу срећу недирнути. У 
дворишту пред улазним вратима стајала је велика група која није 
могла да се набије унутра. Живо се распитивали шта се и како уну-
тра свршило. Још сам из дворишта чуо гласове: Живео социјализам, 
нећемо рат!

Двориште је велико и до излазних врата имали смо приличан 
део да пређемо. До самог излаза упутила се и једна група са нами те 
нас је испратила.

У варош нисам хтео ићи јер сам веровао да би ме неко од њих 
пратио и ово би се можда на неки други начин опет под видом 
социјализма и слободе поновило. Моје је уверење да је маса стварно 
социјалистичка, али покретачи нису социјалисте, ваћ прави немци, 
одушевљени немачким патриотизмом, они воде белешке, записнике 
и дневнике сличне операционим, уносе све важније ствари, што им 
може од користи послужити, а кад им се укаже ма каква сметња у 
раду, они брзо прикупе социјалисте и у лагеру расправе или спрече, 
што не служи њиховим интересима. Из свега овога види се, да они 
лагером управљају и командују, и неће бити изненађење када једног 
дана под заклоном социјализма смене начелника лагера и на његово 
место дође Немац.

Из лагера дошао сам право у ешалон који је на станици стајао, 
да се одморим, пошто сам био јако уморан од напрезања. Ако 
Командант одобри намеран сам да од Иркуца50 продужим рад.

Подофицири и војници додељени овом послу, вршили су служ-
бу с пуно воље и преданошћу.

Резерв. пешад. потпоручник, Риста Ристић
ВA, П.10, К.28, Ф.2, Бр.17/7, л.1-6, об.

50 Иркуц – град Иркутск, средиште Иркутске области у Јужном Сибиру. 
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ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ЮГОСЛАВСКОЙ КОМИССИИ ПОРУЧИКА 

Ф. ТЕРСЕГЛАВА ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
НАЧАЛЬНИКУ ЮГОСЛАВЯНСКОГО ПУНКТА  

В ТЮМЕНИ, 31 ОКТЯБРЯ 1918 Г.

Телеграф В 23-35
Телеграмма VII 8 
Начальнику юго-славян.[ского] пункта, Садовая 18, кв. Демен- 

тева Военная
Из Екатеринбурга №836
Принято 31. X. 1918 г. Подана 31. X. 16 ч. 50 мн.
От Ектб. № 67-535 

Принял В. Барашев
Премужич во Владивостоке столкнулся с некоторыми пре-

пятствиями со стороны сербских представителей. Хотя Чехи 
всеми силами поддерживают нас, возможно, что Премужич из 
Владивостока вернется ни с чем. Но это не должно нам мешать, 
самое главное, чтобы Вы отправили, чем больше и скорее в наш 
контр-лагерь, ничуть не церемонясь с ними. Впрочем, делайте 
хорошее настроение с информациями о фронте. Союзники ско-
ро очистят Бельгию и стоят близ Босанской границы. На Реке51 
взбунтовался 79 полк − перебив мадьяр, занял вокзал. Немецкий 
канцлер требует от германцев благоразумия и справедливого 
мира. Тем не менее война еще несколько продлится. Мы ускорим 
мир, если все югославяне, скорее сорганизуются в нашей револю-
ционной организации, после чего Австрия, без сомнения, сдас[т]
ся. Если мы будем иметь, по крайней мере, 3.000 людей, то союз-
ники будут признавать нас как самостоятельную организацию 
независимой от Сербии. Вы скоро получите русский текст нашей 
декларации союзникам, которую Вы должны поместить в русских  

51 Риека − Фиуме.
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газетах Вашего района. Челябинск напрягает все силы о немогущих 
нашу работу52.

Будьте энергичны!
Председатель комиссии [Фрањо] Терсеглав53

АС, 89, Ф.6.

52 Значение этого предложения не вполне ясно.
53 Франьо Терсеглав – словенский журналист и клерикал, резервный подпо-
ручик австро-венгерской армии. Перешел из полка "Майор Благотич" в 1-ый 
Югославянский полк и стал председателем Югославянской комиссии при чешской 
организации в Сибири под защитой Французской военной миссии. Это была по-
пытка создать альтернативный политической центр югославян в Сибири, проти-
востоящий Югославянскому народному вече. См.: Поверљиви извештај генералног 
конзула у Сибиру Ј. Миланковића министру војном и морнарице Краљевине С.Х.С. 
5. X 1920, Марсељ. ВA, П.3, К.3, Ф.1, Бр. 11/1920, л.1-15 (об).
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"ПРОГЛАШЕЊЕ СЛОБОДНЕ И НЕЗАВИСНЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ. СВЕЧАНА СЈЕДНИЦА 

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КОМИСИЈЕ:" ШТАМПАНИ 
ГОВОР ПОТПОРУЧНИКА Ф. ТЕРСЕГЛАВА, 

КОЈИМ СЕ ПОЗДРАВЉА СТВАРАЊЕ ДРЖАВЕ 
СЛОВЕНАЦА, ХРВАТА И СРБА СА ЦЕНТРОМ У 
ЗАГРЕБУ, 14. НОВЕМБАР 1918, ЈЕКАТЕРИНБУРГ 

(НА СЛОВЕНАЧКОМ)

Куцнуо је жељени данак слободе. У пештанском парламен-
ту, у име Хрватске, Славоније и Далмације, у бечком парламенту 
у име југословенских земаља заступаних у царевинском вијећу и 
у делегацијама прочитана је декларација народних заступника из 
југословенских земаља, којом Југословени прекидају сваку везу са 
Аустро-Угарском и проглашују југословенске покрајине самостал-
нима и независнима. На чело управе постављено је Привремено 
Народно Југословенско Вијеће у Загребу. 

С обзиром на хисторички моменат наше домовине уре-
као је замјеник предсједника брат Терсеглав свечану сједницу 
Југословенске комисије у четвртак 7. ов. мј. у 10 прије подне, коју је 
отворио слиједећим говором:

Dragi bratje!
Rojaki, Srbi, Hrvati in Slovenci!
Po večstolesnem suženjstvu pod habsburško-lotarinsko krono je 

naš narod postal svoboden, si je sam izbral svojo vlado v Zagrebu in 
proglasil edinstvo slovenskega, hrvatskega in serbskega plemena od Soče 
do Vardara.

To je, dragi rojaki, gotovo najvećji i najvažnejši dogodek v naši 
tisočletni zgodovini. Šele zdaj smo v resnici postali eno v državnoprevnem 
oziru, šele zdaj smo si ustanovili istinito narodno vlast, šele zdaj obsega 
naš skupni teritorij ogranično ozemlje, bogate po svojih prirodnih in 
gospodarskih zakladih, katere bo naš talantirani in marljivi narod znal 
izrabiti za svoje kulturno in gmotno blagostalje.
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Slovenci nismo nikoli bili resnično svobodni, razun pod vojvodi, 
ki so pa kmalu radi notranjih razkolov podpadli pod bavarski jarem. 
Bili nismo v srednjem veku niti nasledna kneževina po primeru bratske 
Češke, ampak le bolj neznatni privesek k nemškim alpskim deželam, 
presedši od enega fevdalnega gospoda k drugemu, dokler nismo po 
slučaju srečne ženitve prešli pod Habsburžane.

Hrvati se morejo bolj ponašati s svojo svobodno kraljevino in 
domačo dinastijo, ali vsled pritiska zunanje nevarnosti pred Osmani so 
si svobodno izvolili tuje vladarje, misleč, da jih bodo ščitili kulturno in 
narodno. Tega Habsburgi niso naredili; smatrali so sicer Hrvate ko dobre 
vojake, no kot kulturno menjvredni element in tako so oni brez zakonite 
zaščite, gospodarsko vedno zapostavljeni, in vsled notranjih domačih 
sporov polagoma prišli pod jarem Mađarov, ki so z zvijačnostjo in 
falsifikati, seveda s podporo "apostolskega" kralja, ki jim je dajal potuho, 
poskušali pretvoriti svobodno kraljevstvo v mađarski komitat.

Srbi so pač bili kedaj tudi mogočna samostorja država, no kakor 
večinoma vse države, stoječe pod vplivom Bizanca, in vsled svojega 
pogubnega večnega spora z Bulgari, so postali vazali turških sultanov, 
osvobodivši se šele v tretjem desetletju 19. stoletja. Tako je tudi ta daroviti 
in junaški narod, ki nam je dal najlepše sadove narodne poezije, podpal 
pod gospodstvo tnjega, vsej človeški kulturi sovražnega plemena.

Danas smo se pod vplivom strašne svetovne vojne, njenih 
dalekosežnih rezultatov, razprostirajočih se na vse panoge človeškega 
kulturnega delovanja, pod vplivom važnih nalog, katere je ona postavila 
pred vse panoge človeštvo, zjedinili prvič v zgodovini pod enim 
jugoslovanskim imenom, danes smo zares postali svobodni člani bodoče 
svobodne zveze narodov celega sveta, danes se je izpolnilo to in še mnogo 
več, čem so sanjali Kolar, Ljudevit Gaj, Stanko Vraz, Prešeren, Obradovič, 
Strosmajer in vsi naši najboljši rodoljubi.

Dragi rojaki! Veliki trenutak je našel naš narod pripravljen. Že 1917. 
leta so se naši rodoljubi v domovini združili, pozabili vse strankarske 
spore, in osnovali krepki blok Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je v zvezi z 
brati Čehi, Poljaki in Rusini tar ostalimi tlačenimi narodnostmi Avstrije v 
državnem zboru, ogrskem parlamentu in delegacijah neustrašno nastopil 
za naša prava in svobodo proti germanski in avstrijski tiraniji. Danes 
vidimo pred seboj plodove tega edinstva. Pokažimo se i mi sinovi naše 
drage domovine, razsejani in potikajoči se že štiri leta po daljni snežni 
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Rusiji, dostojnimi naših bratov v domovini, pozabimo vse, kar nas je kdaj 
ločilo, vsa vprašanja osebnega mišljenja in ambicije, in splotimo se vsi 
v eno falango, da ukrepimo svobodno, priborjeno za ceno gromadnih 
potokov krvi in trpljenja!

Naše brate v domovini čakajo težki in odgovornosti polni časi. Naša 
mlada nova država je obdana od mogočnih sosedov, s katerimi bomo 
morali živeti v prijateljskih odnošajih, no varujoč svojo teritorijo, svoj 
jezik, svojo kulturo. Cele tolpe demoralizirane soldateske, zapuščajoče 
front, se valijo po naših dragih zemljah. Pomagajmo naši domovini 
srečno premagati te težave in vstopiti v kolo osvobodivših se od vsakega 
pritiska, nasilja in večnih predrazsodkov narodov zemlje!

Živela naša začasna vrhovna jugoslovanska vlada v Zagrebu!
Югославянин. Орган югославянской комиссии в России. 

Екатеринбург 14. XI 1918. № 7, с. 1.
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"БРЗОЈАВНИ ПОЗДРАВ НОВОЈ ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 
ВЛАДИ У ЗАГРЕБУ." ШТАМПАНИ ТЕЛЕГРАМ 

ТЗВ. ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КОМИСИЈЕ ПРИ 
ЧЕХОСЛОВАЧКОМ НАРОДНОМ ВЕЋУ У РУСИЈИ, 

14. НОВЕМБАР 1918, ЈЕКАТЕРИНБУРГ.

Новој Југословенској Влади у Загребу одаслан је преко Фран- 
цуске Владе слиједећи брзојавни поздрав:

"Привременој Врховној Влади Југословена у Загребу.
У име Југословенске комисије код О.Ч.С.Н.В.54 у Јекатеринбургу, 

коју састављају Југословени револуционери, борећи се већ три го-
дине у Русији за ослобођење и уједињење Југословена, поздрављамо 
Привремену Владу Југословена створену у Загребу.

Надамо се, да ће ова формација донијети нама уједињење 
Југословена на основи савремених културних и социјалних принци-
па. Стојимо на принципу самоодређења и апслолутне равноправно-
сти свих Југословенских племена без разлике.

Желимо, да се наша судбина и форма владавине уреди плебисци-
том под гаранцијом савезника несметано од утјецаја било које стра-
не, која би претендирала на хегемонију у будућој Југославији, што ми 
одлучно одбијамо. Ништа не може бити суверено осим воље нашега 
народа, који ће без двојбе израдити конституцију своје велике будуће 
домовине од Соче до Вардара.

Као демократе признајемо Владу Југословена у Загребу привре-
меним врховним и независним органом Југословена и изразујемо јој 
своја лојална чувства као вјерни поданици."

Уз трократни "Живила Народна Југословенска Влада" закључена 
је ова свечана сједница.

У 1 послије подне сабрана су сва браћа која се налазе код 
Југословенске комисије. Замјеник предсједника протумачио је сабра-
нима важност садашњега хисторичкога момента за наш народ, а тада 
је прочитан брзојавни поздрав новој Влади Југословена у Загребу.

54 Организација чехословачког народног већа у Русији.
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Бурним поздравомн "Живила Народна Југословенска влада!" 
попратише сви поздравну брзојавку новој Југословенској влади.

Югославянин. Орган югославянской комиссии в России. 
Екатеринбург 14. XI 1918. № 7, с. 1. 
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ИЗВЕШТАЈ ЛЕКАРА ДУЈМОВИЋА РЕФЕРЕНТУ 
ЗАРОБЉЕНИКА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ 
НАЦИОНАЛНОГ ВЕЋА У ОМСКУ О 

ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЈУГОСЛОВЕНА  
У ЗАРОБЉЕНИЧКОМ ЛОГОРУ ТОМСК, 

3. МАЈ 1919.

Узимајући у обзир да се је створио врховни орган који преузимље 
под своју власт налазећи се у Русији Југославенски елемент, налазим 
потребитим да би Вас потанко информирао о материалном, душев-
ном и здравственом стању заробљеника Југославена. Мислим, да је 
достатно једно једино слово "Заробљеник" које би нам дало јасно 
слику трагичног положаја. Већ је 5 година, да су ти људи лишени 
свакога права па и природних, која би им морала припадат. Н[е]
човјечанско поступање, прогонства, експлоатација били су редови-
те појаве у њиховом животу тако, да су се данас стим смирили и 
у неком погледу асимилирали. Усто били је и добрих извора који 
су морали ублаживат њихов положај, али и ту је наш елеменат био 
запостављен и често посвема игнориран. Чињеница је та да се је с 
њима најгоре поступало било са стране руске власти било са стране 
преставника црвеног крижа. Имао сам често пригоде да то прома-
трам властитим очима. Све је ово служило узроком, да је наш еле-
менат постао равнодушан и тежко се даде придобити за једну идеју. 
Иако су узроци изазвали за нас неповољне последице, то још не 
значи да је све изгублено и да се читав рад мора н[а]пустит. Данас 
за разне болести имамо специфичних љекова, па мислим, да би се 
нашло и за овај елеменат неко делатно средство. Ми их 7 месеца хра-
нимо реториком обећањима и привилегјама али конкретним начи-
ном н[и]јесмо могли ништа направити. Док смо ми обећавали они 
су истодобно добијали минималну подпору од црвеног крижа и то 
је служило предметом нихових испрека, да се други више брину за 
њих него ми. Овде морамо рачунат само с једним излазом и то чи-
сто материалним који би се морао фактично провести. Вративши 
се из Омска, дадох се на посао, да проведем и остварим тај излаз. 
Почетак добар и повољан, али на трећи дан догоди се мали инци-
дент, који је на један пут читаву радњу нарушио људе проти нас  
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непријатељски настроио и изазвао свакојаке сумње. Свему овоме 
доприн[и]јеле су много разне агитације и присуство мађарских и 
њемачких заробљеника. Ове се запреке даду такођер лако свлада-
ти, нетон се окаже нека реална помоћ. На први ред долази одјећа 
ради које се људи налазе у критичном положаіу. На њима су само 
крпе. Друго помоћ инвалидима којих је положај данданас најтежи. 
Обћенити положај управо судбоносан. Станови престављају затво-
ре. Они његовању тјела нема ни говора, будући да већина нема ни 
једне паре рубља, тако да је тјело замазано и црним слојем покрито. 
Гледе тога молим вјеће подузети све могуће да би се дошло до одјеће 
и рубља. Ста се тиче инвалида, такођер слабо стоји. Код свеобће 
прегледбе констатирао сам, да љепи дио ни[ј]е способан за никакво 
радњу. Тих има около тристо.

У колико је мени познато и у колико сам се овом радњом сам 
занимао, мислим да би било добро успоставити у лагеру једну 
кухињу која би сваким даном обскобљавала одређени број инвали-
да. Минимум би било 300 људи. Будућ да има и полуинвалида особе 
које могу вршити лахку радњу, било би могуће и потребито би било 
направити мало радионо гдје би сами зарађивалу малу свотицу и 
тим начином умањили суму у погледу Ваше подпоре. Имамо намеро 
направити праоницу која би нам такођер љепи приход давала. За 
ово подузеће молим вјеће да би асигнирало 2–3.000 рубаља, којом би 
се свотом морао купити потребити алат.

Шта се тиче кухиње мислим да би се могло отпуштат 30 Руб.
[аља] мјесечно на сваког инвалида. Ово би се систематски мјењало и 
то следећим начином: За 300 људи може се од Руске власти добијати 
посебно продукте и к томе сваки дан придодавати са новцем које би 
вјеће отпуштало на потребе инвалидне кухње. Када се констатира да 
се један дио опора[в]ио тај би се искључио а на његово мјесто други 
поставио.

Болести, које међу људима владају, састоје [се] већином из рев-
матизма, плућних болести и тјелесне слабости. Узрок ових болести 
налазимо у епидемијама које су харале наше људе за читаво време 
заробленишгва. Уз ове слабе стране имамо и добрих и то у томе 
да отсуствују венеричне болести које би у стварности имале мно-
го горе последице него ли горе наведене болести. Број болесника са 
плућним дефектима изнаша 15 % а ревматизма 10 %. Тјелесне сла-
бости 20 %.
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Од 1ог. листопада 1918 године до 1 свибња 1919 г. било је по-
слано у болницу 230 људи од којих је 12 умрло.

Увидећи све ово надам се да ће вјеће кроз најкраће време ока- 
зати реалну помоћ страдaјућему елементу Југославенском нацио-
налном лагеру.

Лјечник Југославенског Националног лагера
Сан.[итетски] пот. Дујмовић
АС, 89, Ф.9.
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ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИКА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ 
НАРОДНОГ ВЕЋА У РУСИЈИ ВЛАДИ КРАЉЕВИНЕ 

СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА, 1 ЈУНА 1919.

Омск.
Бр. 422
У име Владиног повереника у Русији госп.[одина] Ј.[ована] Д. 

Миланковића, који у овај мах борави у Чељабинску, где је седиште 
једног од наших пукова, част ми је поднети Влади овај извјештај.

Југословенска организација у Сибирији почиње августа 1918 г. 
Кратак њени историјат и данашње стање изложено је у прилозима 
под бр. 1-[?]55. Досадашњи извјештаји, који су слати од "Привременог 
Југословенског Народног Одбора" и "Југословенске Комисије код 
Чешке Раде" у Русији, имају се довести у везу и координирати са 
овим извјештајем.

Мора се признати, да је организациони рад у овдашњим крајње 
неповољним приликама био врло тежак. Имала се и још увек има 
издржати борба споља и изнутра. Унутрашња борба је најтежа и 
најодговорнија. Наш елеменат се је деморализовао у току 1917 и 
1918 г., као што је Влади већ познато из ранијих наших извјештаја 
и података. Осим моралне деморализације, стално је лебдила над 
нама национална криза, као остатак и последица дисидентског по-
крета из Добровољачког Корпуса. На жалост, ова криза била је ком-
плицирана тим што су малобројни елементи, који су је изазивали, 
увек, према приликама, умели наћи и добитит протекторате споља 
и изнутра. Данас, кад је питање овдашњег Повереништва Краљевске 
Српске, Хрватске, Словеначке Владе коначно решено, биће и наш 
посао знатно олакшан. Ми тврдо верујемо у коначни успех и по-
беду. Наш циљ је увек један исти: вратити отачбини наше људе у 
што бољем моралном и физичком стању и у што већем броју, а уз 
то допринети све што је могуће, да наши људи овде испуњавају 
своју дужност и да по могућности осветлају образ те стекну заслуге 
за нашу државу. У борби споља, наша је задаћа очувати и укрепи-
ти што је могуће већу самосталност и национални характер наших  

55 Нечитко.
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јединица, у нади, да ће кад тад овамо отићи толико жељена и давно 
очекивана наша команда за Српско-Хрватско-Словеначку Војску у 
ослобођеном делу Русије.

Знајући, да имамо у Београду код Владе наше изасланике и изве-
стиоце госп. капетана 1. класе Маринковића, проф. Московљевића56 
и Рудолфа Плесковића, нећемо овом приликом писати дуге комен-
таре, него нам се чини довољно, ако уз овај допис приложимо неке 
важније материјале и податке из нашег организационог живота и 
рада у Сибирији.

Наше основне потребе су данас ове:
1) Преко је потребно, да овамо чим пре стигне наша пуномоћна 

Војна Мисија, која ће узети у заштиту наше војне интересе и одгова-
рати интенцијама наше Владе, а у контакту и сарадњи с Владиним 
Повереништвом у особи госп. Миланковића. Ако Влада није досад 
своју Војну Мисију још послала овамо, молим, да госп. кап. 2. кла-
се Иван Божић (из Добровољачког Корпуса С. Х. С) буде назначен 
од нашег Војног Министарства као Преставник и заменик Војног 
Агента у Русији с пуним правима, како пред руским, тако и савез-
ничким војним властима, а нарочито према "Врховном Команданту 
Савезничких Сила", ген. M. Жанену и његовом штабу, то јест 
Француској Војној Мисији. 

2) Неопходно је потребно, да госп. Миланковић добија стал-
не и независне информације од наше Владе. Онда ће и његов ау-
торитет бити јачи и уплив на наше људе сигурнији. Ми тражимо 
већ одавно, свим путевима и начинима, везу с нашом Владом, али 
до данас веза је још увек случајна и посредна. Нарочито је важно, 
да госп. Миланковић добије шифру. Ми се потпуно поверевамо 
саопштењима, која добијамо преко Руског Министарства Спољних 
послова; али овај начин није за све случајеве могућ, ни технички 
стварљив. Од Француске Мисије нисмо до данас никаквих Владиних 
саопштења добили осим онога, што у своме извештају под бр. 2222 
прилаже госп. Миланковић. Остале Мисије не примају се да своју 
шифру употребљују за наше депеше, особито, ако се тичу деликат-
них ствари.

56 Милош Московљевић (1884–1968), српски лингвиста, филолог, политичар и ди-
пломата. Студирао је Руски језик у Москви и Петрограду, објавио је 123 стручна 
и научна рада. Написао Речник српскохрватског језика из 1966. године. Објављен 
је његов дневник: Московљевић, Милош, У великој руској револуцији. Дневничке 
белешке, прир. Момчило Исић, Београд 2007. 
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3) Госп. Миланковићу треба безусловно осигурати кредит, и то 
не само код руске владе, него и код Американаца и Енглеза, јер ни 
сами Руси нису добро и регуларно финансирани, те због тога имамо 
огромних потешкоћа. Француски кредит принуђени смо избегава-
ти, ради наше самосталности и ради француске натактичности; до-
сад бар, имали смо са Французима овде врло рђаво искуство.

4) Да бисмо потребну везу, шифре и кредите што пре доби-
ли, молимо, да Влада брзо јавно даде односне инструкције својим 
Представништвима у Токио и Вашингтону.

5) Наше заробљеника треба репатрирати што пре, а исто тако 
инвалиде. Репатрирање није награда за заслуге, него средство 
морализације и спасавања нашег елемента, који овде пропада фи-
зички и морално. Репатрирање је за заробљенике једини пут у отач-
бину и начин да већ једном поверују у ново стање, које је у домовини 
створено, и да постану нормални грађани. Све кад би се отворијо пут 
у домовину преко европске Русије, што изгледа да још неће скоро 
бити, железнице су данас тамо у врло очајном стању, тако да су не-
способне превозити иког осим војске. Пут кроз бољшевичку Русију, 
због оскудице хране, биће скупљи него пут морем. Осим тога, људе 
из заробљеничких логора, треба одети и обути, да овдашње конти-
ненталне климатске зимње услове узмогу поднети, а то је овде учи-
нити немогуће, јер ни за војску нема потребних материјала, одела и 
обуће.

6) Нашим војницима овде треба пре свега добра, српска коман-
да. Ако се нађу родољубиви штабни официри, који ће имати воље и 
енергије, да нашим напаћеним људима помогну и милом и силом, 
молимо, као и досад што смо молили, да нам јих што пре пошаљете, 
било којим путем. Њима ће се наш војник поверити, и са њима још 
увек биће у стању да чини чуда. 

[на полеђини]

Сербское Королевское Консульство, 
No. 2300, 27. маја 1919, 
Чељабинск
Примио 422 копију писма Влади. Писмо изванредно добро. 

Благодарим и поздрављам Веће. [Јован] Миланковић
AJ, 375, Ф.2, Бр. 2300.
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ИЗВЕШТАЈ ЧЛАНА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ 
НАРОДНОГ ВЕЋА У РУСИЈИ И. ЧАВЛИНЕ  

ВОЈНОЈ МИСИЈИ КРАЉЕВИНЕ СХС У РУСИЈИ  
О ПОЛИТИЧКОМ СТАЊУ У I ЈУГОСЛОВЕНСКОМ 

ПУКУ "МАТИЈА ГУБЕЦ" У ТОМСКУ И ОДНОСУ 
ЊЕГОВИХ ПРИПАДНИКА ПРЕМА СРПСКОМ 
ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛУ Ј. МИЛАНКОВИЋУ, 

17. ЈУЛ 1919.

No. 755
Томск.
1) Хисторијат. Дисиденти официри и војници, који 1917. го-

дине оставише Добровољачки Корпус, организираше један удар-
ни батаљон у Кијеву. Батаљон се налазио у кијеву све до доласка 
Немаца после Бретс-Литовскога мира, а после тога евакуирао се на 
Исток и настанијо у Самари на Волги. Ту је вршио гарнизону служ-
бу све до иступа Чеха у првој половини 1918. године. Када Чеси за-
узеше Самару, јави се добровољно у Чешку војску 30 официра и око 
100 војника и бијаху у саставу 4. Чешко-словачкога пука као редови. 
Одликоваше се у бојевима на Николајевској и Уралској фронти и 
некоји официри добише свој пријашњи чин.

После двомјесечног боја сви Југословени (какo они себе називаше 
скупним именом) бијаху повучени са фронта и њима се предостави 
могућност, да организују самосталну Југословенску војску у саставу 
Чешко-словачке војске; које су право Чеси предоставили и свим 
другим савезним нацијама.

Ова тридесеторица официра дадоше неограничену пуномоћ 
официрима потпоручнику Амброзу Премужићу и Гашпару Пекле 
(први Хрват, други Словенац) да ураде цели јуридични одношај 
између Југословенске војске и Чешко-словачке Нацијоналне Раде у 
Русији, као и да воде организацију те војске. На самом месту почеше 
одмах са сакупљањем добровољаца.

Организација Југословенске војске би призната француском 
мисијом, која се то време налазила у Самари, а тражило се признање 
и суглас српских официјалних представника, као и успоредан 
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рад са српском војним организацијом, која се у исто време почела 
потпунома самостално организирати у граду Чељабинску капетаном 
1. кл.[асе] М. Маринковићем.

Зато су упуномоћеници потпор. Премужић и Пекле путовали 
у Омск, где се у то време налазио српски генерални конзул Ј. Д. 
Миланковић и потпор. српске службе Блажо Рукавина са пуномоћима 
да сакупља у српску војску добровољце Србе, Хрвате и Словенце. 
Уговорено и одобрено је било генералним конзулом, да ће потпор. 
Рукавина са потпор. Премужићем и Пекле радити на сакупљању и 
организирању Срба, Хрвата и Словенаца у једну организације на челу 
са извршујућим органом, који ће се звати "Југословенска Комисија по 
набору довровољаца Срба, Хрвата и Словенаца". Овај пројект није 
успео, јер остадоше и даље двије организације, које су се односиле 
непријатељски. Узрок је био у старом антагонству међу дисидентима 
и приврженицима корпуса. Батаљон Срба, Хрвата и Словенаца у 
Чељабинску сматрао је себе саставним делом српске војске, док 
Југословенска комисија организираше Југословенску револуцијону 
војску која ће бити делом војска будуће Југословенске државе.

Јединствени рад није се постигао и Југословенска комисија 
организирала је своју јединицу у саставу Чешко-словачке војске 
добивајући добровољце из заробљеничког табора. Чељабински 
батаљон [је] прешао у састав руске војске и допуњавао своје редове 
већином из бивших војника корпуса.

Услед тих несугласица потпор. српске службе Блаж Рукавина 
дао је оставку генералном консулу србије Ј. Д. Миланковићу, [с] 
мотивацијом, да не може у оваквим приликама да ради у улоги њему 
повереној.

У Самари организирала се једна Југословенска чета и би 
евакуирана на Исток у Петропавловск, потом у Ново-Николајевск 
а најпосле и Томск, где се сада налази пук (око 1.700 људи) већином 
Хрвата и Словенаца и око 300 Срба.

Југословенска Комисија водила је целу концентрацију 
заробљеника Југословена, као и регистрацију свих југословена у 
Сибирији, које је пуномоћи добила од Чешко-словачке Нацијоналне 
Раде. Већина заробљеника била је концентрисана у граду Томску.

2) Организација војника. Ексерцирна правила и службовник 
узети су из српске војске, што је једино заједничко са пуком "Мајора  
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Благотића"57. По примеру Чешко-словачке војске уведено је у служ- 
беном саобраћају "брате" и "ти", а поздрав је "Здраво браћо" одговор 
"здраво"; нпр. "јављам ти, брате капетане..."

Пук се састоји из три батаљона, батаљон из три чете, а чета 
из 4 вода. Сва друга унутарња организација је по примеру Чешко-
словачке војске у Сибирији.

Парадна униформа је затворени French са обичним пасом за 
стрелца и подофицира; а за официре пас са ременим преко десног 
рамена. Свакидашња униформа је обична руска рубашка. На глави 
руска капа или шајкача са посебно комбинираном тробојницом 
т.ј. круг разделен на три сектора, а сваки сектор има једну народну 
боју. Чинови се носе на левом рукаву на штиту са косим пасицама 
(пругама). На десном рукаву пасице малинове боје значе године 
добровољачке службе. Чинови су: стрелац, десе[т]ник, поднаредник, 
наредник, заставник, потпоручник, поручник, капетан, мајор, 
потпуковник, пуковник, генерал.

Чешко-словачком Нацијоналном Радом били су признати 
чинови, оним 30 официра, који су се борили као редови у саставу 
Чеховојск[е]. Сви добровољци некадањин аустро-угарски официри 
примали су се најпре као редови, а после као официрски аспиранти. 
Официрски аспиранти уживали су права и дужности официра са 
наредничком плаћом. На једном је у пуку било више официрских 
аспираната него ли официра и то стање даде повода борби међу 
млађима и старима, која се борба решила тиме, да су млађи морали 
добити исти чин, које су носили у аустро-угарској војсци; а старији 
већ именовани официри морали су добити најмање један чин више 
него ли су имали у корпусу. Тај предлог није био одобрен у својој 
целини нити Чесима, нити ген. Жаненом него овај задњи изјави, да 
признаје чинове свих бивших или на ново поставлених држава, и да 
он нема права унапређења. Команда пука унапредила је пуковском 
наредбом све како је горе речено и најновије време још 20 ђака 
официрских аспираната и заставника, који су свршили официрску 

57 Матија Благотић, српски официр који је командовао батаљоном добровољаца 
током борби против Црвене гарде код града Казања. Благотић је погинуо августа 
1918. године, а његов батаљон се потом ујединио са Добровољачким одредом СХС 
којим је командовао капетан Миливоје Маринковић. Нова јединица је названа 
Први добровољачки пук Срба, Хрвата и Словенаца "мајора Благотића". 
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школу у пуку. Тако се официрски кадар састоји (већином из резер- 
вних официра) 

1. из такозваних дисидената, који носе најмање по један чин 
више него ли су носили у српском корпусу;

2. из бивших аустро-угарских официра, који ступише 
добровољно из логора и добише одговарајући чин;

3. из официра, који постадоше официрима по укончењу 
официрске школе у пуку.

У пуку се налази у свему око 180 официра.
3) Политичко стајалиште. Организација је стала на чисто 

широком Југословенском стајалишту т.ј. да су Срби, Хрвати, 
Словенци, Бугари један једини народ, чијем обједињењу мора се 
тежити; пак назваше своју војску Југословенском револуцијоном 
војском.

Југословенска Комисија код Чешко-словачке Нацијоналне 
Раде руководила је том војно-политичком организацијом и није 
у почетку била пред никим одговорна. Али по примеру Чешко-
словачке војске морало се чим пре сазвати делегате официра и 
војника, да изаберу нове представнике у Југословенску Комисију. 
Југословенска Комисија даде изборно право једино официрима. У 
то време у новембру 1918. год. надошло је много нових официра 
из заробљеништва, који нису били задовољни са политиком 
Југословенске Комисије, особито у одношају према догађајима у 
домовини. Зато се створи официрска скупштина, као политички 
орган, за разлику од официрског збора, као војне институције.

Нови политички смер довео је до тога, да се из политичког 
програма избацише револуцијонарност и тежњу с[ј]едињења са 
Бугарима, као и изразило потпуну солидарност са оним, што ће народ 
сам створити у домовини. На таквом политичком стајалишту дође 
до сближења са пуком "Мајора Благотића" (почетак јануара [19]19) 
[с] додатком да се има створити једна војска, једно командовање и 
једно политичко представништво (Југословенско Народно Веће) 
под руководством генералног конзула Србије г. Ј. Д. Миланковића.

Југословенска Комисија укинула је деловање официрске 
скупштине, да се тиме избаци свака политика из војске. Њезин 
задњи акт је био, да је изабрала представнике пука у Југословенско 
народно Веће. Доласком ген. Жанена предала је Ј.[угословенска] 



367

Комисија сва војничка права истоме, и први југословенски пук 
прешао је на француски кредит.

Сва грађанско-политичка права Југословенске Комисије 
бијаху предана г. Ј. Д. Миланковићу, као нашем Дипломатском 
Представнику.

Тиме се ликвидирало југословенску Комисију и надало се, да 
ће се почети заједничким јединственим радом око уједињења свих 
Срба, Хрвата и Словенаца у Сибирији.

4) Најновије прилике у пуку. Задње прилике међу нама у 
Сибирији имале су без двојбе уплив на ослабљење нашег политичког 
престижа и моћи у Сибирији. У 1. Југословенском пуку положај је 
био овај: Командантом пука био је потпуковник Шандор Рукавина 
(Владимировић) бивши капетан хрватске домобране, који је ступио 
у војску концем септембра 1918. год. и био инспектором, а после 
командантом пука.

Услед надоласка нових официра из табора, дисиденти као 
оснивачи те организације, нађоше се у мањини и изгубише, не само 
политичко вођство, него признањем чинова новим официрима, 
водило је неизбјеживо и к подређеној улоги у самом строју.

У првој половини марта 1919. год. када је ген. Жанен имао 
да преузме пук у своје руке, искористише ово пре[т]ходно стање 
неколицина људи, као и расположење у пуку већине официра, ради 
попустљивости и неенергичности команданта пука. Услед жеље 
већине официра потпук. Рукавина био је присиљен да одступи од 
свога места и преда команду пука мај. Луки Сертићу, који је пре тога 
командирао војском почем од њезиног оснутка.

Тај преврат, чисто у преторијанском духу, тобоже, да се подигне 
пук у војничком смисли, имао је за собом политичке последице, јер 
неколицина људи дадоше одмах пуку нови политички смер који се 
може назвати сепаратистичким према оном, што се је догодило у 
домовини.

Паралелно с тиме денунцирале су многе особе г. Ј. Д. Милан- 
ковића и чланове Југословенског Народног већа пред француском 
војном мисијом и услед опречнога мњења г. Миланковића и ген. 
Жаненa у некојим питањима настаде конфликт. Ген. Жанен изјави 
пуковима, да он не признаје г. Миланковића нашим Дипломатским  
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Представником, јер да такови мора доћ из домовине. Команда 
пука користећи се том изјавом, стала је на опречном становишту у 
питању политичког представништва.

Већина официра пука видећи да се команда пука меша у полити-
ку, дапаче хоће да пуку даде и нови политички смер, не одговарајући 
мњењу већине официра, саставише меморандум поверења и 
признања Дипломатском Представнику г. Ј. Д. Миланковићу и 
Југословенском нацијоналном Већу, као његовом помоћном органу.

Одрекоше се сваке агитације у пуку и свега, што би могло да 
руши пук у војничком смисли, чекајући, док се цело конфликт реши.

После именовања г. Ј. Д. Миланковића отправником послова 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, команда 1. Југословенског 
пука односила се и надаље негативно, на темељу изјава, које је у том 
питању издао ген.[ерал] Жанен.

Члан Југословенског Народног Већа у Русији:
Инж.[ењер] Илија Чавлина, потпор.
АС, 89, Ф.6, л.226-228.
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ПОВЕРЉИВИ ИЗВЕШТАЈ ГЕНЕРАЛНОГ КОНЗУЛА 
У СИБИРУ Ј. МИЛАНКОВИЋА МИНИСТРУ 

ВОЈНОМ И МОРНАРИЦЕ КРАЉЕВИНЕ  
СХС Б. ЈОВАНОВИЋУ О ПОНАШАЊУ  

И ПОЛИТИЧКОМ ДЕЛОВАЊУ ПОЈЕДИНИХ 
ОФИЦИРА У ЈУГОСЛОВЕНСКИМ ВОЈНИМ 

ЈЕДИНИЦАМА У РУСИЈИ, 5. ОКТОБАР 1920.

Грађа за историју рата
Извештај Ген.[ералног] консула у Сибиру г-на Миланковића о 

борбама против бољшевика југословенских војних организација у 
Сибиру у 1918–[19]20 г.

Податке о појединим официрима Гл.Ђ.Шт. Пов. Ђ.О. Бр. 53-
1921 г. свега 1 акт

Генерални консулат
Краљевства С.Х.С.
Nо 3013
1. сеп[тембар] 1920.
Министарству војном и морнарице
Београд
Без сумње да је Министарство добило непосредно од Пука по-

датке, но ипак нека је мени допуштено да их овде саопштим, како је 
био састављен Пук С. Х. С. "Мајора Благотића" у Краснојарску, по-
сле његове концентрације, када се евакуисао из Чељабинска после 
бојева у јулу 1919. године. Ови податци нека послуже као историјска 
успомена и градиво за историју наше војне организације у Сибиру и 
борбе Срба, Хрвата и Словенаца у Русији за наше народно Јединство.

У јесени 1919. године, када сам оставио Пук у Краснојарску и 
пошао на сусрет Војној Мисији, Пук "Мајора Благотића" био је ова-
ко састављен:

1.) ШТАБ ПУКА. Командант Пука, капетан Иво Божић. 
ађутант: пп. ДУШАН БОБЕРИЋ на служби при штабу пука: п. 
АТАНАСИЈЕ ПОПОВИЋ, п. ХИНКО КЕНДА, п. ОСКАР ТУРИНА, 
п. КОНСТАНТИН ПЕРИЋ, пп. СТЕВАН ЖАПЧИЋ, пп. ЈОВАН 
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ГЊАТИЋ, пп. МИЛЕНКО ГЕРДЕЦ, чиновник МИЛАН ДЕРЕТА, 
чиновних Др. ГАВРИЛО ШИЈАК и 29 подофицира и војника.

2.) 1. чета I Батаљона. Командир: ЕМИЛ НАЈШУЛ, пп. ОБРАД 
РАЦА, пп. БОГДАН ЛУКИЋ, пп. МИЛАН МАЈНАРИЋ, 14 подо-
фицира и 71 војник.

3.) 2. Чета I Батаљона. п. РАДОВОЈ РАДУЛОВИЋ, пп. TОМАС 
ГОТФРИД, ПП: АЛЕКСАНДАР КАНИЖАЈ, 24 подофицира и 88 
војника.

4.) 3. Чета I. Батаљона. пп. ЈОВАН РАЈИН, пп. ИЛИЈА 
ВУКОВИЋ, пп. ЗВОНИМИР МАТИЋ, 26 подофицира и 63 војника.

5.) 4. Чета I. Батаљона. п. ЂОРЂЕ ЂОРЂЕВИЋ, пп. ЛАЗАР 
ЈОВИЧИЋ, пп. МИХАИЛО ЦВЕТКОВИЋ, пп. ЈОСИП ШАЈИН, 18 
подофицира и 76 војника.

6.) 1. Чета II. Батаљона. п. СВЕТОЗАР ДИЊАШКИ, пп. ГУСТАВ 
ГРАДИНСКИ, пп. МИЛИВОЈ ДОБРИЋ, пп. РИЗА ГЕНАШЕВИЋ, 
пп. ЂУРО ЛАКИЋ, Ђак-наредник БОЖИДАР АНТОНИЈЕВИЋ, 20 
подофицира и 198 војника.

7.) 2. ЧЕТА II. Батаљона. п. ЧЕДОМИР ПРОТИЋ, пп. ЂУРО 
ВЕДРИШ, пп. МИЛАН СТАНКОВ, 16 подофицира и 54 војника.

8.) 3. Чета II. Батаљона, п. МИЛУТИН ПОПОВ, пп. ДРАГУТИН 
ХОТЕК, пп. АЛЕКСАНДАР ТОМИЋ, пп. СЕРГИЈЕ МАНОЈЛОВИЋ, 
пп. СВЕТОЗАР БАЈИЋ, 18 подофицира и 78 војн.[ика]

9.) 4. Чета II. Батаљона. пп. ЂОРЂЕ ВАКАР, пп. МИРОСЛАВ 
ПЕРКО, пп. МАНОЈЛО КОРДИЋ, 14 подофицира и 68 војника.

10.) ШТАБНО ОДЕЉЕЊЕ. пп. ЈОВАН ЈАНКОВИЋ, пп. САВА 
МЕЂАНСКИ, пп. КОСТА АТАНАЦКОВИЋ, 7 подофицира и 42 
војника.

11.) Уредник листа "Југословенско уједињење" пп. МИРКО 
ЈОВАНОВИЋ, проф.[есор]

12.) I. Ескадрон Коњице. пп. ЈОВАН ШАЈНОВИЋ, пп. ЂОРЂЕ 
МАРКОВИЋ, 11 подофицира и 69 војника коњаника.

13.) 2. Ескадрон. п. СТЕВАН ШАБИЋ, п. МИЛАН 
ОРЕШКОВИЋ, пп. САВА ЧОНКИЋ, пп. ПЕТАР ШУВАКОВИЋ, 
пп. ПЕТАР ЊЕГОВАН, 19 подофицира и 59 коњаника.

14.) ТРУПНА КОМОРА. пп. ПЕТАР НИКОЛАЈЕВИЋ, пп. 
АНТЕ ДОБРОВОЉНИ, пп. ИВАН РИГЛАР, 12 подофицира и 48 
војника.
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15.) ПУКОВСКА АМБУЛАНТА. Пуковски лечник ВАСИЛИЈЕ 
МОГИН, батаљони лечник АРНОЛД КАЦ, 8 подофицира и 15 
војника-болничара.

16.) КОМАНДА ЗА ВЕЗУ. пп. МИЛЕНКО ПОПОВИЋ, 3 подо-
фицира 14 војника.

17.) МИТРАЉЕЗКО ОДЕЉЕЊЕ. п. ЈОСИП ЛУЈАК, пп. БОЖО 
ЏТВАЈ, пп. ДАВОРИН ЂЕНЕРЕ (ГЕБЕРЛЕ) 8 подофицира и 31 
војника.

18.) НЕСТАЛИ: ПОГИНУЛИ ОФИЦИРИ, ПОДОФИЦИРИ И 
ВОЈНИЦИ:

пп. РАЈКО ВУЂАН, п. ЉУБОМИР ПИЉА (погинуо херојском 
смрћу под Чељабинском); капетан РУДОЛФ ШИМУНИЋ, погинуо 
херојском смрћу под Чељабинском; капетан I. класе ВЛАДИМИР 
ПАВКОВИЋ, командант Пука, погинуо октобра 1919. у Краснојарску 
од убилачке руке једнога војника-одрода; делопроизводитељ 
СТАНКО СТАНИЋ, умро после дуге и неизлечиве болести, пп. 
ХАЏО-СПАХИЋ, умро 1919. год. у Владивостоку од тифуса; војни 
чиновник ИСИДОР СТОЈАНОВИЋ, умро у Краснојарску од тифу-
са, пп. ЉУДЕВИТ КЛАРИЋ, нестао у бојевима код Чељабинска где 
је имао најопаснију извидни службу у шумама; пп. ИВАН ХАС, по-
гинуо код митраљеза, пп. ЈОВАН ГАВРИЋ нестао у боју имао тежку 
извидничку службу; пп. ВИКТОР ФИНК, имао тешку извидничку 
службу и уличне борбе; пп. ФРАЊО ШРАНЦЕР, такођер 70 подо-
фицира и војника погинуло у бојевима под Чељабинском крајем 
јула 1919. године.

Овакво је било стање Пука на дан 29. новембра 1919. у 
Краснојарску.

Le Consul Général
Royaume des Serbes, Croates et Slovenes 
Ј.[ован] Д. Миланковић

Кондуите и податке о нашим официрима у Сибиру имају до-
тични пукови и они су без сумње послали их Војном Министарству. 
Нека је мени допуштено овде само их допунити према моме личном 
сазнању и опажањима.

ВЛАДИМИР ПАВКОВИЋ, командант Пука "Мајора Благотића". 
Личанин. Био је активни официр аустро-угар.[ске] војске. Капетан г. 
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Иван БОЖИЋ, који је био наш пуномомћник за прикупљање из 
заробљеничких логора, ишао је тим послом у Самару из Чељабинска 
у јесени 1918. године и из тамошњег логора много официра, подо-
фицира и војника ослободио и послао у Чељабинск. Међу њима био 
је капетан а[устро]уг.[арске] војске Александар Рукавина, капетан 
Владимир Павковић, поручник-инжењер Константин Перић, по-
ручник Анте Добровољни, поручник Оскар Турина и многи дру- 
ги. – Командант Пука у Чељабинску, наше војске артилеријски ка-
петан Миливоје Ј. Маринковић прими Павковића у Пук и поста-
ви га за свог помоћника. Кад је Маринковић, због слабога здравља 
био принуђен да напусти Команду и путује у Србију, остави за 
Команданта Пука Владимира Павковића. Павковић је био необичне 
војничке способности и интелигенције, свршио вишу војну шко-
лу у Wiener-Neustadt-у, био у аустр.[оугарској] војсци на важним 
положајима, прави војник, интелигентан, васпитан и образован. 
Но није имао ауторитета код старих војника, пошто је дошао из 
заробљеничког логора. Ја сам у неколико махова молио, депешама и 
писмима из Владивостока, г. министра Војног, да макар привремено 
утврди Павковића као команданта, јер би том санкцијом он имао 
друга права и већи углед, но на жалост, нисам никако добио то, ма 
и привремено и формално потврђење. – Услед расула у Русији, наш 
свет је био јако разуздан и дисциплина се свела на нулу и на "ком-
промисе" што се са војском никако не слаже. Павковић је морао да 
употреби све могуће начине и довијања, да одржи једну војну хо-
могену целину. Имао је тешких и мучних часова, и ја са њиме у том 
послу. Ипак је успео да у јединици начини ред и његов Пук је у 1919. 
години у пролеће већ био образац мирно-добскога Пука. – Његова 
највећа заслуга је та, што је неуморно радио на консолидовању на-
ших војних јединица и да од разуздане масе начини војску. И у томе 
је успео. – Но немајући ауторитета ни моралне потпоре од виших 
власти, он је био изложен разним интригама и сам је био принуђен 
на разне "компромисе" и уступке оним људима, који су гледали своје 
личне интересе и материјалну корист. Ту је Павковић попустио и 
дао се завести, а у томе је после и његова трагика. Његов је углед 
услед тога пао. Ја сам га небројено махова молио и писао и саве-
товао да се махне тога, но узаман. Требао је један јачи повод, па да 
падне у омразу и постане непопуларан. Изгубив компас, он је по-
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пуштао разним елементима и после тога настала је катастрофа под 
Чељабинском, која се трагично свршила, али где је Павковић био на 
висини положаја: noblesse oblige. Требао је један, велим, повод, па да 
изгуби и ауторитет, као што је био изгубио симпатије код честитога 
елемента. Услед једне озбиљне казне војника, нашао се један војник 
одрод, који га је у Краснојарску у Штабу, за време рапорта убио и 
сабљом исекао… Тако је оставио живот и кости у хладноме Сибиру 
један одличан официр сјајне будућности.

Павковић, жртва нездравих прилика у Сибиру и свога позива, 
имао је французко високо ратно одликовање médaille militaire avec 
palmes, руски орден ратни, енглески и т.д. На мој предлог господи-
ну Министру Војном, Њ. В. Наследник ПРЕСТОЛА благоволео га је 
одликовати Белим Орлом с мачевима IV степена.

Капетан ИВАН БОЖИЋ, командант Пука. По убијству капе-
тана Павковића, најстарији официр Пука, помоћник команданта, 
и Командант Батаљона, капетан Иван Божић, предузео је команду 
Пука. Благодарећи његовом такту, спреми и чврстоћи, он је Пук од-
ржао у најкритичнијим моментима. Да њега тада није тамо било, 
Пук би изгубио и своју самосталност и лепо име што га је стекао, 
као најбоље организована војна јединица у Сибиру. Ја сам имао 
часст послати господину министру Војном опширан рапорт о капе-
тану Ив.[ану] Божићу, приликом мога предлога за његово одлико- 
вање. – Божић је био од почетка наше организације српски официр. 
Свршивши у Карловцу Кадетску школу, био је активни официр 
аустро-уг.[арске] војске. У Русији заробљен, провео је неко време у 
Авганистану58 и Ташкенту и Коканду и ступио међу првима у наш 
Одески корпус. Кад је тај Корпус одилазио из Русије, Командант 
Добровољачког Одељења, пуковник г. Младен Лукићевић оста-
ви Божића у Самари за прикупљање добровољаца. Он је на томе 
месту, као једини официр радио уза ме марта, априла, маја и јуна 
1919. године по том самном кренуо пут Сибира ради студија за 
прикупљање нашег расејаног елемента, вратио се на своју дужност 
у Самару, по том при образовању наше нове јединице у Чељабин- 
ску, био један од њених оснивача. Чим је први Батаљон формирао  

58 Да ли је овде аутор забуном написао Авганистан уместо Туркестан? Авганистан 
је била неутрална и независна држава, Туркестан је архаични назив за део Руске 
империје − Средњу Азију, где је било интернирано више заробљеника.
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г. капетан Миливоје Маринковић, пошаље Божића у Самару, да 
прикупи све тамо заостале наше људе, што је он и учинио и вра-
тивши се постао Командант Батаљона у Пуку "Мајора Благотића". 
Команда Пука шаље га у Владивосток, да тамо, заједно са Дром 
Николом Петровићем постара се за пријем инвалида, који се имају 
евакуисати из Сибира. Он је са Дром Петревићем тај посао свршио 
за месец дана, и у фебруару 1919. године, ја замолим Божића да пође 
самном из Владивостока на Запад, да гледамо да упливишемо, да се 
Пук у Чељабинску ОЧУВА, јер долазише гласови, како је Пук у ра-
сулу, и многи војници, којима је досадио боравак у Сибиру побего-
ше из Чељабинска до Владивостока, да иду кући. После путовања 
од месец дана, под највећим тегобама, стигнем са Божићем у Омск, 
главни град и центар Сибира, где је била руска Влада и све стране 
команде и Штабови. Ту Божића задржим код себе, као војног ре-
ферента и представника наших вединица код руских и савезничких 
власти. Безбројне интриге против мене и Божића, сметаху и њему 
у раду. Ми смо се уверили, да је стање у Пуку не може бити боље, 
и да све гласове о распадању пронесоше они, који би то желели и 
који би хтели себе да оправдају што су изашли из организације. 
Доцније пређемо у Чељабинск и ту, лето 1919. године проведемо у 
средини Пука најлепше време у Сибиру. Дође наша помоћ армијама 
Колчаковим и страдања под Чељабинском. Божић се евакуисао 
са митраљезким одељењем и Комором пешке у Омск. У Омску је 
остао самном све до наше евакуације и прешао по том на службу у 
Пук у Краснојарск. По том је преузео команду Пука и евакуисао се 
отуд по слому Колчакове армије и са остацима нашег Пука прешао 
3 месеца путовања по Сибиру до Владивостока под најстрашнијим 
климатским и осталим околностима, док није стигао у Владивосток, 
тамо предузео Команду над свима нашим јединицама које су се тамо 
концентрисале и спремале за пут кући. Божић је од почетка наше 
народне Организације у Сибиру узимао увек највиднија учешћа 
у раду и био стално предеседник поједине секције наше Војне 
организације. У Одеси био је 1917. године Командир Чете и није на-
пуштао ни ЈЕДНОГА ДАНА нашу војску и срећно ове јесени стигао 
као Командант ешелона у Србију.

Божић има многа страна-савезничка ратна одликовања, а Њ. 
В. Престолонаследник благоволео га је одликовати орденом Белога 
Орла с мачевима IV. степена. 
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Капетан ПАВЛЕ ВАЈЗЕЦ. Хрват, Загорац. Био је у почетку 
формирања наших јединица у Одеси и у Штабу Дивизије и у Штабу 
Корпуса. Доцније је изашао и био на руској војној служби. Активни 
бивши официр аустро-угар.[ске] војске. У руској војсци провео кра-
тко време, по том прешао у Југословенско дружтво у Кијеву и тамо 
формирао одред. По том опет пришао нашој организацији у Самари 
у Допунски батаљон, али и ту изашао и не пошао са Батаљоном. 
Доцније у Москву пришао нашем војном изасланику и овај га пошаље 
мени у Самару, као војног помоћника. Ја сам небројеним писмима и 
депешама из Самаре молио војног изасланика да ми пошље ВИШЕ 
официре, пошто је рад у овом делу Русије био велики и много хиљада 
наших војника остало и расуло се по сибирском пространству. Да је 
мени рада пуковник Лонткијевић послао мајора Благотића у Самару 
као што сам захтевао, ми бисмо после пола године имали цео наш 
елеменат од Самаре до Владивостока организован и били бисмо 
прва сила у Сибиру и мајор Благотић био би данас жив... Место све-
га тога ја добих капетана Вајзеца!!!!! Њега сам одмах прикомандовао 
капетану Божићу, и Вајзец је ускоро за тим отишао у Чељабинск, где 
је Јанко Ковачевић сакупио био чету наших војника, а Вајзец при-
мио после Команду, и од чете је постепено постао Батаљон. Вајзец 
је био Командир Батаљона у Чељабинску, а доцније код капетана 
Маринковића у Штабу Батаљона и Пука. Вајзец је био послат од 
стране наше Народне Организације из Чељабинска у Екатеринбург, 
где се налазила друга народна Организација, коју је основао Амброз 
Премужић са неким његовим друговима, под чешком протекцијом, 
на супрот нашој Народној Организацији у Чељабинску, која је 
била израз политике Краљевине Србије и којој сам ја био на челу. 
Другови из Екатеринбурга су хтели привидно да са нама постигну 
некакав споразум и ми смо послали своје делегате из Чељабинска 
у Екатеринбург: г. г. професора М.[илоша] С. Московљевића, ка-
петана Вајзеца и поручника Терсеглава. г. Московљевић је одмах 
првог дана видео, да од споразума не може бити ништа и да су зах-
теви те наше "Југословенске браће" дијаметрално противни нашем 
Јединству и основама Крфског споразума. Московљевић се врати у 
Чељабинск, а капетан Вајзец и Терсеглав ОСТАНУ у Екатеринбургу 
и приђу, као наши Делегати, – у противнички табор!!! Вајзецу су 
тада обећавали чинове и положаје и он се полакомио и изневерио  
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нас и нашу војску!!! Но ни код Југославенске браће није се дуго сми-
рио: одатле је опет отишао на службу у руску војску у чину капета-
на, ма да су тада већ у руској војсци те чинове имали наши бивши 
каплари и војници!!! Но ни тамо није остао; кад је требао ићи на 
фронт, он напусти руску јединицу и приђе атаману Семјонову и 
тамо, у јесени 1919. пође организовати српске-хрватске-словеначке 
војне Јединице у армији Семјонова59. За то је добио plein-pouvoir, и 
штампао прогласе и позивао наше људе, да се сви уписују у тај нови 
одред, и слао у све градове своје емисаре и врбовао војнике!!! Кад 
је настао дефинитиван слом и Колчакова а после и Семеновљевих 
Армија, Вајзец се пријави нашој Војној Мисији у Владивостоку, 
која га лепо прими и даде му место у нашој војсци у Владивостоку и 
ако је знала, да је он пет пута скидао и пришивао српске epaulette!!! 
Вајзец је био амбициозан и хтео чинити неку каријеру у војсци са 
скоковима и увек је рђаво пролазио и оставио лоше успомене за вре-
ме свога рада у Русији.

ППОРУЧНИК БЛАЖ РУКАВИНА. Хрват, Загорац. 1918. годи-
не у Омску упознадох се њиме. Видео сам из његових неких старих 
докумената са Крфа, како је он био послат као emissar за прикупљање 
добровољаца. Видео сам, да није ништа урадио. Дадем му и новчану 
помоћ. Он ме доведе у везу са неким бившим официрима из Одеског 
Корпуса, који су били остали без хлеба и хтели добити лукративна 
места. Од тада се поче да датира: "наши-ваши" и ти "dissidenti" имали 
су некаква бланко-пуномоћја свoјих другова, њих 40 све бивши наши 
официри из Корпуса, за "преговарања" самном, као са представни-
ком Србије... Преговарали смо неколико недеља и трошили узалуд 
време око безсмислених њихних предлога. Тим махинацијама и пу-
стим жељама Кумовао је г. Блаж Рукавина "Делегат и пуномоћник" 
Краљевске Владе!! Како је све ово било, како су ово биле махинације 
и фалсификати и како је овај подвојени покрет подржавао чешки 
народни Одбор, о томе има опширних извештаја, које је подносила 
наша Народна Организација Влади. Ту се јасно види и рад Блажа 
Рукавине.

Он је после основао т. зв. "Омску Колонију", која је справљала 
замке и интриге моме раду; удруживши се и са Чесима и Французком  

59 Григориј Михајлович Семјонов (1890−1946) − козачки атаман. Вођа антибољ-
шевичког покрета у Сибиру и на Далеком Истоку. Eмигрирао у Кину. Након до-
ласка совјетских трупа 1945. био је ухапшен, осуђен и погубљен.
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Војном Мисијом и са сваким ђаволом, само да осјуете рад и полити-
ку моју, која је била израз наше Државне Политике. Блаж Рукавина 
је јавно говорио, како ја нисам нико и ништа, никакав представ-
ник, самозванац, атаман, све оно што је за мене говорио и фран-
цузки генерал Жанен60, у чијој се служби налазио наш Представник 
Рукавина. Он је ишао и даље; на име узурпирао власт моју, и изда-
вао пасоше и легитимације са фотографијама нашим држављанима! 
Све је то могло бити у времену потпунога безвлашћа у Русији. И 
нико му те радње није могао да спречава. На крају њега французка 
Војна Мисија пошаље у Владивосток као референта свог код наших 
јединица!!!!

Ја сам по дужности, нашој Војној Мисији предао у Владивостоку 
сав материјал о штетном раду Блажа Рукавине и указао документи-
ма његове кривице, и молио Мисију, да га саслуша и узме на од-
говорност; место тога наша Војна Мисија њега ПРИЗНАЈЕ као ре-
ферента и лепо са њиме живи, прима га и конферише, на очиглед 
мене, државног Представника, којега је тај исти Рукавина клеветао 
у званичној дужности!!!!

И не само то, већ Мисија је добила и сва акта која сведоче и 
очито говоре о непатриотском раду неколицине и клеветама мене 
у званичној дужности, и Мисија прелази преко свега тога, још те 
људе одликује пажњама: Амброза Премужића, Гаспара Пекле, Пају 
Грегорића61, Роберто Валгони и tutti quanti. Молим да се ово не за-
борави, и ја инсистирам на томе, да се све ово извиди и пречисти. 
Сваки има да понесе свој део одговорности за свој рад. 

Ја сматрам да је оно што смо имали у Сибиру ВОЈСКА, а није 
материјал и инструменат за политику и програме Stadlerovih62 пито-
маца. Ко је крив под војни суд са њиме!

60 Генерал Морис Жанен (Maurice Janin, 1862–1946), француски официр и диплома-
та, учесник грађанског рата у Русији, шеф Француске војне мисије у Сибиру.
61 Павле Грегорић (1892–1989.), лекар, аустроугарски заробљеник у Русији, 
добровољац у Српском добровољачком корпусу. Године 1917. прелази у Руску 
армију, а потом у Југословенски пук "Матија Губец" у Сибиру. Прешао је 
бољшевицима са целим пуком 1919, а потом је био предавач у политичкој шко-
ли у Москви. У Другом светском рату био је партизан и народни херој, секретар 
ЗАВНОХ-а, члан председништва АВНОЈ-а, после рата политичар.
62 Јосип Штадлер (1843–1918), католички свештеник, први надбискуп Врхбосански 
(1881–1918) оснивач женског монашког реда "Служавке Малог Исуса".
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Le Consul Général
du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes
Ј.[ован] Д. Миланковић

ЈАНКО КОВАЧЕВИЋ, ппоручник, из Загреба. Хрват. Био као 
резервни официр у почетку рата већ у Србији, по том у Одеском 
Корпусу. Био један од првих официра који је организовао наше 
војне јединице у Сибиру у лету 1918. године, био први Командир 
чете у Чељабинску, јер је изостао од допунског Батаљона. Био је у 
нашој војној организацији, а по том Командир чете у Пуку "Мајора 
Благотића" са својом четом и Троицку, на Уралу. Као официр Пука, 
при Штабу Пука, био је уплетен у једну трговачку аферу, која га 
је учинила немогућим код Пука, и он је морао напустити Пук у 
Чељабинску и отићи у Владивосток. Ја сам му дао препоруке за ло-
калне власти, ради формације у Владивостоку, а и команда Пука 
дала му инструкције, да на тачци Николск-Усуријски прикупља 
наш елеменат, који се евакуиште на Исток. Французка Војна База у 
Владивостоку даде Јанку Ковачевићу Команду над Батаљоном С.Х.С. 
у Владивостоку, који је Батаљон он лепо држао и био увек одличан на 
војној служби и као старешина прави и одличан официр. Није наше 
јединице никада напуштао. Још годину дана раније, његов рођак, 
Др. Иво Ковачевић, послао му је депешу из Београда и позива га да 
дође кући. Јанко је имао мајку у Загребу, једну честиту патриоткињу, 
која је много била прогањана од аустријских зулумћара и у Јанку 
имала јединца сина. Ја сам му дао пасош у јануару 1919. и саветовао 
га да иде кући, но он није мој савет послушао, већ остао и после 
неког времена виђао се са дамама, у фијакерима, са брилијанстким 
прстењем и т. д. Једне ноћи у јесени 1919. као командир батаљона 
јахао је од касарне на II Ријечкој у град и би нападнут из мрака од 
непознатог лица и револвером тешко рањен. Атентат је овај остао 
необјашњен и мистериозан. Рана је била тешка, позледила је кичму, 
скоро три месеца лежао је у болници и оперисан и најзад подлегао: 
9. јануара 1920. баш на сам дан св. Стефана (трећег дана Божића) 
сахранисмо га у Владивостоку. Леп му говор на гробу држао гене-
рал Lavergne63, шеф французке војне базе. Јанко се, веле, венчао,  

63 Генерал Ж.Лаверњ је био шеф француске војне мисије у Русији крајем Првог 
светског рата.
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на самртном одру, једном Пољкињом... И по други пут га је рођак, 
Др. Иво Ковачевић, у јесени 1919. телеграфски звао, да дође кући, и 
Јанко је остао, за своју несрећу и своје јадне мајке. Јанко је сахрањен 
на војничком гробљу Egerscheld, на спољњој бухти Владивостока, 
6 врста од вароши далеко... 

ИСИДОР СТОЈАНОВИЋ, Србин из Лике, чиновник Пука и 
благајник допунског Батаљона. Као такав изостао је од Батаљона, 
јер је имао ићи у Саратов за неке новце, док је тај посао свршио 
и дошао до Чељабинска, у јуну 1918. – Чеси су део Сибира осло-
бодили и Исо је остао у томе делу не могући прећи на болшевич-
ку територију, где је Батаљон био. Био је благајник прве створене 
јединице у Чељабинску и остао веран тој јединици, доцније Пуку 
"Благотића" све до своје смрти. "Чика" Исо Стојановић, био је оп-
ште омиљена личност међу официрима и војницима, честит човек и 
поуздан чиновник старе школе; све невоље и судбе Пука преживео 
је, и у Краснојарску, у јесени 1919, разболи се од опаке бољке тифу-
са, којој подлеже, крупан, јак и снажан, није могао болести одолети. 
Његово тело почива у Краснојарску.

Поручник ЉУБОМИР ПИЉА, Србин из Босне. Био је од по-
четка у нашој народној војној организацији, доцније се одвојио од 
Корпуса и пришао у одред ппуковника А.[ЛЕКСАНДРА] СРБА. Кад 
је Срб убијен, његов Батаљон се кренуо с Југа Русије на Волгу, из 
Царицина прешао је у Симбирск и послао депутацију у Москву, за 
пријем српске Команде. Војни изасланик одреди мајора Благотића 
за Команданта тога одреда. Основао се Батаљон С.Х.СЛ. који је сла-
вом увенчан код Казана, где је заузео град и спасао стотине мили-
она злата Русији. Командант Благотић погибе, одред је прешао у 
Чељабинск, и ушао у састав Пука "Благотић". Официри тога одре-
да били су, између осталих, мени познати: ЧЕДОМИР ПРОТИЋ, 
ПУЗИЋ, ВАКАР, ПОПОВ, СТАНКОВ, ДУШАН БОБЕРИЋ, Др. 
ШИЈАК, Др. ЋЕРЕМОВ, Др. ПОПОВИЋ, НИКОЛАЈЕВИЋ, и др. 
Међу њима највидније место заузима ЉУБОМИР ПИЉА. У саста-
ву Пука, командовао је оделитом четом, која је била једно време 
при штабу руске оперативне армије ан Уфи, на Уралу. Тада је Пиља 
са својом четом чуда чинио: одржавао ред и безбедност у граду и 
најуспешније извршио евакуацију. Са својом четом участвовао је у 
борбама под Чељабинском, где је пао херојском смрћу. Три јуриша 
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је извршио и три пута одбио десет пута већу силу противника најзад, 
кад су Болшевици великим силама ударили, и сем Пиљине чете није 
било ни једнога Руса, комисари Болшевички му говораху: Предај се, 
брате, Србине, ништа Ти нећемо на жао учинити; он им одговори: 
ни бољима од вас се нисам предавао, митраљезка ватра га по том 
обори... Пиља је легендарни јунак познат широм нашег живља у 
Сибиру и пример његова јунаштва може да се мери са најсветлијим 
примерима храборсти светске Историје.

Одликован је Белим Орлем с мачевима IV. степена.
Капетан РУДОЛФ ШИМУНИЋ, Хрват, Загорац. Свршио 

Лудовикову Војну школу у Б[удим]Пешти и био активни офивир 
аустро-угар.[ске] војске. Од почетка наше Војне организације био у 
Корпусу, оданде изашао и био без прекида на руској војној служби 
и учествовао у свима бојевима с Болшевицима на Волги; у почет-
ку 1919. године опет прешао у нашу јединицу у Чељабинску и био 
Командант Батаљона. По спреми и способности један од најбољих 
наших официра у Сибиру. Патриота, честит, душом и телом предан 
војсци и служби, Шимунић је био пример официра и дика нашег 
Пука. Он је са својим Батаљоном остао у одбрани Чељабинска. Имао 
је најтежи задатак и био у безизлазном положају. Његови војници 
су видели очигледну погибију и почели се узтезавати. Шимунић 
их је соколио: Браћо, Срби, зар Ви да осрамотите српску шајкачу? 
Напред! И он је ишао увек први напред. На једноме мостићу тукао је 
из митраљеза и чувао прелаз и успео да спасе своје људе, он је једини, 
последњи остао крај моста... Митраљез непријатељски га погоди, он 
се подиже, уседе на свога вранца, али је тане било смртоносно, кроз 
груди га прострели у срце, он паде као херој, паде увенчан ауреолом 
вечног живота и спомињања док и једнога узтраје...

Шимунић је одликован свима савезничким ратним одликова-
њима и Белим Орлом с мачевима IV. степена.

Његов верни ађутант поручник МИЛУТИН ПОПОВ, Србин из 
Баната, прихвати вранца Шимунићева, буде рањен кроз груди, обо-
де коња и срећно умаче од непријатеља. Попов није ни једнога дана 
лежао болан, превио рану, која срећом прође само кроз груди, а тане 
му срце не повреди. Попов је био од почетка наше организације. 
Има исту службу као Пиља, само што је у Пуку "Благотића" био с 
четом у Тјумену и одатле прешао право у бој под Чељабинском, као 
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ађутант неумрлога Шимунића. Попов је ваљан, интелигентан, хра-
бар и војник сасвим предан своме позиву.

Одликован је Белим Орлом с мачевима V. степена. У Пук 
"Благотића" дошао је из одреда-Батаљона Благотића са Казана, а пре 
тога из одреда ппуковника Александра Срба.

ФРАЊО ТЕРСЕГЛАВ, ппоручник, Приликом посете капетана 
Божића у зароб.[љенички] логор у Самари, пошао је у јесен и Фрањо 
Терсеглав и ступио у Пук "Мајора Благотића" као подпоручник; са 
њиме су ступили у Пук: Рудолф Плесковић (Словенац) Оскар Турина 
(Хрват), Константин Перић (Србин), Павковић, Рукавина, Шандор; 
и многи други. Терсеглава послала је Народна Организација у 
Екатеринбург да "преговара" са Југословенима "дисидентима" који 
су образовали своју "Комисију" на основу фалсификованих дата о 
договору са мном! Ту се Терсеглав показао као Вајзец, и заступао 
нашу политику и интересе тако, да је ОСТАО у Комисији и прев-
рнуо вером за сахат! После тога је писао чак веома неучтива, упра-
во безобразна писма нашој организацији "критикујући" наш рад!! 
Ја сам га по том дуго времена био изгубио из вида; идуће године 
дознам, да је на руској служби некакав референт, у Министарству 
вера!!! 1919. год. у лето, у Омску, дође к мени, као у кинематографу: 
са неком кривом руском сабљом, преплануо, бедан. Рече ми, да га 
"срце вуче" у наш Пук!! Ја њему: "Ви не можете поново ступити у 
наш Пук, после свега што је било, Ви сте нас као наш делегат напу-
стили и прешли "Комисији" и нас по том нападали... "

Терсеглав: "Јесте, признајем, за то сам и дошао к Вама, као на-
шем Дипломатском представнику да се изповедим; знате, мене је на 
то навео Премужић!!"

Ја: "Како? Премужић ВАС НАВЕО??? Како је то могућно? Ви 
сте човек зрео, у годинама, имате своју прошлост, као јавни ра-
деник, издавали сте лист у Љубљани још пре рата, и Вас може 
навести један дечак, који није ни школе завршио!? Не, не, иди-
те Ви у Томск, у Југославенски Пук, покушајте тамо, међу Вашим 
једномишљеницима, можда ће Вас они радо примити." Чини ми се 
тако је и било. Тако је кратку и чудну каријеру имао Терсеглав у 
нашој Народној организацији; а мога је бити од користи, као инте-
лигентан јаван раденик.

Нашег бившег Делегата, Терсеглава, послала је "Комисија" из 
Екатеринбурга к мени у Омск, да "преговара", кад је у "Комисији" 
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био војни Министар југословенски г. Роман Шовари [Sovary], 
бивши официр наше војске у Одеси, а после луталица и chevalier 
dʼindustrie, којега је сама његова Комисија петљала после и хтела да 
хапси…

Том истом Шоварију сам ја био законити представник у пролеће 
1918. године и он је долазио к мени у Самару и молио ме за пасош, 
као и Амброз Премужић и многи други који су после тврдили да 
ја нисам нико и ништа. И Фрањо Терсеглав, чувени журналиста и 
клерикалац из Љубљане, био је експоненет ове банде, као што су: 
Премужић, Шовари и други!!!

Када се организовала "Југославенска комисија" у Екатеринбургу, 
почела је она са образовањем војних јединица и сакупила нешто 
мало војника и официра и основала Батаљон под Чешком коман-
дом и на чешки трошак. Доцније је Комисија из заробљеничкога ло-
гора вадила официре Југославене и војнике, прикупила преко 200 
официра и имала несразмерно много официра према војницима. 
Французка Војна Мисија фаворизирала је ову јединицу, као чи-
сто Југословенску, републиканску и револуционарну, на супрот 
нашој јединици у Чељабинску, под мојом заштитом, која је била 
на руском кредиту и била војска Срба, Хрвата и Словенаца, на-
ставак наше Одеске организације. Ову војску Француска Мисија 
није трпела и звала је монархиситичном!!! Југослав.[енског] Пука 
био је Командант Александар Рукавина, који је дошао из логора са 
Павковићем. Но њега клика официра дисидената збаци и постави 
за команданта мајора ЛУКУ СЕРТИЋА, који је био раније официр 
одеског Корпуса, па изашао отуда. Сертић је био играчка у рукама 
те дисидентске клике. Многи официри тога Пука били су свесни и 
патриоте и увиђали, да сам им је представник и дипломатски за-
ступник, а они, којима то лично није ишло у рачун, мене су неги-
рали; а такође и француска Војна Мисија ме је негирала, јер и њој 
није то ишло у РАЧУН; ствар је чистога РАЧУНА! Мисија пише 
ЗВАНИЧАН акт Југосл.[авенском] Пуку, како ја нисам нико и ништа, 
и то онда баш, када сам добио и званичну потврду преко руске Владе 
и г. Stradtmana из Београда. Зашто? Ја господи из Југославенског 
Пука нисам дао да буду министри и организатори, а Французима 
нисам дао да Чељабински Пук дође под чешки и французки кредит 
и нама се кроје рачуни и подносе милиони на исплату. То је господу  
болело! Треба добро забележити разна имена те клике, некад ће тре-
бати да се зна, какав је који."
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ПРОСВЕТА
Поменута "Југословенска Комисија" у Екатеринбургу издавала 

је и свој орган "Југословенин"64. Не знам само шта је се хтело рећи са 
тим "Југословенином", јер лист, покретан од Народне организације, 
имао би једину сврху: просвећивање Народа. Ја сам бар тако схва-
тио задаћу листа у Сибиру, и нисам жалио жртава да лист покре-
нем и одржим, благодарећи својим одличним помоћницима. Лист 
мој звао се "Уједињење"65, а био му је уредник професор Милош С. 
Московљевић, који га је уређивао не може бити боље. Материјала 
у Сибиру није било никаква, и лист се морао, тако рећи издавати 
"из главе и прстију", што иначе нигде није случај у журналистици. 
Наше "Уједињење" је, одласком проф. Московљевића из Сибира, 
прешло у руке проф. Мирку Јовановићу, који је умео одржати 
лист на литерарној висини. Лист је био здрава душевна храна и 
омиљнеа lecture-а војницима. "Југославенин" – која ме реч подсећа 
на "Великобританац", није био душевна храна војницима. Лист је 
био пун високопарних чланчића и чинио утисак хектографисаног 
листића гимназиста. Доцније је прешао у руке Пука Југославенског 
у Томску, који је имао литерарно образоване људе и добре писце и 
песнике; уређивао га Др. Војеслав Моле66 са високим литерарним 
знањем. Но и његово уредниковање је било краткога века. Господи 
у Пуку није се допадао Моле као човек и политичар, јер је он био че-
стит присталица нашег Народног Јединства. Дођоше у управу листа 
његови оснивачи из Комисије (Премужић и Комп), и настаде ста-
ра гимназијска гимнастика (чланци неког сувише младог Хрвата-
Југославенина, г. Ширцел-а о "социјалној револуцији" (!); баш јака 

64 Мисли се на недељник "Югославянин. Орган югославянской комиссии в России". 
У Екатеринбургу је изашло најмање 13 бројева тог листа током 1918. и 1919. године, 
на латиници и ћирилици (мешовито). Политички је био близак тзв. дисидентима 
из Добровољачког корпуса, односно Југословенском пуку "Матија Губец".
65 Мисли се на лист "Уједињење–Ujedinjenje. Орган Привременог југословенког 
народног одбора у Русији", који је излазио у Чељабинску током 1918. и 1919. го-
дине. Од марта 1918. је променио назив у "Југословенско уједињење" и излазио 
у Краснојарску. Уредник је био најпре Милош Московљевић, а потом Мирко 
Јовановић. Политички близак политици Српске владе. 
66 Војеслав Моле (Mole, 1886–1973), словеначки историчар уметности, архео-
лог, професор и песник. Радио пре рата у Земаљском конзерваторском уреду за 
Далмацију у Сплиту. Као резервни аустроугарски официр заробљен на руском 
фронту и послат у Сибир. Тамо је хабилитирао на универзитету у Томску.
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lecture-а за војника Штефека и Јурека из Подсуседа!!! Сем тога био 
је мало и анти-српских чланчића, мало хвале и ласке и љубави к 
Бугарима, то увек драгоцено оруђе тих Југословена против Срба из 
Србије. Ја сам нарочито чувао свој лист "Уједињење" да се не упусти 
у полемику са тим југославенским листићем, јер ми је увек стајала 
виша циљ пред очима.

Професор г. Мирко Јовановић и негов вредни помоћник г. 
Александар Железникар (Словенац) одржали су лист до краја на 
књижевној висини и учинили пожртвовано једно велико добро 
дело: давали хиљадама наших људи душевне хране у Сибиру, где 
није било ни листка хартије, ни једне књижице…

У Југославенском Пуку у Томску била је организована литерар-
на секција за просвету, на челу са Дром Кошником. Др Кошник је 
био одличан организатор и са великом знањем и умешношћу уста-
новио је у Пуку литерарне институције, које су биле права благодет 
за војнике. Предавања, концерти, позориште, гимнастичке вежбе, 
спортови, уређење Библиотеке чак, читаонице и др. Све је то дело 
Дра Кошника. Он је мени послао своје исцрпно извешће о томе, и 
ја сам га из Владивостока, послао Влади у јесен 1919. године. Њему, 
Дру Моле, и њиховим помоћницима и сарадницима мора се одати 
хвала и признање за њихов заиста пожртвовани и патриотски рад, 
баш као и Мирку Јовановићу, Александру Железникару, Чедомиру 
Протићу, Свет. Видаковићу и њиховим помоћницима на пожртво-
ваном и благодетном раду око листа "Уједињење".

Др. Војеслав Моле држао је предавања и био изабран за профе-
сора на Томском Универзитету, баш некако пред евакуацију отуда. 
Проф. Мирко Јовановић, који је годину дана уређивао "Уједињење" 
у Чељабинску, држао је такође предавања јавна и био лектор за 
нашу литературу на акадамским (Университетским) Курсевима 
у Чељабинску. У Краснојарску проф. Јовановић је приређивао 
војничке забаве и зборове, на којима је било популарних предавања 
гимнастичких утакмица, певања уз гусле и играња кола.

Југославенски војници у Томску приређивали су праве спортске 
утакмице и имали у томе велику помоћ од Y.M.C.A.67

67 YMCA (Young Men’s Christian Association) Омладинска хришћанска организација 
основана 1844. у Лондону као изворно протестантска, али касније је добила еку-
менски карактер. Тренутно има око 45 милиона чланова у 130 држава.
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Нека је част и хвала Дру Кошнику, Дру Моле, Железникару, 
Мирку Јовановићу, проф. Московљевићу и свима њиховим по-
магачима, који су у Сибирској пустињи прегли и руковођени 
родољубљем, давали нашем живљу просвету, васпитавали му душу 
и тело.

У лето прошле године, дође случајно из Токија, од проф. Тодо- 
ровића, један број београдског листа "Епоха"; из Токија у Влади- 
восток, г. Адоновићу; он пошаље тај лист мени у Чељабинск. Између 
осталога, видели смо тамо, – дјенерал Стеван Хаџић, Министар Војни 
и Морнарице… Прва вест од куће: Стеван Хаџић, којега је сваки по-
знавао од наших старих војника са Добруџе, постао је генерал! Постао 
је Министар Војни и – Морнарице! Ми имамо морнарицу!! То су биле 
праве свечаности за нас; једина случајно дошла вест из Домовине!!!

Мора да нашим незадовољницима из Југославенског пука ова 
вест није била веома угодна. Кад сам у 1918. години преговарао са 
њима – Премужић, Пекле, Блаж Рукавима, ови су мени говорили у 
присуству гг. капетана Маринковића и в[ице]консула Андоновића: 
"знате, наши, југославенски војници не ће шајкачу ни за Бога; тај 
симбол Србијанства, у злој успомени из Корпуса..." Дакле: шајкача 
им смета!!! Прође година, дође вест, да је министар Војни гене-
рал Хаџић, да долази наша Војна Мисија; и Југословени – цео Пук 
у Томску – метне шајкаче на главу... Дотле су Југословени носили 
неке руско-чешке капе и чешку униформу. Организовани као Чеси, 
један другоме су говорили "Брате": брат мајор, брат Капетан, брат 
Подпуковник и т. д. А тражили наша, српска, ексерцирна правила и 
правила службе; једном речи, нису ни сами знали шта хоће; само су 
једино презали од тога, да их ми не "покоримо"!!!!

Теза Дра Богдана Павлу, председника чешке народне Органи- 
зације у Сибиру, генерала Жанена, и Југословена: ["]Срби хоће 
хегемонију и превласт, они су некултурни, монархисте; Југословени 
су културни, револуционари и републиканци."

Са оваквим појмовима и схватањима, морала се наша акција за 
Јединство свести на СВЕСАН елеменат, и ми смо имали јединицу 
и присталице јединства ван наше организације само у свесном еле-
менту и интелигенцији; наравно честитој интелигенцији, јер она по-
кварена радила је на подвојености и хтела неко Југославенско биће, 
само да отклони име Србин. Нама је остало с тога једино то, да са-
чувамо оно што имамо и да се постарамо и са стране организације 
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С.Х.С. и оне Југословенске, да ПРОСВЕТОМ утичемо на познавању 
и зближавању и довођењу до једне Народне Целине.

КОЊИЦА
Под Бољшевицима, у пролеће 1918. године, ЖАРКО 

МАГАРАШЕВИЋ, Србин, из Срема, из околине Митровице, који 
је раније био у Одеском Корпусу, почео је образовати коњичко 
Одељење и добио од Народног Комисара Војног најбоље коње и при-
бор. Када Чеси у мају 1918. ослободише Самару, приђе Магарашевић 
са својим одредом коњаника Чесима и био је пет месеци непрекидно 
са штабом чешке Армије на Волги (код Чечека), участвовао у свима 
борбама и Чечек је не једанпут мени хвалио Магарашевића и његов 
одред, као своју "десну руку". После 5 месеци борбе у саставу чеш-
ке војске, Магарашевић доби одпуст и пређе са својом јединицом 
у Пук С.Х.С. "Мајора Благотића" у Чељабинск. Командант Армије, 
генерал Ханжин68, наш велики пријатељ и добротвор (последњи 
министар војни Колчаков), премести Магарашевића са коњицом 
у Краснојарск. Тамо је био у гарнизону скоро годину дана, заједно 
са Италијанским Батаљоном. Командант Краснојарска, генерал 
Charpentier ми је у више махова хвалио Магарашевића и његов одред. 
Услед неспоразума и неслоге, један део његова одреда одвоји се од 
њега и пређе у Чељабинск у састав Пука, а Магарашевић крене на 
Исток и са остатцима његова одреда, – а имао је већ читав Дивизион 
коњице, – пређе на службу атаману Калмикову69 у Хабаровск. 
Французка војна мисија, а нарочито генерал Жанен, није ни једну 
прилику пропуштао, да не оптужује Магарашевића и његов одред, 
који му је био "трн у оку" и мени је пребацивао, да сам тобож ја њега 
од Чеха силом одвукао!! Штета, што је Магарашевић не лепо завр-
шио своју војну дужност у Сибиру и што није умео да очува своју 
јединицу. Узаман су била моја најубедљивија саветовања. Један део 
коња и прибора био је задржао Пук С.Х.С. до његове ликвидације, 
а оне коње, који су били одведени на даљни Исток, даде французка 
војна База Латишима!

68 Михаил Васиљевич Ханжин (1871−1961) − уралски Козак који је напредовао до 
звања артиљеријског генерала. Учествовао је у Грађанском рату до 1920. Живео је у 
емиграцији у Кини. Након доласка совјетских трупа 1945. био је ухапшен, враћен у 
Русију и осуђен. Пуштен је на слободу 1955. након чега је живео код својих синова.
69 Иван Павлович Калмиков (1890−1920) − атаман усуријских Козака, активни учес-
ник Грађанског рата. Ухапшен и убијен од стране кинеских трупа после напуштања 
Русије.



387

Наш самостални Пук у Чељабинску имао је лепо коњаничко 
одељење, које је успешно вршило службу и у гарнизону, код руске 
армије и као извидница, и патроле и т. сл.

Официри који су били у саставу Коњице при Пуку "Мајора 
Благотића" у Чељабинску ови су: 

Командант дивизиона био је честитит и храбри Шимунић, 
Командир I. ексадрона ппоручник ЈОВАН ШАЈНОВIЋ, у њему је био 
и ппоручник Ђ. МАРКОВIЋ, имао је 11 подофицира и 69 Коњаника. 
II. Ескадрон, командир поручник СТЕВАН ШАБИЋ, а водници: 
поручник МИЛАН ОРЕШКОВИЋ, ппор. САВА ЧОНКИЋ, ПП. 
ПЕТАР ШУВАКОВИЋ и ПП. ПЕТАР ЊЕГОВАН са 19 подофицира 
и 59 коњаника.

Дивизион Коњице у Чељабинску имао је одличне коње, добре 
штале, добар прибор, наоружање, ново одело (црвене панталоне) и 
сваки дан излазили на вежбе. Да споменем на овоме месту честитога 
трубача Френца, Словенца, који је био прешао 45 година, имао је код 
куће велику децу, имао на себи пет рана из овог рата и био необично 
храбар у бојевима под Чељабинском.

Како је био у лето 1919. године Пук "Мајора Благотића" у 
Чељабинску на врхунцу својега уређења и имао митраљезко Одељење 
и два ескадрона коњице, да није дошао нагли слом Колчакових 
Армија, већ смо имали у плану да организујемо и артилерију! Топџија 
смо имали и неколико артилеријских официра!

После ужасне евакуације из Чељабинска у Краснојарск, после 
тешких бојева и разних надаћа, Пук се надчовечанским напорима од-
ржао и концентрисао у Краснојарску. Но то су били последњи дани 
нашег војног рада, није давно више било руске војске, а наше је још 
било. Благодарећи Савезницима, Пук је претрпео ужасну Албанију 
од три месеца кроз Сибирску пустош у зими, при 30 до 40 степени 
хладноће, док нису делови и делићи стизали у Владивосток. Море...!!

Но наша војна улога била је часно одиграна, и ми смо учнили 
све што смо могли и да документујемо савезничку лојалност и љубав 
према Русима. Ми смо извршили поруку и наше Владе и борили се 
"као на сопственим границама"...

ДУШАН БОБЕРИЋ. Србин из Баната. Један од најбољих на-
ших официра у Русији. Резервни подпоручник. Свршио трговачку 
школу, Био у Одеском Корпусу ђак-наредник. Служио је непрекид-
но у српским јединицама у Русији и Сибиру. 1918. године био је у 
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Батаљону "Мајора Благотића" формираном из бившег батаљона пок.
[ојног] ппуковника Александра Срба. Учествовао у борбама про-
тив Болшевика при заузећу Казана. Одмах по том и после погибије 
Благотића, пришао нашој војној организацији у Чељабинску и био 
зе све време командир чете у пуку С.Х.С. "Мајора Благотића" у 
Чељабинску. У томе пуку показао је све своје способности, као један 
од најодличнијих командира и организатора. Боберић је савршено 
предан својој служби и не одваја се од својих војника. Само се њему 
има захвалити, што је један одред Банаћана из Самаре, коме је био 
морал пао, и који је био на путу да постане одметник, довео у ред 
и створио образац од чете. За ово сам и ја живи сведок. Официри 
са оваквим способностима драгоцени су, нарочито били у Сибиру...

Боберић је био члан Управе наше Народне Организације и једно 
време мој лични секретар у години 1918. код Владе у Омску. Ја сам 
имао слободу предложити га за ратно одликовање, које је и добио.

ЈОСИП ЛУЈАК. Хрват из Гружа (Дубровник), резервни поруч-
ник. Један од првих наших официра из Одеске Дивизије. Пред рат, 
као ђак-правник, био је у Далмацији прогањан од аустријске власти. 
Лујак је један од оних честитих Хрвата далматинских, којега су сви 
Срби у Русији волели и ценили и који је био један од најватернијих 
поборника нашег народнога Јединства.

У Добруџи био је командир митраљезког одељења у Пуку г. пу-
ковника Требињца. Има румунско одличје. Када је Лујак изступио 
из Дивизије, био је у Југосл.[овенској] Војној Организацији у Кијеву 
(код ппуковника Гојковића), за тим се одмах 1918. године у пролеће 
јавио мени у Самари да буде примљен у нашу нову организацију. 
Веза са Москвом (Пуковником Лонткијевићем) била је прекинута, и 
ја упутим Лујака у Чељабинск, где је он био један од првих оснива-
ча наше нове јединице, која се нагло развила и исте јесени постала 
Пук. У томе пуку Лујак је опет био командир Митраљезког одељења. 
По одступању нашега пука из Чељабинска, Лујак је са митраљезским 
одељењем и Комором пука пешице одступао кроз Сибир из 
Чељабинска до Омска, за тим жељезницом (заједно са мном – има-
ли смо засебан воз од 34 вагона) од Омска до Краснојарска у при-
мерном реду. Лујак је одличан официр и примеран старешина, који 
се брине за своје војнике и опште омиљен код војске, старао се за 
поверени му одред, како се најбоље могло. Ја сам сведок ове његове 
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примерне евакуације у Сибиру под најтежим условима, јер сам се, 
као што рекох, са њиме евакуисао из Омска до Краснојарска. Пук је 
по том одредио Лујака да иде у Владивосток и поздрави и име пука 
нашу Војну Мисију, што је он и учинио и ставио се одмах Мисији на 
службу и тамо остао све до последње евакуације овога лета. Не треба 
наглашавати од какве је потребе имати у оваква времена интели-
гентна официра, официра пуно предана своме позиву. Лујак је по-
ред тога узимао видна учешћа у нашим Народним Организационим 
пословима и у Народном Одбору у Чељабинску био стално члан 
Управе и председник секције. Ја сам имао част предложити госпо-
дину Министру Војном Лујака за производство у чин капетана и за 
ратно одличје. Одличје је добио.

ОСКАР ТУРИНА. Правник из Краљевице (Хрватско При- 
морје). Ступио је 1918. из Самаре из заробљ.[еничког] логора у Пук 
Југославенски у Томску, али је убрзо за тим напустио тај Пук и пре-
шао у наш Пук у Чељабинску, где је за кратко време преданим и не-
уморним радом, учењем и прегаоштвом постао командир чете. Ја 
сам хтео узети Турину у своју канцеларију, али ме је командант пука 
молио да га не лишим тако одличне војне снаге, и он је то поверење 
команданта потпуно оправдао. Још као ђак на Университетима 
дружио се најрадије са Србима и увек био ватрен поборник нашега 
Јединства. Турина је веома интелигентан и васпитан млад чоевк, са-
вестан у повереном му послу. Оставио је најбоље успомене за време 
боравка свога у нашој јединици.

Др. НИКОЛА ПЕТРОВИЋ. Црногорац. Био као мало ђаче пре-
шао у Србију и учио гимназију у Београду у великој беди и сиро-
маштву. Одличан ђак, пређе по положеном испиту зрелости у Русију 
и свршио војну медицинску Академију у Петрограду, једну чувену 
и најугледнију школу медицине у Русији, и сврши је одлично. Као 
млад лечник био је у почетку рата у Србији, за тим прешао у Русију, 
учествовао за све време у народним организационим пословима. И 
у пролеће 1918. године пријави се мени и понуди да буде лечник 
код наших избеглица. Пошто се то није могло остварити ит разних 
узрока, које сам у своје време имао част на другоме месту саопштити 
Влади (где је реч о избеглицама), он се бавио само напим органи-
зационим и националним питањима и вршио приватну лечничку 
праксу једно кратко време у Самари. За тим пришао французкој 
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Војној Мисији као наш делегат, Мисију ту напустио и пришао 
сасвим нашој организацији и Пуку "Мајора Благотића". Као шеф 
секције, њега Пук пошаље у јесен исте 1918. године из Чељабинска 
у Владивосток, да тамо спреми све што је потребно за пријем на-
ших инвалида, који су се имали евакуисати из Сибира бродовима 
у Домовину. На том послу пробавио је Др. Петровић све време од 
тада до евакуације. Имао је да се бори са невероватним тешкоћама, 
нарочито са Французком Војном Мисијом, која је њега кињила и 
експлоатисала ужасно. Др. Петровић је био у правом смислу речи 
"жртва свога позива" и у место захвалности пожњео само шикане и 
отежице. За све ово што износим имам доказе.

Могу слободно рећи, да сам једини ја, а доцније и г. Др. Божо 
Пурић, Дра Петровића ценили, држали, бодрили и подизали му дух, 
да не малакше у свом напорном позиву и сусретању на саме интриге, 
гадости и отежавања. Др. Петровић је скроз честити човек, светао 
карактер, родољуб и предан своме позиву.

Чујем да се је он вратио из Сибира кући, и ја молим да се он при-
хвати и прими како заслужује. Он је и сувише скроман и повучен, да 
би све своје јаде и беде стављао на велика звона….

ВАСИЛИЈЕ МОГИН из Новог Сада. Докторанд медицине, 
пуковски лечник Пука С.Х.С. "Мајора Благотића". Од како је фор-
миран Пук био је стално и непрекидно лечник у Пуку најпре као 
помоћник, док је био лечник један Црногорац из батаљона који 
је био под командом пок.[ојног] Мајора Благотића под Казаном, 
Поповић, који је онда у Казану био, где је био и један французки 
инжењер-авијатичар, капетан Борде [Bordes], који се издавао за 
"шефа војне Мисије" французке и којега су као таквог сви призна-
вали и поштовали. Ради карактеристике прилика руских и радње 
појединих Француза, овде могу пооменути, да сам својим очима ви-
део "декрет" тога Поповића, којим га французки капетан Борде про-
изводи за српског санитетског капетана, и Поповић пришива по три 
звезде на еполетушке и води се као санитетски капетан, а нико не 
зна, дали је он у опште доктор медицине!?!!!! Кад је томе "доктору" 
Поповићу било тло топло у Пуку, он је изишао и упутио се на Исток, 
а по том бродом, као лечник, пошао кући. Одмах по његову одласку, 
Могин прими управу пуковске амбуланте и уреди примерну бол-
ницу, најпре у Чељабинску, а потом у Краснојарску. Учествовао је 
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у лету, у јулу, 1919. године при борбама код Чељабинска и тамо по-
казао сву своју пожртвованост и ревност у испуњењу његове тешке 
дужности. 

Ја не знам, да ли је "Командант свих савезничких војски у 
Сибиру", генерал Жанен, имао ауторизацију нашега Краља и 
Наследника престола да даје официрске чинове и унапређења, али је 
он једнога дана команданту Пука, капетану Павковићу честитао чин 
мајора и у званичној преписци увек га титулисао "мајор". У посмрт-
ном говору, када је Павковић погинуо, генерал Жанен дао је наредбу 
војсци, где је Павковића звао: "генералштабни мајор". Павковић је 
добро зано као прави војник и [био] свестан, КО му може дати чин 
мајора, и није примио ово унапређење, већ остао капетан до смрти, 
не хотећи себе правити оперетским јунаком, по рецепту генерала 
Жанена.

МИРКО ЈОВАНОВИЋ. У одељку "просвета" поменуо сам већ 
њега. Јовановић је Србин, из Бањалуке. Био је у Србији као ђак-
добровољац (артилериста) у рату против Аустрије. Свршио је у 
Петрограду Философију и Црквене науке. Био на служби при на-
шем Посланству у Петрограду. Познат с најбоље стране и нашем 
тамошњем посланику, Дру Спалајковићу. Одређен за помоћника 
инспектора наших избеглица. Са тога места сам га је замолио да 
приђе нашој народној и војној организацији, у коју је и ушао, и 
одмах у јесени 1918. године био председник секције до краја и 
издржао на најтежим положајима и под најгорим приликама. 
Доста је да напоменем, да је био више од године дана уредник на-
шега листа "Југословенско Уједињење", који је издаван најпре у 
Чељабинску, а по том у Краснојарску, и уређивао је тај лист не може 
бити боље. Јовановић је неуморни раденик, ватрен патриота, јаке 
интелигенције, скроман до крајњости и омиљен код свакога чести-
тога човека; међу војницима уживао опште симпатије, од војске се 
није одвајао ни сахата. Колико је Јовановић својим личним упли-
вом и настојавањима бодрио, храбрио и соколио наш елеменат у 
Сибиру, најбоље доказују живи сведоци: његови војници. Њега 
изасланици појединих војних одреда и чета увек – једногласно – 
бирају и то: у војну секцију, то је најбољи доказ да су њему наше 
војне ствари лежале на срцу. Сва страдања, муке и патње у Сибиру, 
Јовановић је стоички издржавао, не одвајајући се од Народа. Он је  
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и у чељабинску и у Краснојарску, будући упознат са консуларном 
службом, мене заступао и у Консуларној дужности, јер огромне си-
бирске даљине и просторије нису допуштале да ја будем свакад на 
свакоме месту; а нашега елемента било је по целоме пространству од 
7.000 врсти, које треба заштитити и помоћи.

Ја сам имао част предложити га за ратно одликовање које је и 
добио. Јовановић испуњује једну светлу страницу у Историји нашега 
рада у Сибиру.

МИЛИВОЈЕ Ј. МАРИНКОВИЋ, артилер.[ијски] мајор, из 
Београда. Концем маја, 1918. године покрет чешких организова-
них војних јединица узпео је да ослободи велики део Источне ев-
ропске Русије од власти Болшевика, а ускоро за тима, чешке тру-
пе очистиле су жељезничку сибирску магистралу иза Урала, и код 
Бајкалскога језера сјединиле се са чешким трупама Истока и на тај 
начин, у августу 1918. године била је цела жељезничка линија, од 
Волге до Владивостока у рукама Чеха и Руса антиболшевика. Одмах 
по ослобођењу Самаре, на Волги, где сам се налазио са Консулатом, 
и где је био и г. М. Маринковић, као делегат Министра Финансија, 
ми смо се ставили у везу са Чесима ради организације нашега еле-
мента који је остао у овоме делу Русије и у Сибиру. Одмах је мени г. 
Маринковић дао писмену представку, да порадимо на томе, да наше 
људе, већином старе борце из Добруџе, организујемо. На два месеца 
по том, ми смо после дугих преговора са Чехо-словачком народном 
Радом у Омску и са неколицином наших југославенских официра, 
бивших "дисидената" Одеског Корпуса, ударили темељ нашој новој 
Народној Организацији. Није прошао један месец, а ми смо већ 
имали у Чељабинску ваљану чету, која је вршила службу у граду, а 
у скоро за тим и батаљон, коме је стао на чело тадашњи артилер.
[ијски] капетан М. Ј. Маринковић. Много је труда и напора стајало, 
да се наш елеменат, који је већ био нешто заражен услед хаотич-
них прилика у Русији, организује и војнички уреди. Благодарећи 
надчовечанским напорима оно мало својих вредних помоћника, а 
у првоме реду г. Маринковића, ми смо успели, да још исте јесени 
образујемо у Чељабинску Пук, имена мајора Матеје Благотића, који 
је херојском смрћу пао под Казаном. Осетљив организам и слабо 
здравље г. Маринковића нису допуштале да он остане у хладноме и 
оштроме Сибиру, и у зиму 1918. године, он је био принуђен да на-
пусти своју створену јединицу и да пође у Домовину.
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Ја сам прошло лето, 1919. године провео у Чељабинску у сре-
дини дичнога Пука имена мајора Благотића, који је био пример 
и узор мирнодобског пука. Штаб пука, официри, подофицири и 
војници нису пропуштали ни једну прилику да не помену са дужним 
поштовањем и благодарношћу њихног првог Команданта и оснива-
ча јединице: Миливоја Маринковића.

Пред саму несрећну евакуацију пука у Краснојарску, после про-
пасти армије адмирала Колчака, добисмо радосну вест, да је капетан 
Маринковић, тада већ мајор, срећно стигао у Отаџбину. Ја сам живи 
сведок неподељене радости свакога појединца у Пуку, кад је ову вест 
дознао и своме омиљеноме команданту, који је с пуно права заслу-
жио да добије видно признање за свој трудан и патриотски рад, који 
је, као прави војник, вршио с пуно љубави и добре воље без ичије 
наредбе, без ичије инструкције и директиве, искључиво руковођен 
осећајима ДУЖНОСТИ, свој посао као ЈЕДИНИ српски активни 
официр, који се у оном вртлогу, баш као и ја, случајно нашао, и који 
је умео створити оно, што му је родољубље налагало.

Мало је требало па да будемо ми Срби, Хрвати и Словенци у 
Русији оно, што су били Чеси. Мало је требало, па да будемо и нешто 
више од Чеха, јер наши осећаји према Рускоме Народу интензивнији 
су и имају дубљега корена, то нам нико спорити не може! Да је мене 
послушао војни изасланик у Москви, у пролеће 1918. године, и да ми 
је послао мајора Благотића и још једнога или двојицу наших виших 
официра, Дивизија С. Х. С. очувала би Русима плод напора и бор-
би. Мало је, велим, требало, па да будемо ми ПРВИ. Требало је још 
и то, да нисмо добили наметнуту нам страну Команду, већ да смо 
имали СВОЈЕ ЉУДЕ, људе од ауторитета и поверења. Како су сви 
наши људи: и Босанци и Хрвати, и Словенци и Сремци, Бачвани 
и Банаћани, дични Далматинци и Херцеговци жудно ишчекивали 
"србијанског" официра!!! Овако: капетан Маринковић с једном но-
гом и ја својом главом и срцем стали смо на чело, сами, усамљени 
и – на "страшноме месту постојали".

Нека је част и слава и понос и дика војсци, која има такве офи-
цире као што је МИЛИВОЈ Ј. МАРИНКОВИЋ!

КОНСТАНТИН ПЕРИЋ. Инжењер. Сремац. Доашо из Самар- 
скога логора у нашу јединицу на позив капетана Божића (заједно са 
Павковићем, Александром Рукавином, Оскаром Турином, Рудолфом  
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Плесковићем и другима). Био је командир чете у Пуку за све време 
и шеф секције у Народној Организацији. Перић је одмах добио оп-
ште симпатије, и на делу се показао као ваљан и честит. У Народном 
Вијећу у Омску био је члан Управе, кад сам Вијеће ликвидирао, замо-
лио сам г. Перића да остане у мојој Канцеларији, и вршио је у Омску 
Консуларну службу најсавесније. г. Перић је имао допуштење да 
иде свакога дана, као мој представник у Главну Колчакову Команду 
(Ставку) где је један генералштабни официр давао усмене поверљиве 
извештаје о кретању војних операција. г. Перић је по томе, свакога 
дана долазио к мени и на карти показивао ситуацију, која је с даном 
на дан за Колчакову војску била све неповољнија. Команда Пука, по 
моме одласку из Омска, одреди г. Перића за Команданта евакуације, 
и он као стручњак-инжењер, спремао је вагоне и реконструисао их 
за евакуацију на исток.

Др. ИВАН ПЛЕС [PLESS]. Словенац, из Девина, крај Трста. 
Међу мојим сарадницима на националном Јединству у Сибиру једно 
видно место заузима Др. Иван Плес, који је једно време био код мене 
на служби у мојој канцеларији у Омску у Посланству, све док није 
позван од Французке Војне Мисије, у својству официра, на службу, 
јер је он припадао југосл.[овенској] Војној јединици под непосред-
ном командом французске Мисије.

Др. Иван Плес док је био код мене на служби, показао је од-
личне чиновничке способности, вредан, честит и исправан, влада са 
седам језика и има правно, академско образовање. Пре рата био је 
котарски судија у Тржичу (Монфалконе, у Истри).

ФРАЊО ШУШТЕРШИЋ, Словенац, ппоручник Југославен.
[ског] Пука. Родом из Истре, околине Трста. Свршио тргов.[ачку] 
Академију и пре рата био секретар [у] аустр.[ијском] држав.[ном] 
Одељењу Морнарице код Намесништва (к. к. Statthalterei) у Трсту. 
Узет у војску, предао се на рускоме фронту, био неке време у логору 
у Тари (Акмолинска област – северно од Омска). Ступио је у на-
родну организацију, у Комисију у Екатеринбургу, где је био један од 
највећих поборника нашег народног Јединства. Он је у "Комисији" 
заједно са инжењером Илијом Чавлином, разорио језуитско-
аустријску клику (Премужић, Пекле, Шовари и др.) и конституисао 
Одбор са честитим људима ([с] Илијом Чавлином на челу), прешао 
у нашу Народну Организацију и био Члан управног одбора Југосл.
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[овенског] Народ.[ног] Вијећа. Кад сам Вијеће ликвидирао, узео 
сам Шуштершића за свога секретара у Канцеларију Отправништва 
Послова С.Х.С. Шуштершић влада са пет језика. Ја нисам видео 
марљивијег и савеснијег чиновника од њега.

ИЛИЈА ЧАВЛИНА, Хрват, инжењер, родом из Книна, у 
Далмацији. Упознао сам га у пролеће 1918. у Самари, када се мени 
јавио, као представнику Србије. Илија Чавлина био је за сво вре-
ме у Сибиру активан чинилац у нашим војним и националним 
организацијама; био је председник Југославенске Комисије, за тим 
члан југосл.[овенског] Пука у Томску, а кад је основано Југосл.[овен-
ско] народно Вијеће у Омску, био је подпредседник те организације, 
и на томе месту био мој вредни помоћник, све до лета 1919. год. када 
је Вијеће ликвидирано, пошто сам ја добио [а]кредитиве за Владу 
Колчака и све организационе послове узео у своје руке. Тада сам 
инжењера Чавлину задржао код себе у Канцеларији и послао га као 
свога Делегата у сусрет Војној Мисији у Владивосток, да Мисију у 
моје име поздрави и поднесе јој реферат о раду наше војне и нацио-
налне организације и евентуално предлоге за даљи рад. г. Чавлина је 
све те задаће извршио са пуно знања, умешности и такта, као добар 
патриота и поуздан раденик.

БОЖИДАР ЈЕРЕМИЋ, инжењер, из Срем.[ских] Карловаца, син 
Проте. Био је као ђак у Русији у нашим народним организацијама. 
Као инжењер био је одређен од нашега војнога агента у Москви да 
се стара о инвалидима. Јеремић је изучио наше инвалиде у Русији за-
натима, нарочито у оправкама пољопривредних справа и машина; 
лепо их организовао и отправио кући. Чим је тај посао завршио, на-
пустио је руску државну службу и посветио се сасвим нашим нацио-
налним пословима. Не жалећи ни труда ни жртава, ни мука ни оску-
дица, он је под најтежим приликама у Сибиру био моја десна рука у 
организационим пословима и ниједнога дана није се одвајао од на-
ших војника. Јеремић је био председник приврем. С.Х.С. Народног 
одбора у Русији у 1918. години, а Председник Југосл.[овенског] 
Народног Вијећа у Омску у години 1919. све до мога назначења за 
дипломат.[ског] Претставника и до ликвидације Вијећа. Јеремић је 
остао мој политички сарадник, благодарећи лепим везама које он 
има у свима круговима руским. Јеремић је напустио своју лукра-
тивну инжењерску службу, обукао одело простога војника-редова, 
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и као прави војник и патриота био увек на челу нашег Народног 
Покрета и један од првих оснивача и утемељивача нашег Народног 
Јединства у Сибиру. Колико то има вредности и значаја, може се 
лако појмити, кад се има пред очима Русија и фазе њене револуције, 
усред којих смо ми имали да радимо и да стварамо, да прикупљамо и 
прибирамо, кад се са свих страна само расипало и рушило! Јеремића 
поштују и његови политички непријатељи у Сибиру као човека 
скроз честита и лојална у борби. Јеремић, као достојан син своје ве-
лике Отаџбине одликован је Белим Орлом с Мачевима.

Marseille, 5. октобра 1920.
Генерални Консул, 
Ј.[ован] Д. Миланковић

Ово су већином нови, за нас непознати људи, који су се нашли 
у Сибиру, и који су радили на нашем Народном Јединству; већина 
предано и искрено, а малена мањина себично и непатриотски. Ја сам 
сматрао за своју дужност да дадем слику појединаца, које сам упоз-
нао и са којима сам радио.

Тако, ја сам описао следеће јавне раденике наше у Сибиру:
ВЛАДИМИРА ПАВКОВИЋА, Команданта Пука С.Х.С. у 

Чељабинску;
ИВАНА БОЖИЋА, Команданта Пука С.Х.С. у Краснојарску;
ПАВЛА ВАЈЗЕЦА; капетана и бив.[шег] командира Батаљона;
БЛАЖА РУКАВИНУ, Делегату Краљ.[евске] Владе у Омску;
ЈАНКА КОВАЧЕВИЋА, погинулог официра, оснивача одреда 

у Чељабинску;
ИСИДОРА СТОЈАНОВИЋА, Благајника Пука, умрлог у 

Краснојарску;
ЉУБОМИРА ПИЉЕ, Босанца, Херојског Командира чете, па-

лог под Чељабинском;
РУДОЛФА ШИМУНИЋА, Хрвата, Херојског Команданта 

Батаљона, палог у боју;
МИЛУТИНА ПОПОВА, Србина из Баната, јуначнога ађутанта 

Шимунићева;
ФРАЊЕ ТЕРСЕГЛАВА, Словенца, бившег нашег друга у 

Организацији;
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РОМАНА ШОВАРИЈА, бившег официра наше Дивизије у 
Одеси;

ЛУКЕ СЕРТИЋА, Команданта Југослав.[енског] Пука у Томску;
ИЗВЕШТАЈ о Просветној Радњи у Сибиру;
ИЗВЕШТАЈ о постанку и развићу Коњице наше у Сибиру;
ДУШАНА БОБЕРИЋА, командира чете и ађутанта Пука;
ЈОСИПА ЛУЈАКА, Командира Митраљез.[ког] Одељења у 

Дивизији и Пуку;
ОСКАРА ТУРИНЕ, Хрвата, Командира чете у Чељабинску;
Дра НИКОЛЕ ПЕТРОВИЋА, Црногорца, ваљанога лечника и 

неуморног раденика;
ВАСИЛИЈА МОГИНА, лечника Пуковског после Петровића;
МИРКА ЈОВАНОВИЋА, из Бањалуке, уредника нашег Листа;
МИЛИВОЈА МАРИНКОВИЋА, мајора, првог Команданта и 

оснивача наших војних јединица у Сибиру;
КОНСТАНТИНА ПЕРИЋА, Србина из Срема, инжењера, мога 

помоћника;
Дра ИВАНА ПЛЕСА, Словенца, мога вредног сарадника;
ФРАЊЕ ШУШТЕРШИЋА, Словенца, мога вредног сарадника;
ИЛИЈЕ ЧАВЛИНЕ, Хрвата, мога вредног сарадника;
БОЖИДАРА ЈЕРЕМИЋА, мога вредног сарадника.

Као што ми је дужност да похвалим племенит и патриотски 
рад, тако исто ми је дужност и да жигошем штетан рад појединаца, 
о којима сведоче моји засебни реферати. Нека ми је овде допуш-
тено само забележити имена оних, који су чинили сметње нашем 
Народном Јединству у Сибиру:

Ти су:
АМБРОЗ ПРЕМУЖИЋ, несвршени правник из Сарајева, Хрват;
ГАШПАР ПЕКЛЕ, Словенац, бивши руски и југослав.[енски] 

официр и на служби код Французке Војне Мисије;
ФРАЊО ТЕРСЕГЛАВ, уредник листа из Љубљане, који је нашу 

организацију изневерио; ПАВЛЕ ВАЈЗЕЦ, такође;
РОМАН ШОВАРИ, бивши официр Дивизије служио се нечас-

ним средствима у борби!
ПАЈО ГРЕГОРИЋ, Хрват, дошао у нашу организацију као агент 

провокатор;
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КЕШКО, ЖИВОДЕР (бивши официр аустријске жандарме- 
рије) – Хрват, из Југосл.[овенског] Пука у Томску. Роберто 
ВАЛГОНИ, исто тако. О њима има података у архиви Посланства 
у Сибиру.70

Ка Пов. Бро. 3013.

5. октобра, 1920, Marseille.
Генерални Консул,
Ј.[ован] Д. Миланковић
Генерални консулат
Краљевства С.Х.С.
М. Nо. 3013 (Сибир)
5. Окт[обар] 1920
Marseille

МИНИСТАРСТВУ ИНОСТРАНИХ ДЕЛА
Б Е О Г Р А Д
Част ми је молити Министарство да има доброту овај мој 

извештај о нашим раденицима на војној организацији наше-
га елемента у Сибиру у годинама 1918. и 1919. послати господину 
Министру Војном и Морнарице.

У исто време част ми је молити за извештај о учињеноме.

Генерални Консул,
Ј.[ован] Д. Миланковић
Краљ.[евина] С.Х.С. 
Министранство иностраних дела
Политичко одељење
Пов. Бр. Службено
12-X-1920. Марсељ

Министарству Војном и Морнарице
Доставља се предњи извештај Краљ.[евског] Конзулата с мол-

бом на даљу надлежност.
[нечитак потпис]

ВA, П.3, К.3, Ф.1, Бр. 11/1920, л.1-15 (об).

70 Грађа посланства Краљевине СХС у Сибиру налази се највећим делом у Архиву 
Србије, у фонду Југословенски добровољци у Русији. 
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АЈ – Архив Југославије

ВА – Војни архив

ВМ – Војни музеј
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стера штаба Главнокомандующего армиями Юго-Западного фрон- 
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ДЕГЕРУМ – Дежурный генерал штаба Румынского фронта

ЗАВНОХ – Земаљско антифашистичко вијеће народног осло- 
бођења Хрватске

ИНТЕНКР – Интендантская служба корпуса

ИНТЕНРУМ – Интендантская служба штаба Румынского кор-
пуса

НАЧВОСО – Начальник военных сообщений

НАШТАВЕРХ – Начальник штаба Верховного главнокоманду-
ющего в русской армии

НАШТАЮЗ – Начальник штаба Юго-Западного фронта в рус-
ской армии

НБС – Народна библиотека Србије



НДХ – Независна држава Хрватска

НКОЈ – Национални комитет ослобођења Југославије

НОП – Народноослободилачки покрет

ОЧСНВ – Организација чехословачког народног већа у Русији

РГВИА – Российский государственный военно-исторический 
архив

РУМЧЕРОД – Центральный исполнительный комитет Сове- 
тов Румынского фронта Черноморского флота и Одессы

СНАБРУМ – Управление снабжения Румынского фронта

СХС – Срба, Хрвата и Словенаца

УПВОСО – Управление военных сообщений

ШТАРУМ – Штаб Румынского фронта
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