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П Р Е Д Г О В О Р

Наставак вишегодишње сарадње Института за стратегијска истражи ‐
вања Министарства одбране Републике Србије и Историјског института из
Београда, резултирао је објављивањем међународног тематског зборника
радова Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе. У години обележава‐
ња јубилеја почетка Првог светског рата, ова два института организовала су
међународну научну конференцију под истим називом која је одржана у Дому
Војске Србије у Београду 24. и 25. септембра 2014. године. Основу зборника
чине саопштења са овог скупа. Потреба за све обухватнијим истраживањима
која би указала на нове чињенице и представљала покушај проширивања
досадашњих сазнања о Великом рату, довела је до укључивања нових истражи‐
вачких тема и објављивања овог зборника. У зборнику Први светски рат,
Србија, Балкан и велике силе објављена су 33 чланка историчара из Србије,
Немачке, Бугарске, Румуније, Грчке, Белгије, Француске, Русије, Аустрије, Јапана
и Мађарске. Чланци су подељени у седам тематских целина (Историографија,
Рат и дипломатија, Балкан у Првом светском рату, Српска војска у Првом
светском рату, Друштво, Сећања, Након рата). Груписањем чланака у овим
целинама настојали смо да истраживачки покријемо најзначајније теме које се
односе на Први светски рат на Балкану, као и учешће великих сила у овом до
тада највећем светском сукобу. У првој тематској целини објављени су радови
у којима су анализиране научне полемике о ратној кривици и разлозима за
избијање рата, анализиран је утицај који је рат имао на политику, науку и
културу у Западној Немачкој, као и писање научног часописа Војноисторијски
гласник о Првом светском рату. Научна анализа билатералних односа током
криза које су довеле до избијања рата, дипломатских активности које су
спровођене у циљу очувања неутралности и место малих држава у
дипломатији великих европских сила, чине садржај радова објављених у делу
зборника Рат и дипломатија. Политички, војни, географски и дипломатски
значај који су балканске државе имале пред почетак рата, током његовог
трајања, као и након рата, анализиран је у поглављу Балкан у Првом светском
рату. Део зборника под насловом Српска војска у Првом светском рату
резервисан је за теме у којима је указано на нове чињенице о српској војсци
током Првог светског рата (мишљење руских војних стручњака о српској војсци,
делатност Географског одељења српског Генералштаба у Првом светском рату,
српски ратни заробљеници, српски старешински кадар, командовање српском
војском у рату 1914. године, рад српског војног судства на Солунском фронту и
српско‐хрватски односи у Добровољачком корпусу у Русији). У оквиру
поглавља Друштво обрађена је пропаганда, карактеристике аустроугарских
окупационих система, привреда у окупираној Србији, утицај Великог рата на
родне улоге и конструкције родних режима, ставови америчког јавног мњења



о Србији, организација Црна рука, и ситуација на простору аустроугарске про‐
винције Краљевине Далмације. Значај мемоарске литературе, споменичког
наслеђа и народног сећања о Првом светском рату анализиран је у делу
зборника под називом Сећања. Два значајна питања која су била актуелна
након Првог светског рата обрађена су у последњем делу зборника Након рата
(рад Међусавезничке комисије за испитивање бугарских злочина у Србији у
Првом светском рату и напори мађарске владе за успостављање независности
и очување интегритета).

Међународни тематски зборника радова Први светски рат, Србија,
Балкан и велике силе, који Историјски институт из Београда и Институт за
стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије
представљају научној и широј јавности, треба да покаже да једино научно
заснованим отварањем спорних питања могу да се превазиђу поједно ‐
стављења и политичке употребе ових питања у дневнополитичке сврхе.
Расправе које се одвијају у научним оквирима представљају најбољи пут да се
сложена питања у вези са Великим ратом поставе тамо где је њихово место и
улога. Интерес историчара да у академским оквирима проучавају теме које су
део овог зборника, доприноси и релаксацији најчешће оптерећујућег исто‐
ријског наслеђа, а све у циљу стабилизације Балкана и постављања заједничких
интереса и вредности, као и боље сарадње у области безбедности.

потпуковник др Миљан Милкић



F O R E W O R D

The continuation of long‐lasting cooperation between the Strategic
Research Institute of the Ministry of Defence of the Republic of Serbia and the
Institute of History from Belgrade resulted in the publication of the international
thematic collection of papers: The FIrst World War, Serbia, the Balkans and Great
Powers. In the jubilee year marking the start of the First World War, the two
institutes organised the international scientific conference under the same title,
which was held in the Central Military Club in Belgrade on 24 and 25 September
2014. Papers presented at the conference represent the basis of this publication. The
need for more comprehensive researches that would point to new facts and attempt
to broaden knowledge about the Great War brought about the publication of this
collection, which contains 33 papers of historians from Serbia, Germany, Bulgaria,
Romania, Greece, Belgium, France, Russia, Austria, Japan and Hungary. The papers
are divided into seven thematic units (Historiography, War and Diplomacy, Balkans
in the First World War, Serbian Army in the First World War, Society, Memories, After
the War). By grouping the papers, we aimed to cover the most important topics
relating to the First World War in the Balkans and to shed light on participation of
the great powers in the biggest war conflict up to then. The first thematic unit
contains papers analysing scientific discussions on the war guilt and causes of the
war, including the impact of the war on politics, science and culture in Western
Germany, and writings of the scientific journal Military Historical Gazette about the
Great War. The section War and Diplomacy explores bilateral relations during the
crises that led to the outbreak of the war, diplomatic activities carried out to
preserve neutrality, and the place of small states in the diplomacy of great European
powers. The political, military, geographical and diplomatic importance of the Balkan
states on the eve of the war, during and after the war, is presented in the chapter
Balkans in the First World War. The section Serbian Army in the First World War
sheds new light on the Serbian army in the war (opinions of Russian military experts
on the Serbian army, activity of the Geographic Department of the Serbian General
Staff in the First World War, Serbian war prisoners, Serbian commanding officers,
command of the Serbian army in 1914, activity of the Serbian military judiciary at
the Salonika front and Serbian‐Croatian relations in the volunteer corps in Russia).
The section Society analyses the propaganda, characteristics of Austro‐Hungarian
occupation systems, the economy in occupied Serbia, impact of the Great War on
gender roles and constructions of gender regimes, attitudes of the American public
opinion towards Serbia, the Black Hand organisation, and situation in the area of the
Austro‐Hungarian province of the Kingdom of Dalmatia. The importance of memoire



literature, cultural monuments and national remembrance of the First World War is
covered by the chapter Memories. Two important questions, topical after the war,
are examined in the last section – After the War (work of the Inter‐Allied Commission
for the investigation of Bulgarian crimes in Serbia during the Great War and efforts
of the Hungarian government to establish independence and preserve integrity). 

The international thematic collection of papers The First World War, Serbia,
the Balkans and Great Powers, presented by the Institute of History from Belgrade
and the Strategic Research Institute of the Ministry of Defence of the Republic of
Serbia to the professional and wider public, should show that the simplification and
political exploitation of these issues for daily political purposes can be overcome
only by tackling the disputable questions in a scientific way. Discussions held within
academic circles are the best way to assign the right place and role to the complex
issues relating to the Great War. Historians’ interest in exploring topics contained in
this publication within the academic framework also helps relieve the most often
burdening historical heritage, with the aim of stabilisation of the Balkans, defining
joint interests and values, and ensuring better cooperation in the field of security. 

Lt Col Dr Miljan Milkić
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УДК: 94(100)“1914/1918“:327(497.11)“1914“]:930

Миле БЈЕЛАЈАЦ

НЕПРЕКИНУТА ДИСКУСИЈА О БАЛКАНУ 
КАО УЗРОЧНИКУ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Апстракт: Аутор у oвом прилогу даје своја запажања на извесне трендове
нових реинтерпретација повода и узрока Првог светског рата. Очевидно је да један број
историчара у свету сматра да су доприноси Фрица Фишера (Fritz Fischer), Емануела Гејса
(Imanuel Geiss) њихових следбеника превазиђени и да је после 100 година потребно
установити нове интерпретације одговорности у следу догађаја који су довели до
прерастања Јулске кризе 1914. у рат светских размера. Ови покушаји су, са друге стране,
изазвали јаке отпоре великог броја историчара. Реинтерпретација улоге и одговорности
Србије која је започела 1990‐их а свој замах добила последњих година, води се око
неколико спорних места. Аутор идентификује та места и нуди своје виђење како се истим
темама приступало током дугог периода од 1914. до 2014.

Кључне речи: Србија 1914, ревизија, атентат у Сарајеву.

Историчар, пратећи јавни (медијски) ток расправа о почетку Првог
светског рата и карактер обележавања тог догађаја, стиче утисак да се управо
враћамо у време од пре сто година. Поново се инсистира на значају Сарајевског
атентата мада тај догађај није морао нужно да изазове рат. Евидентно је да је
сам несрећни чин био тенденциозно злоупотребљен како би се исконструисао
повод за рат. Тај рат, у том тренутку, желеле су одређене из реда великих сила
(Немачка, Аустро‐Угарска) јер су сматрале да је тренутак за њих повољан, те да
би свако одлагање умањило шансе за војно решење и учинило га тежим или
немогућим.1 Данас се поново враћа примат Балкана у отпочињању рата и ставља
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1 Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht, Düsseldorf 1961 (Germany’s War Aims in the First
World War, London 1967; српско издање: Posezanje za svetskom moći – Politika ratnih ciljeva
Carske Nemačke 1914–1918, Filip Višnjić, Beograd 2014); Imanuel Geiss, The Outbrake of the
First World War and German War Aims, Journal of Contemporary History (July 1966); Barbara
Tuchman, The Guns of August – August 1914, London 1962; John Röhl, Germany without Bismarck, 



нагласак на Сарајево које је га је потпалило (“spark“) или које је било окидач
(“trigger“). Неопростив злочин, пишу, иза кога је стајала Србија. Велики историчар
Фриц Фишер је грешио, критикују га, што је оставио по страни Србију и српски
фактор и концентрисао се на улогу Немачке и великих сила. Зашто је олако
испуштена Србија, Принцип и Пашић? Питају и одговарају: „Зато што су били
уверени да би и без атентата, пре или касније (и неизбежно!) дошло до Великог
рата ... онда није било важно ни то да ли је званична Србија била умешана у
припремање овог догађаја, да ли је била упозната са плановима за атентат и да
ли је морала/могла да спречи атентат“. Тако ствари види нпр. историчар Холм
Зундхаусен и констатује да је овај „детерминизам“ у последњих неколико година
доведен у питање.2 Овај историчар радо прихвата оцене (оптужбе) да су Гаврило
Принцип и Црна рука одговорни за милионе жртава. Успут, заборавља да је
одавно установљено да су другови из Црне руке тражили од Аписа да повуче
одобрење да „деца покушају нешто“‘, да је Апис послао Ђуру Шарца да пренесе
поруку, али да Младобосанци нису хтели ни да чују. Није хтео ни мајор Војислав
Танкосић који им је помогао да дођу до оружја. За овог историчара коме није
непозната српска (југословенска) историографија сумњиво је да је српска влада
1914. следила пацифистички курс. Ако га је у том моменту и следила, „Србија на
дужи рок (није) намеравала да живи у ‘пријатељству‘ са Аустријом“.3 Истим
„методом“ могло би се констатовати да ни народи у оквиру Монархије на дужи
рок нису имали намеру да остану у њеном оквиру, па би се можда и без рата
ова царевина распала. Подсетимо да је управо у Комисији за утврђивање ратне
одговорности у Версају била пресудна оцена да „превентивни рат“, уперен
„против могућег напада у далекој будућности, за који није извесно да ће се
уопште десити, такав један рат јесте за најоштрију осуду“.4

Расправе око узрока, повода и кривице за Први светски рат имају своју
стручну, идеолошку и политичку димензију. Као и многа друга питања од
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London 1967 (Deutchland ohne Bismarck, Stuttgart 1969); Исти, The Kaiser and his Court.
Wilhelm II and the Government of Germany, Cambridge 1994; Vladimir Dedijer, The Road to
Sarajevo, London 1967; V. R. Berghahn, Germany and the Approach of War in 1914, St Martin
Press, New York 1973 (1993); Milorad Ekmečić, Ratni ciljevi Srbije 1914. godine, 1973 (1990,
2014); Исти, Impact of the Balkan Wars on Society in Bosnia and Herzegovina, u: B. Király, East
European Society and the Balkan Wars, D. Djordjevic (eds.), New York 1987, 260–285; Andrej
Mitrović, Srbija u Prvom svetskom ratu, SKZ, Beograd 1984 (енгл. издање: Serbia’s Great War
1914–1918, Hurst & Co, London 2007); Исти, Prodor na Balkan, Srbija u planovima Austro‐
Ugarske i Nemačke 1908–1918, Nolit, Beograd 1981 (друго издање 2011); Annika Mombauer,
The Origins of the First World War, Controversies and consensus, Longman 2002 (српско
издање: Узроци Првог светског рата, CLIO, Београд 2013).
2 Holm Sundhaussen, Sarajevski atentat, Srbija i duh 1914, Peščanik.net, 25/11/2014 Превод
предавања одржаног на конференцији у Берлину 4. јула 2014. (H. S., Das Attentat von
Sarajevo, Serbien und der Geist von 1914).
3 Исто.
4 М. Бјелајац, 1914–2014: Зашто ревизија? Старе и нове контроверзе о узроцима Првог
светског рата, Медија центар, Београд 2014, 18.



епохалног значаја делиле су и још увек деле историчаре. Расправе које трају 100
година одражавају политичку заинтересованост и провоцирају традиционалне
токове друштвене (историјске) свести, понекад болно погађају у средиште
културних или националних идентита. Политичка инструментализација овог
питања започета је још током Првог светског рата, а своју посебну димензију
добила је уношењем специфичних чланова о „кривици за рат“ у мировне
уговоре у Версају (чл. 231) и Сен Жермену (чл. 177).

Ипак у периоду који је започео 1960‐их имали смо један готово опште
прихваћени консензус: о узроцима, непосредном поводу и заинтересованости
појединих из концерта великих сила да се не пропусти прилика за рат баш у јулу
1914.5 Консензус истрајава, упркос покушаја да се он одбаци. Према овом
разумевању, Немачка је желела да успостави нови распоред моћи, тачније своју
хегемонију у Европи и присили старе империјалне силе на деобу колонија.
Такође, желело се стављање под контролу важних стратешких тачака као што су
били Дарданели. „Немачка нема разлога да очекује да ће бити нападнута“,
говорило се у њеном врху. У исто време има више доказа да се рат желео.
Чекало се само да се заврши Килски канал, мост код Ремагена и мост у
Карвенделским Алпама.6 У пролеће 1914. све је било спремно. „Сад или никад“
коментарисао је Цар на пристиглу вест о атентату. Тачно се оцењивало да ће
напад на Србију изазвати реакцију Русије са 90 процената вероватноће и да ће
то значити светски рат. Фриц Фишер је навео да је специјалном изасланику Беча
грофу Хојосу то било експлицитно речено 5. јула на његово изричито питање о
ризику рата. Било је историчара, пре и после Фишера, који су хтели да тврде да
је рат био калкулисани ризик!!! О „нежељеном“ ризику се могло говорити само
ако је у питању 10 или 20 посто вероватноће. Ако се Аустро‐Угарска и надала да
ће рат водити само против Србије, у Немачкој се желео далеко шири циљ.
Историчар Герд Крумајх је недавно покушао да баци нову светлост на „фамозну
теорију локализације“ коју су током деценија користили као главни аргумент
браниоци немачке невиности сугеришући да се упорно сукоб желео локализовати
на аустроугарско‐српски.7 Дакле у тренутку када је Аустро‐Угарској дат „карт
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5 Volker R. Berghahn, Imperial Germany 1871–1914, Economy, Society, Culture and Politics,
Berghahn Books, Oxford 1994, 283: “Fischer controversy produced a result that is now widely
accepted in the international community of experts on the immediate origins of the war – it was
the men gathered in Imperial Pace in Berlin who pushed Europe Europe over the brink. These
men during the week prior to August 1 had, together with ’howks’ in Vienna, deliberately
exacerbated the crisis, although they were in the best position to de‐escalate and defuse it. ...
In pursuing this course, the German decision‐makers knew that the earlier Russian mobilization
order did not have the same significance as the German one.“
6 V. R. Berghahn, Germany and the Approach of War in 1914, 169; Max Hastings, Catastrophe
(српско издање), 118; Annika Mombauer, Helmut Moltke and Origins of the First World War,
Cambridge University Press, 20053, 140. 
7 Gerd Krumeich, Le Feu aux poudres, Qui a déclenché la guerre en 1914? Belin, Paris 2014, 14,
89–92. Мада не стаје потпуно на страну историчара Вилијамсона (Samuel R. Williamson),
Ангелова (Jürgen Angelow), Кронебитера (Günther Kronebitter), Момсена (Wolfgang J. Mommsen),



бланш“, они који су га дали тачно су знали каквом циљу се тежи. Током Јулске
кризе чиниће све да се мирном решењу ускрати шанса. Надаље, руске и
француске могућности су се потцењивале, а властите прецењивале. Став према
значају Британије у случају сукоба се држао занемаривим. Све мировне
иницијативе су намерно одбијане и само се хитало ка коначно жељеној
солуцији. Ако се немачки канцелар још и надао локализацији, под условом да
Аустроугарска брзо порази Србију, цар и војни врх су наступали са пуном свешћу
да желе одлучујући конфликт. Више од десет година припремано је јавно
мњење на светски конфликт. Историчар Фриц Фишер и сарадници започели су
једну борбу која је трајала али која је донела резултате.8 Ово се данас, уз
механизам прикривања, жели показати превазиђеним.

Током 1980‐их уочава се један тренд, првенствено политички, да се
слика Првог светског рата промени како би се Европа, посебно француско‐
немачки односи хармонизирали. Овај тренд карактерише сликање рата као
опште несреће у којој су сви патили, једнако и Французи и Немци. Свесно се
потискивало, па и данас, ко је 1914. заиста извршио агресију и какви су били
ратни циљеви агресора. Следствено, каква је судбина имала снаћи Француску и
друге земље да се у том крвавом рату нису одбраниле и победиле. Нови тренд
су у јавности подржавали Франсоа Митеран и Хелмут Кол, а касније наставили
њихови наследници. Франсоа Митеран је немачком канцелару Колу, 22.
септембра 1984. рекао да нема разлике између француског и немачког војника
зато што је њихов заједнички циљ био да се најбрже врате кућама. Садашњи
председник Франсоа Оланд не жели да заостане.9 Да ли је то била спољашност
или уверење знаће будући историчари. Ове данашње може да подсети на
активности француског министра Аристида Бријана и његовог немачког колеге
Штреземана из 1920‐их. Пред крај свог живота Митеран је оставио сведочење о
свом разочарењу у разговору са грчким председником Папандреуом 23.
фебруара 1993. оцењујући тадашњу југословенску кризу и немачки став: „Све је
то био след грешака: немачка акција, америчка игноранција, оклевање
Италијана, јер их је Света столица паралисала. У ствари, Немачка која себе
сматра легитимним наследником аустроугарске империје, преузела је на себе и
сву стару аустријску осветољубивост према Србима.“10
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сматра да је Фишерова теза можда промашена (peut être écartée) и да нема довољно
аргумената. За разлику од Фишера он не уводи документа која показују да је тобожња жеља
за „локализацијом“ игра, како домаћа и страна публика не би у старту окривила Немачку.
8 F. Fišer, Grift (српско издање), 42–55, 64. Сам цар је убеђивао Аустријанце да Русија неће
ратовати како би се лакше одлучили за ратно решење. Немачки државници су се стално
бојали да Аустријанци не узмакну. Ово добро реконструише и Андреј Митровић у своје
две студије. Најважније је видети какве је инструкције и разјашњења добијао немачки
посланик у Бечу гроф Чиршки и војни изасланик.
9 Види шире: тематски број “France – Allemagne”, Revue Historique des Armées, Service Historique
de la Défense 256 (2009), посебно чланак: Claire Aslangul, De la haine à l’amitié indéfectible, 3–13.
10 M. Bjelajac, G. Krivokapić‐Jović, Primeri naučne iz naučne kritike. Srpska istoriografija i svet, INIS, Beograd
2011, 134 (према: Hubert Védrine, Les Mondes de François Mitterand, Fayard, Paris 1996, 625).



Када је интерпретација улоге Балкана, Србије и Русије у питању, изгледа
да смо 1990‐их кренули у неком другом правцу. На ово је највише утицао слом
СССР‐а (УССР) и ратови на Балкану. О овоме су већ многи писали. У једној
реченици – промена није била последица одлучног пробоја у нове и непознате
изворе како се тврди у предговорима неких скорашњих књига или како тврде
неки критичари који подржавају те књиге.

Роберт Каплан у својој књизи Балкански духови (1993)11, која је много
утицала на перцепцију Балкана у Америци, је објашњавао да истинске корене
Првог светског рата треба тражити у овом региону. За избијање Првог светског
рата крива је Србија и Балкан, а та „балканска мржња“ је одлучно утицала на
Хитлера да оформи своје ставове, ерго, ето где је корен два светска рата како је
и написао један анонимни писац Клинтонових говора – „Два светска рата почела
су на Балкану“. И данас, после толико година и великог броја издања, тираже да
не помињемо, у рекламама на сајту „Амазона“ читамо за Капланову прозу
следеће:

„Од атентата (у Сарајеву) који је покренуо Први светски рат до етничких
сукоба у Србији, Босни и Хрватској, Балкан је увек био кључали лонац у
двадесетом веку, место где су тероризам и геноцид превасходна средства
политике. Ова књига је најпродубљенија и најсвежија анализа Балкана до данас“
(The New York Times, The Boston Globe).12

Некада млађи историчари из Британије и Аустрије истих година
поводом 80‐годишњице од избијања рата, преписују те оцене. „Србији је тај рат
требао из унутрашњих разлога“ зарад очувања режима, писали су. „Српски
малигни национализам“ узроковао је светско крвопролиће. Па и кад није било
правих аргумената да се докаже некадашња аустроугарска пропаганда која је
припремала изговор за агресију, правиле су се конструкције у стилу – Пашић је
знао да је Србија неспремна у том тренутку, али је свесно рескирао рат јер је
само тако могла бити остварена идеја Велике Србије.13
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11 R. Kaplan, Balkan Ghosts: A Journey Through History, New York 1993.
12 From the assassination that triggered World War I to the ethnic warfare in Serbia, Bosnia, and
Croatia, the Balkans have been the crucivle of the twentieth century, the place where terrorism
and genocide first became tools of policy. Chosen as one of the Best Books of the Year to by
The New York Times, and greeted with critical acclaim as “the most insightful and timely work
on the Balkans to date“ (Boston Globe).
13 О томе пише Аника Момбауер (Annika Mombauer) у: The Origins of the First World War,
Controversies and consensus, Longman, 2002 (српско издање: Узроци Првог светског рата,
CLIO, Београд 2013), 177–178; Она се осврће на радове: Manfried Rauchsteiner, Der Tod
des Doppleladlers: Ostrreich‐Ungarrn und der Erste Welt Krieg, Graz, Vienna, Koln 1993 (2014);
Mark Cornwall, Serbia, u: Decision for War, 1914, K. Wilson (ed.), St Martin’s Press – New York
1995, 84: By the end of July 1914 Pasic knew that Greater Serbia materialized, it would be out
of fires of a full European war. Serbia itself had helped to create this war because during the
July crisis it was not prepared to return to the status of an Austro‐Hungarian satellite.
Аргументима који су понуђени, тешко би се ови закључци могли правдати. Мешају се
ставови и мишљења посланика Спалајковића и Пашића. Спалајковић је тај који каже „да 



Данас се, као и 1990‐их, у промоцију једног броја радова које
означавамо као ревизионистичку литературу, у којој су Србија и Русија доведене
у центар узрока, а појединци у новом светлу апострофирају Француску и
Британију, укључују истакнути политичари креатори светске политике у Америци
и Европи. Приметно је да тзв. „нова открића“, најчешће представљају понављање
некадашњих политичких тврдњи Централних сила са почетка рата или немачких
и аустријских теза из међуратног времена када се водила борба да се ревидирају
чланови мировних уговора који су дефинисали ратну кривицу.14

Нову контроверзну књигу Маргарет Мекмилан, „Рат који је прекинуо
мир. Пут ка 1914“15 хвали на пример и Мадлен Олбрајт и њен некадашњи
саветник. Она се промовише у важним центрима где се креира спољна политика.
Својевремено је Ричард Холбрук промовисао и популарисао претходну књигу
Маргарет Мекмилан „Париз 1919“,16 хвалећи се да је он у Дејтону закуцао још
један ексер у сандук Вудроа Вилсона (Woodrow Wilson). Недавно је у Центру
„Вудро Вилсон“ свој допринос дала новинарка и публициста Кати Мортон,
супруга покојног Ричарда Холбрука. Она је изнела да је „Франц Фердинанд је
убијен у терористичкој мисији која је планирана и за коју су терористи обучени
у Београду. Обучио их је човек по имену Никола Пашић“. Како се историчар,
један од креатора тезе о примарној руској кривици, Шон Мекмикин усудио да
је исправи, помињући пуковника Аписа,17 она му је одговорила „помиње се
толико имена да би се само дошло до забуне ако се на томе буде инсистирало“.
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треба мудро искористити догађај и за желети је да нас Аустрија нападне“. Била је то
његова интерпретација руских потеза. У том тренутку све наде за мир нису биле угашене.
То се види из Пашићевог виђења, из телеграма на који се позива и Корнвал (Cornwall)
(DSPKS, VII‐2, dok.732, 18/31 juli). Пашић посланицима саопштава „Развој догађаја у сукобу
аустро‐српском зависиће највише од држања Русије. Русија је изјавила да ће се трудити
пре свега да се питање реши мирним путем. Ако би аустријска војска прешла границе
Србије – она ће бити приморана да се умеша ... Руски цар ... жели да се спор или сукоб
реши мирним путем ... али са чувањем достојанства Србије. ... По мом уверењу ... рат
европејски може се избећи само са великим жртвама од стране Аустрије – али нема
вероватности да ће се Аустрија повући и пристати на поравнања.“ Другим речима, да ће
повући објаву рата и оптужбе.
14 A. Mombauer, The debate on the origins of World War One (www.bl.uk/world‐war‐
one/themes/historicaldebates). Она се осврће на радове: Sean McMeekin, The Russian
Origins of the First World War, The Belknap Press, Harvard 2011; Исти, July 1914. Countdown
to War, Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard University Press 2013; Cristopher Clark,
Sleepwalkesrs. How Europe Went to War in 1914, Allen Lane 2012; Margaret MacMillan, The
War that Ended Peace. The Road to 1914, Random House, NY 2013; Stefan Schmidt, Frankreichs
Außenpolitik in der Julikrise 1914, Munich, Oldenbourg 2007.
15 Margaret MacMillan, The War that ended Peace, The Road to 1914, Random House, New
York 2013.
16 Иста, Paris 1919: Six Months That Changed the World, Random House 2001 (2003, 2006),
Forward Richard Holbrook.
17 Па и то је грешка или Мекмикинова намерна интерпретација.



[sic!] У даљем дијалогу је децидно изјавила: „Експанзионистичка српска кампања
која полаже право на све територије где има Срба била је окидач за оно што је
довело до катастрофе. Други узрочник су Руси, а не Немци“.18

Осврћући се на до сада преовлађујући наратив по којем ни Срби ни Руси
ипак нису кривци за Велики рат, она указује да је за протеклих сто година на
видело изашло много докумената који су раније прикривани, тако да сада
имамо довољно материјала да више кривимо Русе и Србе него Немце. 

Историчар Шон Мекмикин је још 2011. лансирао некадашњу немачку
тезу „да је рат 1914. био више руски него немачки“. Он пише о „злочину руске
мобилизације“ у књизи „Руски корен Првог светског рата“.19 Иста оптужба је
лицемерно изговорена од стране немачког цара 3. августа 1914. пред
посланицима Рајхстага од којих је тражена формална подршка за већ донесену
одлуку о рату: „Са уцвељеним срцем ја сам морао мобилисати своју војску
против суседа ... Руска се влада одупрла савезној нам монархији у постизању
њених оправданих интереса ... Руска влада, попуштајући незаситљивим
нагонима национализма, заузела се за једну државу која је донела несрећу овог
рата, ковањем једног злочиначког атентата“.20

У поменутом Центру „Вудро Вилсон“, у марту 2012. године, у свом
предавању на семинару, Семјуел Вилијамсон21 је устврдио „да теорија о
искључивој немачкој одговорности није више одржива“. Британски историчар
Нил Фергусон (Niall Ferguson) је као кривца апострофирао британског министра
иностраних дела сер Едварда Греја (Edward Grey). А данас најпознатији међу
историчарима ревизионистима, Кристофер Кларк „да је Аустрија била
овлашћена (entitled) да изврши војни реванш над Србијом за убиство Франца
Фердинанда, Србијом која је проблематична држава (rogue state)“.22

Оно што потврђује нашу забринутост која је изражена у књизи „1914‐2014:
Зашто ревизија?“ је чињеница да сви историчари, критичари ревизионизма, не
могу да сањају тираже какве постиже књига Кристофера Кларка „Месечари. Како
је Европа отишла у рат 1914“. Њено немачко, много пута поновљено издање
продато је до јуна 2014. у преко 300.000 примерака. Књига је поред базичног
издања на енглеском, преведена на француски, италијански и друге језике, а на
крају појавило се и српско издање. Аутор је одликован од стране немачке владе.
Забрињава и медијска промоција књиге која примењује метод ћутања и
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18 Видео запис са конференције доступан на сајту Wodrow Willson Center. 
19 Sean McMeekin, The Russian Origins of the First World War, The Belknap Press, Harvard
2011; Исти, July 1914. Countdown to War, Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard
University Press 2013.
20 M. Бјелајац, нав. дело, 13.
21 Samuel R. Williamson, The Politics of Grand Strategy. France and Britain Prepare for War
1904–1914, Cambridge University Press 1969; Исти, Austria‐Hungary and the Origins of the
First World War, MacMillan, London – New York 1991.
22 Max Hastings, Catastrophe. Europe goes to War 1914, William Collins, 2013, XX (српско
издање: Maks Hejstings, Katastrofa. Evropa ide u rat 1914, Laguna, Beograd 2014, 21–22).



маргинализације необоривих аргумената Фрица Фишера, а обнавља некадашњу
међуратну пропаганду, као и ону из времена Другог светског рата.

Многи немачки медији су славодобитно преносили тврдње да је
Фишерова контроверза коначно одбачена. Британски историчар Џон Рол (John
C. G. Röhl) је скренуо пажњу да је дневни лист Франкфуртер алгемајне цајтунг
(Frankfurter Allgemeine Zeitung) недавно славодобитно објавио да је „доказано да
нема везе између немачке предратне политике и Јулске кризе, и да нема
повезаности Јулске кризе и немачких ратних циљева, тако да Фишер и цео његов
рат могу сада бити одбачени“. Недељник Шпигл (Der Spiegel) је отишао још даље,
каже Рол, и парафразира писање овог недељника: „ако је клаузула о ратној
кривици била неправична, онда је и Версај био неправичан, а онда је можда
Хитлеров напад на Пољску после свега био оправдан“.’23

Остаје питање како ће се ствари кретати међу стручњацима. За сада још
увек већина остаје при раније утврђеним знањима, али до када?

У анкети Би‐Би‐Сија (BBC) „Ко је крив за Први светски рат?“, одговарали
су еминентни историчари, њих десет. Међу њима били су Макс Хејстингс (Max
Hastings), Ричард Џеј Еванс (Sir Richard J. Evans), Хедер Џонс (Heather Jones), Џон
Рол, Герхард Хиршфелд (Gerhard Hirschfeld), Аника Момбауер, Шон Мекмикин,
Катриона Пенел (Catriona Pennell), Гари Шефилд (Gary Sheffield) и Дејвид
Стивенсон (David Stevenson). Анкетом није обухваћен данас најпознатији ‐
Кристофер Кларк. Већина историчара је остала привржена ранијим ставовима о
доминантној немачкој одговорности, уз Аустро‐Угарску која је одавно желела
обрачун са Србијом.

Макс Хејстингс је поновио своје више пута изречене ставове да га нису
„уверили аргументи против Србије“ те да не верује да је Русија желела европски
рат 1914, јер су руски лидери знали да би били у много јачој позицији за две
године када окончају програм наоружавања. Слично суди Џон Рол, који означава
Немачку и Аустро‐Угарску и подвлачи да Први светски рат “није избио случајно
нити зато што је заказала дипломатија“, већ као „резултат завере влада
империјалистичких земаља Немачке и Аустро‐Угарске, које су се надале да ће
Британија остати изван сукоба.“ Аника Момбауер је поновила „да рат није био
случајна незгода“. „Обе владе (немачка и аустроугарска‐ прим. М.Б.) су знале да
је скоро извесно да ће Русија доћи да помогне Србији и да ће то претворити
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23 “Much of the German media is jubilant, with the Frankfurter Allgemeine Zeitung recently
announcing that it has now been proved that there was no connection between Germany’s
pre‐war politics and the July Crisis, and no connection between the July Crisis and Germany’s
war aims, so Fisher and all his work can now be discounted. And an article in the Spiegl going
further still, to claim that if the war guilt clause was injust, then Versailles was inujust and then
perhaps Hitler’s attack on Poland was justified after all... “ (Види: Beginning the Great War, A
Virtual Roundtable Cambridge University Press, 30 June 2014, 14. Види:
http://www.cambridgeblog.org/2014/07/beginning‐the‐great‐war#sthash.R8JRCyQX.dpuf). На
округлом столу су учествовали Џек Леви (Jack S. Levy), Вилијам Малиган (William Mulligan),
Томас Оте (Thomas Otte) и Џон Рол.



локални сукоб у европски, али били су спремни да преузму тај ризик.“ У групи
историчара за које нема сумње у примарну одговорност Немачке и Аустроугарске
су и професори Гари Шефилд и Дејвис Стивенсон. Стивенсон тако понавља
утврђено мишљење да је Немачка главни кривац и сноси највећи део
одговорности јер је „подршком Аустро‐Угарској да нападне Србију, иако је знала
да ће сукоб ескалирати [...] Без Немачке подршке Аустро‐Угарска не би деловала
тако драстично“. Др Катриона Пенел, такође криви Немачку и Аустро‐Угарску.
„Ултиматум Србији од 23. јула био је формулисан тако да је било практично
немогуће прихватити га.“24

Хедер Џонс сматра Аустроугарску, Немачку и Русију главним кривцима
„чији су ратоборни политички и војни лидери изазвали Први светски рат“. По
њој је атентат, какви су тада били уобичајени у Европи, био само изговор за рат
да освоје и униште Србију.25

У овој анкети је и Шон Мекмикин био нешто флексибилнији у односу на
тврдње у својим књигама о доминантној Руској одговорности. У анкети је ближи
Кларковом мишљењу да је одговорна „шесторка“ у саставу Аустроугарска,
Немачка, Русија, Француска, Британија и Србија. Он верује да су и Немачка и
Аустроугарска покушале да локализују балкански сукоб, али да су Русија и
Француска учиниле да тај конфликт прерасте у европски рат, а Британија у
светски. Слично становиште изнео је немачки историчар са Универзитета у
Штутгарту Герхард Хиршфелд. Редослед почиње са Аустроугарском, а наставља
са Немачком и Русијом. Србија је на крају.26

Једини експлицитан у утврдњи да је Србија главни кривац био је Ричард
Џеј Еванс: „Србија је сносила највећу одговорност за избијање Првог светског
рата. Српски национализам и експанзионизам били су најдубље реметилачке
силе, а српска подршка терористима „Црне руке“ била је крајње неодговорна.
Аустро‐Угарска сноси мало мању одговорност због паничне и претеране
реакције на убиство наследника хабзбуршког трона.“27

Анкетом није био обухваћен Кристофер Кларк. Његову књигу многи су
хвалили, али репутација оних који су га темељито критиковали, чини нам се
далеко већа. Када се аутор у јавним наступима бранио да га критичари нису
разумели, важно је истакнути да су и они који га хвале и они који му замерају
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24 World War One: 10 interpretations of who started WW I, BBC, News Magazine (12 February
2014); Bi‐Bi‐Si: Ко је крив за Први светски рат? ТАНЈУГ из Лондона, среда 12. фебруар 2014.
25 Исто.
26 Исто.
27 Исто: Sir Richard J. Evans – Regius professor of history, University of Cambridge – Serbia.
“Serbia bore the greatest resposibilty for the outbreak of WW1. Serbian nationalism and
expansionism were profoundly disruptive forces and Serbian backing for the Black Hand
terrorists was extrodinarly irresponsible. Austria‐Hungary bore only slightly less resposiblity
for its panic over‐reaction to the assassination of the heir to the Habsburg throne“. Поред
Русије крив је ирационални страх Британије од Немачке Европе и француско охрабри ‐
вање руске агресивности према Аустро‐Угарској.



видели исту тенденцију његовог дела. Изложићемо само два примера који
показују да је теза „да су сви подједнако криви“ и „да је све след јулских
грешака“ само параван за основне тезе, међу којима и одговорност Србије којој
је посвећено више од једне трећине рукописа. Успут, цело прво поглавље
„Српски духови“ је парафраза Капланових „Балканских духова“.

Критичар Најџел Џонс (Nigle Jones) подсећа читаоце да је два пута
потврђивана немачка одговорност и пуна воља да се атентат искористи као
повод за рат, што је јавности откривено објављивањем грађе из Баварског
архива на подстицај Курта Еиснера кога ће националисти због овога убити, а
потом ту је све што је изнео Фриц Фишер и његов круг. Џонс помало иронично
наводи „да будемо фер, Кларк то не негира. Он заобилази провокативна питања
о немачкој ратној кривици једноставно игноришући их кроз скоро 700 страница
текста. Али кад Фишера и Гајса коначно невољно помене у закључку он их отера
као иритирајуће инсекте“ Замера им што су покушали да одговорност припишу
само једној држави! Најџел Џонс узвраћа Кларку контра аргументом – зар није
једна држава крива за Други светски рат. Или, још једном иронијом: „Подједнака
кривица? Не баш. Нација у центру Кларковог наратива није моћна Немачка већ
мала, копнена балканска држава, која се недавно ослободила доминације
Отоманске Турске, ... То је та, ... конвенционално наново демонизована за свој
део у југословенским ратовима 1990‐их ... мала Србија“. Најџел даље доводи у
сумњу Кларкова настојања да постигне ефекат сугерисањем (кроз акт 1903) како
се ради о полубарбарској гангстерској држави, где официрски кор (четири
официра!‐ – прим. М. Б.), на ужас Европе, демонстрирају свој цивилизацијски
ниво комадањем непопуларних монарха краља Александра и краљице Драге,
покољем каквог би се постидели и француски револуционари.“28

Озбиљнија критика овог претенциозног подухвата стигла је из пера
америчке историчарке Марије Тодорове. Она на првом месту доводи у питање
његове методолошке поставке. Кларк по њој бежи од суштинског „зашто“
(фактора дугог трајања) како би слободно арбитрирао у појавном редоследу и
конструкцијама, те сам успостављао узрочну хијерархију. Он настоји да сугерише
читаоцима да чињенице говоре за себе и да је њихово значење транспарентно.
Њихову селекцију оставио је својој процени. Фокусирао се на лично и морално
(шта год то било). Тодоровој није било тешко да одмах уочи да је сву сложеност
заменио фокусирањем на Балкан. „Онда је то био Балкан и брката Црна рука,
сада Блиски исток и брадата Ал‐Каида. Враћајући натраг Сарајево са пуном
узрочном тежином (и не без алузије на Сребреницу, Сарајево 1990‐их,
згражајући ултиматум из Рамбујеа 1999. као оправдања за нечувен ултиматум
Беча 1914) води нас до старе теорије „европског бурета барута“. И она уочава у
таквом настојању функцију његове драме из 1903.29
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28 M. Бјелајац, нав. дело, 206–207.
29 M. Todorova, Outrages and their outcomes, Times Literar Suplement (4 January 2013).



Кларк минимизира, пише Тодорова, суштину Анексионе кризе 1908.
сводећи је на пуку формалност која није суштински променила ствари на терену.
Тиме је заиста ударио на целокупну историографску баштину, па и ону
конзервативну која није могла да заобиђе далекосежне последице ове кризе по
европске односе. Она такође уочава његову потребу да се непрестано враћа на
своју тезу о „балканизацији француско‐руских односа“ (поглавље Девет) и
„балканског узрочног сценарија“. Та његова настојања „пре откривају Кларкову
свеколику антипатију према Русима а симпатије према Хабзбурзима“.30

Када је у питању интерпретација историје Србије, „Младе Босне“ и
догађаја везаних за повод (узрок) рата, постоји неколико најчешћих места
контроверзи. Неке од контроверзи имају своје корене у самој историји, а неке
су плод нових „преиспитивања“. Мада је питање јужнословенског покрета
(укључујући муслимане) у Аустро‐Угарској било у историографији разрешено,
данас се опет обнавља. Обнавља се јер се у новим интерпретацијама жели
доказати да јужнословенског покрета не би било да нису постојали
националистички пројекти из Србије (и Црне Горе) који су га провоцирали.
Дакле, жели се поништити његова аутентична историја током 19. века, а
поготово историја свих оружаних отпора и буна у Босни и Херцеговини од 1875.
па до анексије. Не жели да се види да је југословенски покрет био сличан
осталим националним покретима оног времена: пољском, чешком, словачком,
румунском, италијанском па и мађарском.31

На другом месту, због потенцирања тврдње да је покрет у Босни био
„српска конспирација“ и да се радило о „извозу“ тероризма и национализма,
примећујемо да се спаја неспојиво, на пример деловање Црне руке и српске
владе. Намерно се превиђа да је аустроугарска влада пратила активности Црне
руке, и да је знала за њене сукобе са владом. То је био разлог што је покушала
да у оптужбама инсистира на учешћу „Народне одбране“.32 Данас се, уз
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30 Исто. Види такође: M. Бјелајац, нав. дело, 207–208.
31 Види шире: Milorad Ekmečić, Stvaranje Jugoslavije, knj. I–II, Beograd 1989; Исти, Impact of
the Balkan Wars on Society in Bosnia and Herzegovina, u: East European Society and the Balkan
Wars, B. Király, D. Djordjevic (eds.), New York 1987, 260–285; Josip Horvat, Pobuna omladine
1911–1914, (priredio Branko Matan), SKD Prosvjeta, Gordogan, Zagreb 2006, 172; Igor Despot,
Balkanski ratovi 1912–1913. i njihov odjek u Hrvatskoj, Plejada, Zagreb 2013, 189–268; Radoslav
Gaćinović, Mlada Bosna, Medija centar ’Odbrana’, Beograd 2014; Milan Gulić, Odjek balkanskih
ratova u Dalmaciji, Reflections of the Balkan Wars in Dalmatia, u: Balkanski ratovi 1912–1913.
Nova viđenja i tumačenja – The Balkan Wars 1912–1913 New Views and Interpretations, (S.
Rudić, M. Milkić, eds.), Beograd 2013, 353–380.
32 Barbara Jelavich, What the Habsburg Government Knew about the Black Hand, Documents,
Austrian History Yearbook XXII (1991) 133–150. Istoričarka uočava da se namerno izbegavalo
pominjanje CR: “The specific issue to be addressed here is why the Habsburg authorities failed
to implicate one organisation ...Black Hand“ (стр. 133). Одговор се наметао сам по себи –
знали су да је у сукобу са српском владом: “Narodna Odbrana was particularly attacked,
because some of the activities of that organization were known. In fact, the weakness of the
Habsburg explanations of why they needed to adopt a strong policy toward Serbia lay in this 



заобилажење чувеног рада Владимира Дедијера (Сарајево 1914) стално
инсистира на улози Црне руке и да су атентатори били само просто оруђе. Да
нема у научној литератури одавно утврђене чињенице да је пуковник Апис
управо на инсистирање својих другова покушао да заустави атентаторе за које је
знао, а младобосанци за то нису хтели да чују, ове тврдње би можда неког мање
упућеног могле убедити. Ово су могли прочитати не само код Дедијера већ и
код Жан‐Жак Бекера.33 Мада многи аутори без промишљања узимају као готову
ствар признање Драгутина Димитријевића Аписа током боравка у затвору,
историчар Шон Мекмикин иде најдаље у конструисању „истине“, показујући да
није информисан о суштини Солунског процеса 1917. и његовом току. Он
(погрешно) наводи да је „познато“ да „Млада Босна“, шест конспиратора,
односно Принцип, нису деловали самостално већ као производ Црне руке. И
разрађује доказе: „Да је Апис знао и подржавао заверу утврђено је у судском
процесу од саме српске владе у егзилу, која га је извела пред суд у Солуну 1917.
и стрељала након што је отворено признао злочин“. Такође, овај историчар
инсинуира да је тиме на њега сваљена сва одговорност како би се скренула
пажња са непријатне чињенице учешћа других српских лидера у планирању
атентата или, у најмању руку, не чињење било чега да се он спречи, и да је Апис
био само жртвени јарац. Како су детаљи о концима завере из Београда почели
да излазе 1920‐их, мало информисаних је сумњало да је полузванична Србија
одговорна за злочин. Ниједан озбиљан историчар у то не сумња до данас.“34 Ова
интерпретација је произвољна. Апис је у писму суду написао да је он преко
Радета Малобабића (агента обавештајне службе) организовао атентат. Наиме,
Малобабића су српске власти сумњичиле да је био аустријски шпијун и претила
му је смртна казна. Овим је Апис желео да спаси Малобабића и Мехмедбашића.
Ова ствар се није изводила на суду нити је Апису суђено за то дело. Суђено му
је за наводни атентат на Регента и покушај преврата. Такође је произвољна
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lack of specifics. Their officials could not provide concrete evidence either of an officially
sponsored Serbian conspiracy, or even that in spring 1914 the Serbian government had
encouraged terrorist activities“ (стр. 141).
33 Jean‐Jacques Beker, L’année 14, Armand Colin, Paris 2013 (prethodno izdanje 2004) 49.
34 “The basic outlines of the Sarajevo conspiracy are well known today ... Princip did not act
alone. The assasin and his six accomplices ... belonged to Young Bosnia, an offshoot of the
Black Hand ... That Apis knew off and supported the plot was established in a legal sense by
Serbia’s own government‐in‐exile, which put Dimitrijević on trial at Salonica in 1917 and
executed him after he openly confessed to the crime.... In part, the scapegoating of the
intelligence chief may have been designed to deflect unwelcome attention away from other
Serbian leaders’ complicity in planning (or at least not doing anything to prevent) the Sarajevo
outrage. Since details tracing threads of the conspiracy to Belgrade began emerging in the
1920s, few informed observers have doubted Apis’s – and thus semiofficial Serbian – culpability
in the crime. No serious historians do today“ see: Sean McMeekin, The Russian Origines of the
First World War, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge – London 2011, 42.
Да је Пашић знао за заверу, Мекмикин базира на предратним писањима америчког
историчара Sidney B. Fay (1928) и Luiggi Albertini (1942–1943), (McMeekin, July 1914, 408).



оцена да озбиљни историчари не сумњају у одговорност званичне Србије. Да ли
је нпр. Жан‐Жак Бекер (Jean‐Jacques Beker) неозбиљан историчар?

На трећем месту, мора се приметити да се у новим интерпретацијама
инсистира да је Србија у ствари желела рат како би остварила пројекат „Велике
Србије“ и да је због тога заузела непомирљив став по питању ултиматума 1914.
који је био „далеко умеренији“ него онај у Рамбујеу. Утицај из 1990‐их је видљив
и из тврдњи да је режиму у Србији рат био потребан јер је то био наводно једини
начин да се одржи на власти. Ово могу да напишу само они који занемаре
историју Србије из маја и јуна 1914. године. Какав је био српски одговор на
ултиматум најбоље је оценио немачки цар Виљем: „Сада је сваки разлог за рат
отпао“. Али, како су му објаснили „точак се закотрљао“ и он више не може да
утиче на догађаје. Да ли је и ту лежао разлог што новине у Бечу, Пешти и Берлину
нису објавиле српски одговор?

На четвртом месту, приметно је враћање унатраг на аустроугарске
тврдње да је ултиматум био прихватљив, али да је Србија била тврдоглава, те
подржана од Русије, заузела непријатељско држање. Видљиво је да се овде
толико одмакло у прикривању извора и литературе која је давно показала да се
циљано писао неприхватљив ултиматум како би се коначно имао повод за рат.
Историчар Макс Хејстингс је морао поново да упозори на познату чињеницу да
је аустроугарски посланик у Београду, када је 7. јула 1914. одлазио после сахране
Фердинанда на своју дужност у Београд, добио веома прецизну инструкцију:
„Како год Срби реаговали на ултиматум (који се тада писао) ви морате прекинути
односе и мора доћи до рата.“35 Спекулације око руске подршке Србији после
ултиматума 23. јула, морају да отпадну када се пажљиво ишчитају сви до сада
познати документи који нам показују шта је српска влада стварно знала док се
писао одговор.36 Евидентно је да су информације и о делимичној мобилизацији и
чвршћем ставу Русије у Београд стигле после предаје одговора. До тада је
саветована крајња попустљивост и суздржаност. Прихваћено је у целини осам
захтева а два спорна условно. Но, ревизионисти су и овде упорни, покушавају да
докажу недоказиво. Илустративан је пример како се историчар Кларк користи чак
прекрајањем извора (прећуткивањем делова и тиме променом смисла садржаја).
Он, желећи да докаже тврдњу да је Србија до раног послеподнева била спремна
да прихвати цео ултиматум и дâ „потпуно задовољење“ Аустро‐Угарској, а да је
онда када је стигла наводна руска подршка променила став, креће у испуштање
важних делова Пашићевог телеграма српским амбасадорима 25. јула и телеграма
британског отправника послова у Београду истог дана. Наиме, из два документа,
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35 Max Hastings, Catasstrophe. Europe Goes to War 1914, 2013, 45: “However the Serbs react
to the ultimatum (then been drafted), you must break off relations and it must come to war“;
Исто код: John Röhl, Germany, in: Decissions for War 1914, Keith Wilson (ed.), St. Martin Press,
N.Y. 1995, 27–54, 51, f. n. 45 i 46 (према: Manfred Rauchensteiner, нав. дело, 75; чак и
Кристофер Кларк који спекулише да је ултиматум био блажи од Рамбујеа 1999, наводи
исту чињеницу: C. Clark, нав. дело, 57, 467; M. Бјелајац, нав. дело, 180.
36 На овом становишту стоји и Марк Корнвал (M. Cornwall, нав. дело, 80–83).



по духу и садржају готово идентична, избацује наводе „у мери у којој то највише
буде могуће“, а такође „потпуно задовољење“ конструише тако што ове две речи
вади из њиховог правог контекста који гласи: „Српска влада се нада да ће Аустро‐
Угарска Влада, сем ако не жели по сваку цену рат, морати примити потпуно
задовољење које јој даје српски одговор“ (Тако стоји истоветно у оба телеграма).
Кларк пише да његову интерпретацију Пашићевог телеграма потврђује телеграм
британског отправника послова [sic!]. После тога је наводно дошла руска
интервенција или охрабрење и Србија се повукла.37

У Србији је посебну забринутост изазвао покушај да се повод за рат
претвори у његов узрок. Посебно што су се сви концентрисали на Сарајево 1914,
као да је ту започео Први светски рат. Тај рат заиста није морао почети због
атентата аустроугарског поданика на аустроугарског престолонаследника.

Забринутост је изазвана и уношењем појма „тероризам“ у оцену о
деловању омладинских организација на тлу Аустро‐Угарске са директном
асоцијацијом на Алкаиду, моћан симбол данашњице, свеобјашњавајући појам
за терор, суровост и експортовање џихадиста. Историчарка Макмилан је отишла
најдаље у овоме како у својој књизи тако и у јавним наступима. Она каже:
„Тешко је не упоредити их са екстремним групама међу исламским фундамента ‐
листима као што је Ал‐каида сто година касније. Као и ови каснији фанатици,
младобосанци су били одлучни пуританци, презирали су ствари као што је
алкохол и сексуални односи.“ Она без основа изједначава делатност удружења
и организација пре балканских ратова у Македонији са наводном делатношћу у
Босни и Херцеговини.38

Инсинуира се да је иза Сарајевског атентата стајала „екстериторијална
терористичка организација“ и да је пуковник Апис кључна фигура која је
осмислила и извела атентат.39 И за Кларка и за Мекмикина, али и за бројне друге,
о овоме нема сумње. 
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37 C. Clark, нав. дело, 461–464: “Pasic composed his telegram 25 July to Serbian missions
declaring that Belgrade intended to send a reply that would be ’conciliatory on all points’ and
offer Vienna full sasisfaction”; Види Пашићев телеграм у целини у: DSPKS, VII‐2, dok. 537,
654–655 и British Documentson Origines of World War, 1898–1914, Vol. XI, June 28th – August
4th, 1914, Items 1–299 (33 849), Belgrade, telegram No 52, D 12.30 PM, R 8 PM, 25 July,
британски отправник Кранканторп (Cranckanthorpe) за Греја (Gray). Кларк пише: “It was
probably the news from Russia that dispelled the mood of fatalism in Belgrade and dissuaded
the ministers from attempting to avoid war by acquiescing in the demands of the ultimatum“.
Кларк без објашњења атрибуира телеграму из Петрограда који је очито послат увече
после седнице руске владе 25. јула послеподне (ради се о одлукама управо са те
седнице), време доласка у Београд у преподневним сатима тог истог дана! (види шире:
М. Бјелајац, нав. дело, 188–191).
38 Margaret MacMillan, The War that ended Peace, The Road to 1914, Random House, New
York 2013, 545.
39 C. Clark, нав. дело, XXV: “Behind the outrage at Sarajevo was an avowedly terrorist
organization ... extraterritorial, without a clear geographical or political location ... its links with
to any svereign government were oblique, hidden and certainly very difficalt to discern from 



Довољно је подсетити како су се у једном тренутку заталасали духови по
питању да ли је Гаврило Принцип био терориста или херој, симбол борбе за
слободу. Код најистакнутијих ревизиониста овај младобосанац и његови другови
су означени терористима. Невешто су се неки бранили (Кристофер Кларк) да ће
у будућим издањима овај термин изменити.40 Уместо натегнуте „поуке“ са
паралелама данашње интерпретације глобалног тероризма и ондашњег
„спонзорисаног” из Србије, пропушта се прилика да се поводом обележавања
100‐годишњице од отпочињања рата нагласак стави на питање како је изгубљен
мир и како је свет улетео у један дуготрајан, исцрпљујући рат чије последице,
укључујући Други светски рат, оставише трајни печат на Европи и свету. На првом
месту заказао је фактор одвраћања. Може се уочити да је у Немачкој и Аустро‐
Угарској била на делу погрешна процена властите војничке супериорности и
погрешна процена (не)моћи главних опонената (Француске, Русије, Велике
Британије и Србије). Дакле, погрешно калкулисање оних сила које су мислиле у
том историјском тренутку ратом задобити моћ, а не неуверљива или закаснела
порука одвраћања од стране Антанте. Посебно изостајање правовременог,
јасног става Велике Британије. Британија се због унутрашње кризе са Ирском и
тешкоће да задобије јавно мњење акцијом због Балкана колебала у начину
деловања. Немачка акција у Белгији јој је дала важан медијски аргумент. Данас
има историчара који сматрају да Британија није требало да се умеша.41 Дакле,
различита ситуација од оне из 1912. или 1913. године. Руска парцијална
мобилизација 1914, мада дизајнирана као порука Аустро‐Угарској, није одиграла
уверљиву улогу као 1913. године. 
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outside the organization.“ Ово виђење истиче и један од историчара који хвали Кларкову
књигу и пише: “The events in Sarajevo sprang from the twentieth centuriy’s most important
act of what we would today call state‐sponsored terrorism“ (види: Michael S. Neiberg, C. Clark,
The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914, The Journal of Modern History 86, 3
(September 2014) 654–655).
40 M. Бјелајац, нав. дело, 234–235.
41 На овом месту се својим мишљењем одваја британски историчар Нил Фергусон (Niall
Ferguson), који сматра да Велика Британија није требало да се умеша на страни Антанте
и да је тиме Британија у ствари провоцирала светски рат. Могла је, по овом историчару
да поднесе немачко господство у Европи (Maev Kennedy, “Britain entering first world war
was biggest error in modern history”, Historian Niall Ferguson says Britain could have lived
with German voctory and should have stayed out of war, The Guardian, Thursday 30 January
2014). Фергусон није био тако експлицитан у својој познатој књизи The Pitty of War, Basic
Books, London 1998; Слично мисли, како смо навели, и проф. са Универзитета Кембриџ
Ричард Џеј Еванс који каже да Британија није успела да буде медијатор, како је успела
током претходне Балканске кризе (Тада је упозорила Немачку да неће дозволити да се
Француска комада и Аустро‐Угарска решава сама Балкан, јасно и гласно – прим. М. Б) јер
је било страх од немачких европских и глобалних амбиција – „страх који није био потпуно
рационалан јер је Британија већ до 1910. била задобила поморску утакмицу“. Еванс не
разматра друге аспекте, посебно будући положај Британије на европском тржишту под
немачком контролом, промену у колонијама и др. (види напомену 26).



Данас није ретка апологија мултиетничке, мултиверске и цивили ‐
зоване Монархије, па чак и Османске царевине, насупрот заосталој Србији и
експанзивном и шовинистичком српском национализму који гура на платформи
Начертанија 1844–1918. Историчар Кристофер Кларк иде тако далеко у свом
незнању (?) да сматра да је „Начертаније“ програм српске владе до 1918.
Заобилази се југословенски програм који је од августа 1914 био српски ратни
програм, као и целокупно искуство Југославије.42 Та држава се искључиво
помиње поводом њеног краја 1990‐тих. Зар упркос искушењима, Југославија
није била пример толерантне културне, верске и етничке мешавине, земља
грађанске једнакости, земља многих компромиса?

Одрицао се у многима од тих књига, или коментара на њих, оправдани
карактер супротстављања колонијализму и империјализму оног времена.
Намерно се инсистира да су наводно Хрвати и Словенци били задовољни у
Аустро‐Угарској и да су ту државу доживљали на другачији начин него Срби. Склања
се у страну све што сведочи управо о деловању других јужнословенских народа на
ослобођењу и еманципацији. У једном скорашњем интервјуу, Манфред
Раухенштајнер, један од истакнутијих ревизиониста ће рећи: „У бити, Аустроугарска
(А Југославија? – оп. М.Б.) је била сметња свакој националистичкој држави.
Међутим, Словенци и Хрвати су другачије од Срба доживљавали Аустроугарску.
Чак и у Босни и Херцеговини су, мање‐више, прихватили Аустроугарску. Многи
који гледају из 2014. кажу да је аустроугарски вишенационални оквир (A
југословенски? – оп. М.Б.) могао да преживи ...“ Раухенштајнер се не осврће на
положај и хтења Муслимана.43

Четири године пратимо интензивно ову тематику, можемо да закључимо
да данас паралелно постоје тежње да се, на једној страни, дограђује на постојеће
и признате темеље науке о Првом светском рату, а на другој, да смо сведоци
помодног, које свесно или несвесно води протагонисте да оживљавају
некадашње политичке расправе под параваном „научног“, сада у новим
околностима када у неким срединама постоји жеља да се докину „последњи
трагови неправедног Версаја“ или да се напишу „компромисне верзије“ које не
би производиле лоша осећања унутар нове Европе. За исток то не важи.
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42 C. Clark, нав. дело, 22.
43 „Фердинанд није желео рат против Србије“, интервју са Манфредом Раухенштајнером,
разговор у Бечу водио Милан Илић, НИН (26. јун 2014) 56–59.



Mile Bjelajac

UNINTERRUPTED DISCUSSION OVER THE BALKANS 
AS CAUSE OF THE FIRST WORLD WAR

Summary

The discussions and controversies regarding the “war guilt” and the origins
of WW I have lasted for almost a century now. The nature of controversy has not
been purely scholar one, but ideological and political one as well. The ideological and
political context has had a considerable impact on the scholarly field ever since. In that
sense, there is not much difference on the eve of the 100th anniversary. One can
discover how Interwar years, Cold War, Yugoslav crisis of 1990s, current EU matters
affect this issue. In strictly scholarly terms It seems that after 1960s academic
community has achieved consensus that was widely accepted on what were
immediate origins of the war ‐ it was the men gathered in Imperial Palace in Berlin
who pushed Europe over the brink … together with ‘hawks’ in Vienna”. It was also
clear who declared war to whom, and who invaded whom. If one goes through works
and monographs published since 1990s it looks like that some tendencies aim to
discard previously established consensus. The question thus imposes itself: on what
grounds? These newly‐published works do not offer any new evidence. Rather, they
elaborate the pre‐1914 political slogans, interwar claims of German (Austrian)
revisionists, mixing them up with new trends developed in the wake of the 1990s
Yugoslav crisis. Some scholars loudly claim that they have finally discovered the real
culprits of the world tragedy in 1914 – Serbia and Russia. Serbia “near barbaric
gangster state” plotted against Austro‐Hungary in pursuing its great national project
(Nachertanie, 1844), and was supported by Russia ‐ not the other way around, there
were no Austrian plots and plans, no Austrian inner problems from Poland to Croatia
and Bosnia. The German role is diminished. That role has been perceived as equal as
of the other Powers involved. In some interpretations it is described as even fare
behind the others (Russia, Great Britain, Serbia, Austria‐Hungary). However, new
consensus on this terms is fare from been reached.

Keywords: Serbia 1914, Revisionism, Assassination at Sarajevo.

Непрекинута дискусија о Балкану као узрочнику Првог светског рата

35





УДК: 94(100)“1914/1918“: 316.75(430)“19/20“
355.11“1914/1918“

Јерг ЕХТЕРНКАМП

ПРИСЕЋАЊЕ НА ПРВИ СВЕТСКИ РАТ. 
СЕЋАЊЕ, ИСТОРИЈА И ПРЕДСТАВА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 
У ЗАПАДНОЈ НЕМАЧКОЈ

Апстракт: Кроз анализу јавних комеморација палим војницима, анализу
ставова историчара у Западној Немачкој и анализу чињеница о томе како се знање о
историји преноси широј јавности, аутор чланка указује какво значење има Први светски
рат у историјском сећању. 

Кључне речи: војна историја, историја сећања, Први светски рат, сећање на
погинуле војнике.

Недавно је берлински дневни лист Тагесшпигел (Der Tagesspiegel)
известио о спектакуларном проналаску лешева: „21 немачки војник је 95 година
после своје смрти сахрањен у Француској. Ти војници су погинули у Првом
светском рату. Ковчези са њиховим посмртним остацима у петак су положени у
гробницу на немачком војничком гробљу Илфурт (Illfurth) јужно од елзашког
града Милуза (Mulhouse). Војници су 18. марта 1918. страдали у подземном
одбрамбеном утврђењу близу елзашке општине Карспах (Carspach) када се то
утврђење срушило услед француског артиљеријског дејства“.1 Такве вести које
у наше време бацају светло на насиље Првог светског рата, ретке су – и стога
заслужују да буду објављене.

Али какав дугорочан значај је имао Први светски рат у колективном
памћењу? У „јубиларној“ години, 100 година после почетка Првог светског рата,
једва да се може сагледати број докумената и књига са текстовима и
илустрацијама о овој теми. Али, може ли се на основу броја објављених издања
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1 Tagesspiegel (20. 7. 2013) 4.



и одржаних приредби закључити да је рат 1914–1918. после толико времена
поново присутан у данашње време? Или, да ли је то само додатан знак за
„economy of publishing“ логику издавачких кућа и мас‐медија, који узимају
годишњице као повод за велике публицистичке офанзиве, као да би постојала
логична веза између округле цифре и прошлости на коју та цифра подсећа? 

Желим да посматрам последице рата 1914–1918. и да питам какво му је
место у јавном сећању западних Немаца од 1920‐их година до данас. У ту сврху
желим да посматрам начин сећања на три димензије рата: на политичку, научну
и културну. Прво, посматрамо сећање на политичку димензију рата, и то у облику
јавног сећања на војнике страдале у рату. Овде ћу аргументовати да је сећање
на погинуле у рату валидан индикатор који показује какав је значај Првог
светског рата у историјско‐политичкој свести. Друго, желим да пружим увид у
развој научних истраживања о Првом светском рату од 1960‐их година и о
резултатима тих истраживања. Јер је, с једне стране, бављење „експерата“ том
темом, што је моја аргументација у том делу, специфичан научни начин сећања
на Први светски рат, а као такав се делимично рефлектује на јавност. С друге
стране, ратна прошлост је увек само толико присутна колико историчари ту
прошлост „актуализују“ – нема прошлости без историографије. Треће, осврнућу
се на културну инсценацију Првог светског рата. Добре изложбе посредују
између актуалних резултата научних истраживања, с једне, и заинтересоване
јавности, с друге стране. Илуструју оно шта се налази изван домена личног
искуства и фокусирају поглед на одређене димензије рата. Претежно ћу се у
овом делу осврнути на Савезну Републику Немачку; а када са стране погледам
оне друге европске државе, то би требало да помогне бољем сврставању
немачког случаја.

А пре него што се осврнемо на унутрашњу политику, културу и друштво,
треба у неколико кратких црта подсетити на далекосежне последице рата: Што
се тиче историјских епоха, тек Првим светским ратом окончао се „дуги 19. век“
– тако гласи позната формулација историчара Ерика Хобсбаума (Eric Hobsbawm).
С позиције историје и политике овај први глобални конфликт 20. века обележава
драстичан прелом, и то из три разлога: Прво, окончао је превласт Европе; САД су
постале нови „global player“. Друго, овај је рат довео до значајних и
далекосежних територијалних промена, пре свега на штету држава губитника, тј.
Централних сила – Немачког царства, Аустро‐Угарске и Отоманског царства.
Немачка не губи само своје колоније, већ и покрајине Алзас и Лорен, које су
припале Француској, округе Епен (Eupen) и Малмеди (Malmédy), који су припали
Белгији, северни Шлезвиг, који је припао Данској и делове Западне Пруске и
Горње Шлезије, који су припали Пољској. Аустро‐Угарска монархија се распала.
Нестале су и друге старе монархије, као Отоманско царство и Русија. „Друштво
народа“ као међународна организација требало је да убудуће спречи рат – што
није функционисало, као што знамо. Треће, овај светски рат довео је до
темељних промена на плану унутрашње политике и на друштвеном плану.
Присетите се само новембарске револуције у Немачкој и првог покушаја
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увођења демократије у Вајмарској Републици, али и успона радикалних
идеологија, попут националсоцијализма и фашизма. А са социјалног и културно‐
историјског гледишта треба свакако напоменути оних 17 милиона мртвих,
војника пре свега, који су иза себе оставили болну рану, па на основу сећања на
њих био је Први светски рат присутан.

Сећање на страдале војнике

Када је рат завршен, у Немачкој је живело око 2,7 милиона ратних
војних инвалида с телесним и психичким недостацима и поремећајима.
Потресни призор инвалида са ампутираним екстремитетима и са протезама био
је саставни део свакодневнице после рата. Сликар Ото Дикс (Otto Dix), учесник
у прошлом рату, забележио је то као нико други у својим гротескним сликама
ратних богаља. Много више људи је погинуло у рату: скоро девет милиона војних
лица, од чега два милиона из Немачке, скоро 1,5 милиона из Аустро‐Угарске,
више од 1,8 милиона из Русије, и скоро 460.000 из Италије. Француска је
оплакивала више од 1,3 милиона, а Велика Британија око 750.000 погинулих
војника. Милиони лешева били су једва пристојно сахрањени, расути по
бојиштима, далеко од отаџбине. У Немачкој су грађани 1919. основали „Народни
савез за бригу о немачким ратним гробовима“ (Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge). Задатак овог Народног савеза је био идентификација
погинулих, обједињавање њихових гробова на централним гробљима и
одавање почасти погинулим путем збрињавања њихових гробова и
организовање обележавања централног дана сећања, „Дана народне жалости“.
За време националсоцијализма Народни савез за бригу о немачким ратним
гробовима прилагођавао се приликама и проширио је своју организацију.
Савезничке силе су 1945. забраниле Народни савез, а већ 1946. дозволиле су да
савез настави свој рад. Немачки парламент га је 1952. задужио за уређење
ратних гробља. Овај савез до данас организује свечаности поводом Дана
народне жалости. 

Да узмемо као пример војничко гробље у градићу Илфурту о којем смо
говорили на почетку овог чланка. Од 1926. године Народни савез је водио бригу
о сабирном гробљу које је било уређено од стране француске војне
администрације. Међутим, недостатак новца и избијање Другог светског рата
спречило је трајно означавање гробова. После закључења немачко‐француског
уговора о ратним гробовима 19. јула 1966. тај је савез, уз новчану помоћ немачке
савезне владе, преузео коначно уређење немачких војничких гробља у
Француској из Првог светског рата. На гробљу у Илфурту од 1.964 погинулих
војника свега је 1.425 сахрањено у појединачним гробовима.2
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Шта нам сећање на војнике страдале у рату каже о историјско‐
политичкој свести? Култ палих војника, од позног 18. века, од америчке и
француске револуције, претпоставља повезаност с културном заједницом. Зато
што су војници кренули у рат за отаџбину (la patrie) и за нацију, њихова смрт је
оправдана. С друге стране, жртва војника легитимише политичку заједницу. Сада
се може култ палих војника разликовати према томе да ли се они који жале за
војницима виде у континуитету политичке заједнице којој припадају страдали.
Ово је, на пример, случај у САД‐у, у Великој Британији и у Француској. Ту се култ
палих темељи на опште прихваћеној борби за слободу и праведност. У Немачкој
ова се повезаност променила између 1918. и 1945. године. После Првог светског
рата највећи број Немаца наставио је неговање традиционалних вредности.
Оправдали су страдање војника националистичким идејама 19. века. 

Ово тумачење рата, које је преовладало у 1920‐им и 1930‐им годинама, чини
и разумљивим како је могло доћи до оног Другог светског рата који је од „светског
пожара“ између 1914. и 1918. правио Први светски рат. Тек пред крај овог последњег,
„тоталног“ рата, Немци су фундаментално променили свој став према рату. Сада (тек
сада) сећање на војнике страдале у рату – наш индикатор за историјску свест –
удаљавало се од оних вредности политичке заједнице за које су војници кренули у
рат и страдали. Ово се односило пре свега на националсоцијалистичку диктатуру,
али је важило и за Немачко царство од 1871. године. Тек после 1945, после
националсоцијалистичког рата и после масовног убиства над европским Јеврејима,
ради којег је вођен рат, који је био и предуслов за извршење тог масовног убиства,
тек се тада жалост за мртвима у сећању на погинуле раздвајала од повезаности са
дотичном политичком заједницом. Од хероја су постали жртве. Њихова смрт није
подсећала на славне борбе, већ је позвала на очување мира. Стандардна
формулација која је од 1960‐их година постала уобичајена поводом обележавања
сећања на жртве гласи: „Жртвама рата и тираније“. 

Саставни део државног резона западнонемачке демократије (као и
власти Социјалистичке уједињене партије у Источној Немачкој), био је
дистанцирање од Хитлерове диктатуре. Али како је било могуће истовремено
држати дистанцу од Другог и Трећег рајха, а у сећању исказати блискост према
погинулим војницима. Одговор гласи: путем уопштавања и деисторизација. То
значи: Од 1950‐их година војници погинули у Првом светском рату утопили су се
у већу групу погинулих у оба светска рата. Као пример наводимо споменике који
су током 1920‐их и 1930‐их година скоро у свакој општини подигнути у част
војника. Једноставно су после 1945. бројевима „1914–1918“ додали бројеве
„1939–1945“ и тиме је меморијално раздобље било продужено на целу прву
половину 20‐ог века, на такозвани век светских ратова. 

Ово схватање је утицало и на војни култ мртвих. Допустите да то
покажем на два примера. За пале војнике Ратне морнарице подигнут је у 1920‐
им годинама почасни споменик Ратној морнарици „Marine‐Ehrenmal Laboe“.
Овај је споменик служио за сећање на пале војнике, али и за опомену за боље
спремање на будући рат. Меморијални текст је 1927. гласио: „У част немачким
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морнарима/у част Немачкој Ратној морнарици/за повратак оба (Für deutsche
Seemann sehr’/Für Deutschlands schwimmende Wehr/Für beider Wiederkehr)“. А
1957. меморијални натпис је гласио: „У знак сећања на све страдале немачке
морнаре из оба светска рата и у спомен на наше страдале противнике. (Dem
Gedenken aller toten deutschen Seefahrer beider Weltkriege und unserer toten
Gegner)“. Затим, 1966. године одузет је војни контекст. Од те године тај натпис
гласи: „Меморијално место за погинуле свих нација који су оставили свој живот
на мору / споменик намењен развоју мирне пловидбе на слободним морима
(Gedenkstätte für die auf See Gebliebenen aller Nationen/Mahnmal für eine friedliche
Seefahrt auf freien Meeren)“. Централно меморијално место за војнике Копнене
војске, мој други пример, налази се у граду Кобленцу (Koblenz), унутар тврђаве
Еренбрajтстajн (Ehrenbreitstein). Војници који су кренули у рат под царем
Вилхелмом II постали су саборци фиктивне немачке копнене војске, као да нема
неке битне разлике између копнене војске за време монархије, диктатуре или
демократије. У тамошњој ниши првобитно су биле написане и цифре година: на
левој страни 1914–1918, а на десној страни 1939–1945.

У првом реду, треба констатовати: Сећање на Први светски рат од 1950‐
их година утапало се у заједничко сећање на погинуле у оба светска рата. Сам рат
је губио своју историјску посебност у толикој мери колико га је млађи други рат
потискивао у позадину. То подразумевам под „деисторизацијом“. Међутим, за
разлику од тога, у Великој Британији и у Француској, Први светски рат је до данас
остао више присутан што се тиче монументалних споменика. Примери за то су
споменици за сећање и споменици за опомену, подигнути на бившим
бојиштима, њима ћу се бавити мало касније. Али треба напоменути и споменике
подигнуте у урбаном простору. У самом центру Лондона се налази чувени
кенотаф, симболичан гроб, који подсећа на „Велики рат“ (the Great War). У част
погинулим војницима многе земље, које су учествовале у том рату, подигле су
„Споменик незнаном јунаку“: Енглеска у Вестминстерској опатији (1919),
Француска испод Тријумфалне капије у Паризу (1920), Италија у споменику
Виктору Емануелу у Риму (1921), Немачки Рајх у меморијалној згради на
булевару Под липама (1931) у Берлину. На основу анонимности појединачног
лица, све нације се могу препознати у таквом споменику.

У Паризу, Гроб незнаног јунака испод Тријумфалне капије подсећа на
погинуле борце из Првог светског рата. Има још других облика и ритуала сећања.
На пример, 11. новембар је празник у Француској. Подсећа на примирје које је
Француска 1918. склопила с Немачким Рајхом. Дана 11. 11. Французи
традиционално организују велику комеморацију на најзначајнијем ратишту
Првог светског рата, код Вердена (Verdun). Тиме долазимо до другог начина
јавног, политичког сећања.

Седамдесет година после почетка Првог светског рата, одједном се у
немачким и француским новинама пуно говорило о Вердену. Јавно сећање на
погинуле војнике представља, као што сам рекао, политички акт. А посебно јасно
се то видело 22. септембра 1984. када су се тадашњи савезни канцелар Хелмут
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Кол и француски председник Франсоа Митеран срели на бившем бојишту код
Вердена. У Вердену Французи и Немци су 1916. водили једну од најнемилосрднијих
битака Првог светског рата, после које је на бојишту остало око пола милиона
погинулих. У „млину кости“ Вердена, огромни губици представљали су саставни
део стратегије, немачки официри су намеравали да наметну француској војсци
битку „исцрпљења“. Милиони граната су експлодирале на терену који је био
велики само неколико квадратних километара. „Ко није био у Вердену, тај није био
ни у рату“, рекли су ветерани после рата. И управо овде, приликом меморијалне
церемоније испред костурнице француског војног гробља у Дуомону (Douaumont),
у којој леже посмртни остаци 130.000 непознатих погинулих у рату, Кол и Митеран
хтели су да прикажу помирење. Чак је Кол био изненађен када га је Митеран
ухватио за руку. Обојица су стајала у том ставу неколико минута.

Ово политичко сећање на погинуле војнике далеко је прекорачило
немачко‐француски однос. У заједничкој изјави, коју су оба државника том
приликом објавила, стоји: „Заједничким одавањем почасти погинулим у
прошлим биткама (Немци и Французи) дају на историјском месту знак да су оба
народа неопозиво кренула на пут мира, разума и пријатељске сарадње.
Уједињење Европе је наш заједнички циљ; зато радимо у духу братства“.
Помирење је било спој између рата и мира у Европи. Немци и Французи, који су
се борили једни против других као наводни „заклети непријатељи“, постали су
сада „мотор“ европског уједињења. 

Узбуђење, до којег је дошло приликом посете Вердену, скоро је
заборављено. Људи нису били иритирани понашањем државника који су се
држали за руке и који су се добро слагали, упркос супротним политичким
уверењима. До нерасположености је довела сумња да је Верден био само
„принудно решење“. Конзервативне француске новине Ле Фигаро (Le Figaro)
писале су да је Кол интерно захтевао да буде позван на велике свечаности 6.
јуна 1984. поводом обележавања 40. годишњице искрцавања савезничких снага
у Нормандији 1944. Након што је Митеран то одбио, Кол је као накнаду
прихватио предлог да се сретну у Вердену. Да ли је овај гест на гробовима можда
био само хладнокрвно калкулисан? Да ли су оба државника искористила Први
светски рат како би имитирали централни гест помирења између Шарла де Гола
и Конрада Аденауера у Ремској катедрали која је била у Првом светском рату
знатно оштећена у нападу Немаца? Кол је после тога одбио такву
интерпретацију. У својим мемоарима описао је како је гледао у очи ветерана
који су се руковали с њим: „Очи су блистале од среће. ‘Да сам то још могао да
доживим‘ шапнуо ми је један од њих у ухо. Свечани призор.“3. Док су критичари,
по речима Кола, као увек само „разглабали“ о његовом наступу, Кол је 1990.
направио лук од помирења у Вердену до уједињења Немачке. „Дух овога стиска
руку у Вердену, 1989/90. показао се ваљаним“, билансирао је учени историчар
Кол у ретроспективи. То нас доводи до другог пута преношења рата у садашњост.
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Научна истраживања о рату

Шта знамо о узроцима, току и последицама Првог светског рата? Како
интерпретирамо то? Какво значење приписујемо овом рату данас? То су сигурно
питања која се постављају у историјским истраживањима. Као што је то код
сећања, тако и историја има своју прошлост. Стога желим, што се западно немачке
стране тиче, да разликујем четири фазе: време непосредно после Првог светског
рата, време националсоцијалистичке владавине, прелазна фаза после 1945. и
историјска истраживања о светским ратовима од 1970/80‐их година до данас.4

Прво: Још су савременици рата показали велико интересовање за
„обраду“ рата. Спектар обраде рата кретао се од прича у шареним сликама до
обрађивања догађаја на основу архивске грађе у складу са научним захтевима.
У то, на пример, спадају годишњи извештаји Приказ Европског рата у списима
(1914–1919) (Der Europäische Krieg in aktenmäßiger Darstellung [1914–1919]) које
је издао историчар Фридрих Пурлиц (Friedrich Purlitz). Међутим, најважнији
историјски приказ је састављен од стране Немачког државног архива који је
после краја рата основан у Потсдаму и који је био овлашћен да прикупља
службене и приватне документе у вези са светским ратом. Овде је – између 1925.
и 1944, 1956. – издато 14 томова публикације Светски рат 1914–1918 (Der
Weltkrieg 1914–1918). Тек 1956. Савезни архив је издао два последња тома. Ова
је публикација – кратко и јасно названа Дело о Светском рату (Weltkriegswerk)
– следила традицију историографије која је дошла до изражаја у оним делима
која је написао пруски генералштаб у 19. веку. Иако су за ову публикацију
користили и методе које изгледају модерно, као на пример прикупљање исказа
сведока времена, намера је пре свега била едукација народа и – с погледом на
изгубљени рат – одбрана „части“ немачке војске – што значи њених генерала. 

У првим деценијама после рата није направљен научни биланс рата који
би могао задовољити академске потребе. То заправо није толико зачуђујуће
колико то можда изгледа на први поглед. Наиме, историчари се, по правилу, не
баве тиме шта се дешавало јуче, већ тиме шта се десило прекјуче. Јер, само на
овај начин имају критичку дистанцу према предмету својих истраживања и
поред тога и могућност коришћења архивске грађе која није доступна у прво
време. У Немачкој рок доступности износи 30 година. Осим тога, 1918/1919.
време ратних сукоба још је трајало. Пре свега у источној Европи и даље се
ратовало око граница држава. 

А историчари (и јавност) интересовали су се, у првом реду, и за други,
секундарни проблем: Ко је био заправо одговоран за избијање рата? Ово питање
дотакло је неуралгичну тачку јавности, јер се односило на дискусију око питања
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кривице за рат. Главни је циљ био – доказивање некривице Немаца и
оспоравање такозване лажи о кривици Немаца за рат (Kriegsschuldlüge), која је
била установљена у Версајском уговору. У ту сврху највећи број историчара и
публициста направио је спону са прошлим временом владавине Бизмарка.
Њихов је аргумент гласио: У раздобље империјализма формирала се
констелација сила која је спречила Немачко царство да се широм света развија
као што су то могле друге велике силе. Због овог „окружења„, по њиховој
аргументацији, Немачка је била угрожена у својој егзистенцији и на основу ове
невоље настојала је да се брани. – Универзитетски историчари су ретко
учествовали у овој пропагандној кампањи, али нису ни нудили супротна
тумачења. У најважнијем стручном часопису Историјски часопис (Historische
Zeitschrift) објављенo је између 1914. и 1933. само девет чланака о рату.

Ипак је на основу истраживања о узроцима рата била састављена
централна збирка докумената која се темељи на списима Министарства
иностраних послова: Велика политика Европских кабинета, 1871–1914 (Große
Politik der Europäischen Kabinette, 1871–1914). Један од издавача био је
оријенталист Јоханес Лепсиус (Johannes Lepsius) (који је познат по својој критици
турског геноцида над Јерменима). Друге земље су, хтеле – не хтеле, следиле:
Велика Британија 1926–1938. British Documents on the Origins of the War, затим
Француска Documents diplomatiques francais, 1929–1956. да наведем само два
примера. Али ни историчари „победничких сила“ нису саставили неки критичан
целокупан приказ. И код Британаца и Француза превладала је „историографија
генералштаба“ која је стриктно подељена између војних дешавања, с једне, и
политичких контекста с друге стране – а све друго је из ње изостављено. 

У Трећем рајху – дакле у другој фази – променила се перспектива.
Националсоцијалисте није толико интересовало питање како је могло доћи до
рата, већ питање зашто су Немци изгубили рат и како је убудуће могуће избећи
војни пораз. У 1930‐им и 40‐им годинама Први светски рат је служио као
историјски каменолом из којег су се могли извадити жељене јуначке приче:
„Лангемарк“, „Верден“, „Таненберг“: Тако гласе имена мистичних бојишта у
Белгији, Француској односно Источној Пруској. У јесен 1940. одржане су у
Вердену и на војничком гробљу у Лангемарку комеморације које су требале
симболизовати коначни крај Првог светског рата након што је Француска била
муњевито окупирана. Већ 12. јуна 1940. новине Фолкишер Беобахтер (Völkischer
Beobachter) објавиле су фотографију на којој је војник Вермахта поставио заставу
нацистичке Немачке (са кукастим крстом) на француско тло. Испод ове слике
стајала је реченица коју је војник Вермахта довикнуо друговима из Првог
светског рата: „Ви сте ипак победили„. Континуитет Првог светског рата у главама
показао се у томе да је трајање рата продужено на актуалну ратну садашњост.
Пропаганда је прославила врхунац војних победа, дакле брзе победе Вермахта
над Белгијом и Француском 1940. као стварни крај (Првог) светског рата.
Националсоцијалистичком режиму је стало до војне мобилизације „народне
заједнице“. И многи историчари допустили су да буду искориштавани у ту сврху.
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Да ли је крај другог рата 1945. донео преокрет у области историографије
о рату? У почетку није донео тај преокрет – стога је могуће назвати трећу фазу
прелазном фазом. Западнонемачки историчари у другој половини 1940‐их и у
педесетим годинама наставили су историографију из раздобља између два рата.
Варирали су старије интерпретације према којима су Немци некако нехотично
упали у рат, а нових истраживања није било. Поред тога, Други светски рат је од
историчарa захтевао објашњења. На пример, дело историчара Фридриха
Мајнека (Friedrich Meinecke) Немачка катастрофа (Die Deutsche Katastrophe)
директно се надовезивало на ранија националноисторијска тумачења рата
1914/18. И националконзервативни историчар Герхард Ритер (Gerhard Ritter) у
својем делу Државно умеће и ратна вештина (Staatskunst und Kriegshandwerk)
(1954–1968) полазио је од тога да се Немачка 1914. налазила у „принудној
ситуацији“. Нова научна истраживања која су рађена у иностранству, на пример
у Италији, о Јулској кризи 1914. године, само су ретко била тематизована.

Тек почетком 60‐тих година, први велики спор међу историчарима
донео је свеж ветар. Овај се спор односио на Први светски рат, тачније: на
кривицу Немаца. „Има много књига о историји које проширују наше знање и
које испуштамо из руке уз пуно захвалности према аутору. Али има и других
књига, а нема их много, које нас шокирају и потресају. Оне погађају срж ставова
који су нам били драги. У такве књиге спада [...] нова књига хамбуршког
историчара Фрица Фишера [Fritz Fischer] Посезање за светском моћи
[Griffnachder Weltmacht].“ Овим речима почиње 1961. приказ књиге у недељним
новинама Дие Цајт (Die Zeit).5 На скоро 900 страница Фишер је показао да
Немачко царство никако није „клизнуло“ у рат, већ да га је намерно изазивало
– са циљем да путем успостављања превласти у Европи постане водећа сила у
свету. Далекосежне ратне циљеве нису, као што је Фишер доказао, поставили
само сви немачки кругови и кругови из тешке индустрије, већ се са овим
циљевима сложило и руководство Немачког царства, у вези са чим је постојао
широк друштвени консензус. Дакле, Немачка је била означена као главни
кривац. То је било сасвим супротно ономе што се до тада мислило. 

Није чудно што се његов хамбуршки противник, Егмонт Зехлин (Egmont
Zechlin), добровољац од 1914. године, који је у рату изгубио леву подлактицу,
осећао изазваним Фишеровим делом у истој мери као што је то био случај код
Герхарда Ритера који је као војник на фронту био рањен три пута.
Педесетогодишњица избијања рата, која се обележавала 1964. године,
изазивала је велико интересовање у јавности. Недељник Шпигел (Spiegel)
објављивао је од маја 1964. серију одломака из тадашњег трећег издања ове
књиге. На научном скупу поводом Дана историчара у Берлину 1964, на врхунцу
контроверзе, постало је јасно да су конзервативни историчари били у
међувремену натерани у дефанзиву. Још 2011, поводом 50. годишњице настанка
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„Фишерове контроверзе“ недељне новине Дие Цајт још једном су се бавиле
овим догађајем.6 Али су тада научна истраживања о рату већ одавно кренула
другим путем. 

Овим прелазим на четврту фазу у раду историчара да пренесе Први
светски рат у садашњост. Што се тиче методике, Фишеров рад је био доста
конвенционалан. И овај историчар из Хамбурга обрадио је документе који су
били типични за тадашње време: дакле, пре свега се бавио дипломатским
списима. Паралелно са променама у развоју историјске науке, која се све више
бавила социјалним и друштвеним темама, дошло је и до промене у водећим
питањима која су се постављала у вези са раздобљем 1914–1918. Сада су се
спроводила истраживања, на пример, и о ратној привреди, о инфлацији
условљеној ратом, о политичким проблемима на унутрашњем плану и о
друштвеним последицама рата.7 Почетком 1980‐их година историја свако ‐
дневног живота и менталитета, која је у то време доживела бум, поставила је
„ратни доживљај“ у средиште пажње. У сврху истраживања свакодневнице
војника на ратиштима, историчари – и све више историчарки – анализирали су
приватне дневнике, фотографије и писма војника.8 Не само у Немачкој, већ и у
Француској и Великој Британији, рат је постао омиљени предмет „историје
одоздо“. Ово посматрање локалне и регионалне историје темељило се на
безброј извора, а не искључиво на списима Министарства спољних послова који
су пружили информације о деловању политичара.

Ова „модерна“ војна историја, која се интересовала посебно за
запажања и искуства која је стекао обични војник,9 открила је и сасвим нове
стране рата и кориговала је старе, познате слике. Желим да дам пример који се
односи на последице рата: Дуго се мислило да су немачки војници, пре свега
они који су се борили на фронтовима, били брутализовани једино на основу
њиховог учешћа у Првом светском рату и њиховог честог доживљаја насиља у
рату. Ово привикавање на насиље у рату, тако је била претпоставка, објаснило
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би политичко насиље у Вајмарској Републици – туче на улицама и у дворанама,
борбе слободних корпуса. Пре свега Ернст Јингер (Ernst Jünger) је створио и
формирао нашу слику готово заносног памћења на рат.

Насупрот томе, новија научна истраживања из области социјалне и
културне историје показала су да је било могуће на различите начине
пребродити искуства стечена у Првом светском рату. Осим тога било је и оних
ветерана који су могли ментално искључити своја стечена искуства, а било је и
оних који уопште нису стекли искуства ратног насиља јер нису ни учествовали у
борбама. Након повратка из рата била је код већине ветерана веома изражена
потреба за враћањем у миран цивилни живот – потреба за „нормалношћу“, која
је била итекако разумљива после трауматичних месеци проведених у ратним
рововима. Немачки војник (Landser), који је био жедан мира, по правилу није
имао никакво интересовање за насилно решавање политичких спорова, уколико
би се ратна борба наставила у предизборним борбама. 

Идеализујућа слика рата, као што ју је пропагирао Ернст Јингер, била је
пре свега од значаја за мањину добровољаца из грађанског слоја који су
глорификовали своје учествовање у рату. У мањини су били и они бивши борци
са фронта и они борци слободних корпуса који су се у 1920‐им и 1930‐им
годинама убрајали у крајње десничарски спектар партија у Немачкој. Нису ни
презали од тога да туку своје политичке противнике или да их чак убијају.
Међутим, научна истраживања су показала да није могуће објашњавати
спремност за насиље једноставно на основу проживљених ратних искустава –
то би била погрешна логика. Напротив, и у иностранству и у земљи од већег
значаја су биле оне слике о противницима које су биле дубоко укорењене у 19.
веку и које су, дакле, постојале већ пре избијања овог рата. Ти ставови су били
радикализовани најпре на основу ратних искустава стечених 1914–1918, а после
тога и на основу револуције 1918/19.10

И наука следи трендове. Ови трендови приказују Први светски рат у
променљивом светлу. Шта су најновије „моде“ у области научних истраживања
о Првом светском рату? Можемо да разликујемо три нове радне области:
Централни су појмови „глобална историја“, предисторија, синтеза. „Глобална
историја“: Актуална истраживања желе да напусте уобичајену националну и
евроцентричну тачку гледишта. Овде се о Првом светском рату већином пише
као о европском догађају. Када је било речи о „пракатастрофи“, онда се пре
свега мислило на последице за европске државе. Али, на овај начин не
оцењујемо објективно глобалну димензију овога рата. Наиме, барем 40 држава
је широм света учествовало у овом рату. Са временом и са простором мењају
се и услови рата. Стога се историчари већ неколико година интересују за
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регионална дешавања у Азији, Африци, Јужној Америци и за „релативну
хронологију“, дакле за регионално различите слојеве времена (Koselleck) Првог
светског рата.11 Ззмете у обзир подручја под специјалном управом, на пример
Палестину, подручје под мандатом Друштва народа, које је после распада
Османског царства на Конференцији у Санрему 1920. додељено Великој Британији.
Касније су на овој територији настали Израел и Јордан, Појас Газе и Западна обала.12

Млади историчари се интересују за ова „слепа места“ у области науке, за „рат на
далеким фронтовима“. Ко зна да су у Централној Азији и на Хиндукушу политичке
и војне личности Немачке после Октобарске револуције покушале муслимане, који
су тежили за независношћу, подстицати на свети рат против Русије ради
онемогућавања руске политике моћи и ради остваривања привредног успона
Немачке широм света на крају рата?13 Први светски рат и џихад (Erster Weltkrieg
und Dschihad), тако гласи наслов зборника који је недавно објављен.14

Друга област научних истраживања стара је само на први поглед. Након
што су историчари дуго били посвећени послератном времену, од недавно се
интересују поново за предисторију рата. Како је дошло до избијања рата? Сада
се више не ради о приписивању кривице, као што је то био случај у 1920‐им
годинама и приликом „Фишерове контроверзе“, већ сасвим трезно о анализи
укупне историјске констелације на основу које је дошло до конфликта. Јер је
јасно: Сарајевски атентат не може се сматрати јединим узроком избијања рата.
У средишту пажње је, дакле, кризно стање пре 1914, тј. пропаст покушаја
решавања кризе дипломатским путем у лето 1914.15

На самом врху листе бестселера била је 2014. студија „Месечари“
Кристофера Кларка, аустралијског колеге, који предаје на универзитету у
Кембриџу.16 Кларк приказује механизме који су довели до избијања рата: Сви
који су тада били задужени за доношење одлука били су мишљења да им је рат
наметнут споља и да га треба прихватити као историјску нужност ради одбране
отаџбине. Немци су веровали да рат потиче са истока; Руси су били уверења да
су Аустријанци и њихови савезници хтели провокацијама изнудити рат. Једва је
било оних који су с пуно заноса кренули у рат, како се то дуго времена у Немачкој
претпостављало на основу историјског мита о патриотском заносу добровољаца
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у лето 1914, такозвани „Augusterlebnis“. Да су савременици сматрали рат
историјском нужношћу, не значи да је рат био то – напротив. Можемо овај
светски рат карактеризовати као „невероватан рат“ – тако гласи наслов зборника
новијих научних радова.17 До месеца јуна 1914. очекивало се чак попуштање
напетости. Да је Европа пребродила лето 1914. без конфликата, могло је доћи и
до другачијег развоја догађаја. На крају, „питање кривице“: Кларк долази до
закључка да је кривица била подједнако подељена. Не види никога ко сноси
главну одговорност, већ види неке актере „који не сносе никакву одговорност“18

као што је то, на пример, Белгија. Симпатија коју је Кларк изразио очигледно
према Немачкој, изазивала је интересовање медија за ову књигу и довела је до
кратког разрачунавања између историчара. Неки млађи аутори повезали су
ревизију тезе о кривици за рат са критиком на рачун интеграције Савезне
Републике у Европу: Пошто се, према њиховој аргументацији, тврдња показала
погрешном да су Први и Други светски рат проузроковани национализмом
Немачке, није више исправна премиса у односу на пројекат Европе да треба
интегрисати Немачку у наднационалну заједницу држава.19 Насупрот томе,
историчари као Хајнрих Аугуст Винклер (Heinrich August Winkler) упозорили су
на то да „национални тонови“ и наивни захтев за историјом „без нормативног
баласта“ ... доводе у потпуну заблуду.20 Дакле, „ревизионисти“ нису изазивали
спор између историчара, већ само буру у чаши воде.

У новије радове још спадају, ова је трећа област, прегледи и резимеи
научних истраживања. Енциклопедија – Први светски рат (Enzyklopädie Erster
Weltkrieg), која је 2014. изашла у актуализираном издању, стандардно је дело
на немачком тржишту.21 Научници из 15 земаља саставили су више од 650
чланака о личностима, догађајима, земљама, установама и појмовима.
Новододати прилози одражавају актуално интересовање научних истраживања
и указују на нове путеве: медије, насиље, национализам, геноцид, колонијализам.
У Француској Encyclopédie de la Grande Guerre од недавно пружа такав преглед.22

Од 2014. на интернету је доступна и прва виртуална енциклопедија: 1914‐1918‐
online. International Encyclopedia of the First World War. Под овим именом
регистрован је међународни кооперативни пројекат који има своје седиште на
берлинском Слободном универзитету и који пружа на енглеском језику
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платформу која је доступна свакоме.23 Ове читанке и енциклопедијски лексикони
намењени су не само стручњацима, већ и широј публици која је заинтересована
за историјске теме. Најзад, ова публика јесте и циљна група за коју се организују
изложбе о Првом светском рату. Тиме смо стигли до последње етапе на свом
путу кроз историју сећања на Први светски рат.

Инсценација рата

Ко данас жели до „доживи“ светски рат, тај иде у музеј. Тамо, у музеју,
излаже се рат: војничке кациге, фотографије, пропагандни плакати спадају у
експонате музеја. Већ дуго пре краја рата људи су почели да документују велике
догађаје и да обезбеђују сведочанства о њима за будуће генерације.24 Рат
1914/1918. већ је рано постао, као што се данас каже, медијски догађај. Технички
предуслови су били добри за то: ротационо штампање омогућило је јефтино
умножавање; по повољној цени је било могуће репродуковање фотографија и
дела штампаних техником вишебојне штампе. Дакле, није ни пре, а камоли
после 1918, мањкало приказа, хроника и документација које су представљале
Велики рат у речи и у слици. Приватна лица и општине почеле су да скупљају
успомене и да састављају „ратне колекције“. Скоро у свим државама које су
учествовале у том рату, основани су ратни музеји. Немачке ратне изложбе
(Deutsche Kriegsausstellungen) – на пример 1916. у Хамбургу – на почетку су
величале победу и служиле су за стабилизовање „домовинског фронта“. У
Штутгарту је 1921. била отворена велика Ратна библиотека (Weltkriegsbücherei)
– данашња Библиотека за савремену историју (Bibliothek für Zeitgeschichte). 

Први светски рат као тема изложбе – то се чешће дешавало у Савезној
Републици Немачкој. При томе је могуће разликовати, с једне стране, изложбе
које се баве ратном историјом у одређеној регији, а с друге стране, централне
изложбе. У Франкфурту на Мајни 1976. одржана је регионална изложба: Излаже
се рат. Колекција ратних предмета Историјског музеја [Франкфурт на Мајни]
(1914–1918) (Ein Kriegwirdausgestellt. Die Weltkriegssammlungdes Historischen
Museums [Frankfurt/M.] (1914–1918).25 Историјски музеј Франкфурт, чији
експонати у вези са Првим светским ратом нису нестали током Другог светског
рата, први пут је приказао своју колекцију тих предмета. Ко данас жели да посети
неку изложбу о овој теми, може, на пример, да путује у Инголстат. У једном од
већих војноисторијских музеја у Европи, у Војноисторијском музеју Баварске,
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стална изложба Први светски рат (Der Erste Weltkrieg) приказује посетиоцима
„исцрпљујућу и бруталну свакодневницу на фронтовима као и патње и одрицања
породица код куће и рањених војника у војним болницама“. У публикације које је
издала ова установа спада књига Први светски рат. За децу и одрасле (Der Erste
Weltkrieg. Für Kinder und Erwachsene) аутора Франца Хофмајера (Franz Hofmeier).

Место за централне изложбе пружио је Немачки историјски музеј, који
је основан 1987. и који се (1998) после уједињења Немачке преселио у оружницу
која се налази на булевару Под липама у Берлину. Немачки историјски музеј,
међу осталим заједно са музејом Imperial War Museum, приказао је 1994. у
Берлину изложбу Последњи дани човечанства: Слике из Првог светског рата
(Dieletzten Tageder Menschheit: Bilderdes Ersten Weltkrieges). Поводом
деведесетогодишњице, Немачки историјски музеј је 2004, у својој новој
надоградњи приказао изложбу о Првом светском рату и о његовим политичким,
друштвеним и менталним последицама: Први светски рат 1914–1918. Догађај
и сећање (Der Erste Weltkrieg 1914‐1918. Ereignisund Erinnerung) (2004).26

Званични циљ изложбе је био скренути пажњу јавности на војни конфликт који
се сматра „пракатастрофом 20‐ог века“. Изложба, која је била подељена у три
дела, упознала је посетиоце са до тада сасвим непознатим искуствима која су
друштво и појединци стицали током рата, са последицама на основу тих
искустава, приказала је послератни поредак у међународној перспективи и, на
крају, представила је различите облике културе сећања у разним државама.

Главни град Берлин 2014. године привлачи заинтересоване новим
изложбама. Централна изложба Немачког историјског музеја 1914–1918. Први
светски рат (1914–1918. Der Erste Weltkrieg) приказује на примеру појединих
градова – између осталих Берлин, Брисел, Петроград и Верден – ток ратних
дешавања са њиховим разним друштвеним последицама. На изложби се може
пратити повећање насиља у току рата до индустријализоване масовне смрти и
до проналажења нових убојних техника као што је био отровни гас или авионске
бомбе. Музеј фотографије приказује различите начине употребе фотографија у
рату. Библиотека за уметност приказује значај моде у време Првог светског рата
„као претечу моде у 1920‐им годинама и ослобођење жена од дугих сукњи и
корсета с тим у вези„. Музеј Европских култура истражује механизме ратне
пропаганде у оквиру своје изложбе Велики рат 1914–1918: Слике између
пропаганде, уметности, општег добра и реалног живота војника (Der Große Krieg
1914–1918: Bilderzwischen Propaganda, Kunst, Wohlfahrtundrealem Soldatenleben).

И библиотеке служе као посредници између култура. Понекад су
располагале опширним збиркама које говоре о употреби мас‐медија у Првом
светском рату. У Штутгарту је 2009. г. дошло до немачко‐француске
копродукције. Изложба 1914–1918: У папирнатим грмљавинама – ратне
збирке библиотека (In Papiergewittern – die Kriegssammlungender Bibliotheken/
Orages de Papiers – les  collections de guerredesbibliothèques) била је резултат
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међуграничне сарадње Покрајинске библиотеке Виртембергаса и Bibliothèque
Nationale et Universitaire de Strasbourg. Експонати Покрајинске библиотеке
потичу пре свега из библиотеке за савремену историју која је 1915. у Берлину
под именом Библиотека светског рата (Weltkriegsbücherei) била основана као
приватна збирка швапског индустријалца Рихарда Франка (Richard Franck). Збирка
је 1921. пренета у Штутгарт, а седам година касније трансформисана у задужбину.
Ова библиотека за историју и политику од 1914. интегрисана је од 2000. као
специјална библиотека у Виртембершку покрајинску библиотеку. Збирка тренутно
броји око 360.000 томова, а проширена је додатним посебним збиркама.

Можемо, дакле, констатовати: Први светски рат је био увек изнова
предмет изложби, у покрајинама и у главном граду. Ове изложбе одражавају
ону промену у области научних истраживања о светском рату коју сам мало пре
скицирао: од историје до социјалне и културне историје рата. Али, у Немачкој
овај рат није добио сопствени музеј. У Француској ово изгледа сасвим другачије.
Овде, где је било централно ратиште, од 1990‐их година настали су ратни музеји
и ратна спомен‐места, који су привукли интернационалну пажњу не само на
основу њихове архитектуре, већ и на основу њиховог концепта излагања и
спровођења музејске педагогије. Музеј Historial de la Grande Guerre који се
налази у дворцу града Пероне (Péronne), у Пикарди, оријентише се према
социјалној историји и историји менталитета – због чега је дошло до протеста од
стране поборника традиционалне војне историје. Овај музеј, помоћу експоната
из Француске, Велике Британије и Немачке, приказује пре свега како је
изгледала свакодневница војника и каква су искуства стицали људи на
домовинском фронту, и то паралелно за ове три земље.27

Овде почиње и „Кружна стаза сећања“ на реци Соми где је од краја јуна
до краја новембра 1916. беснела највећа битка Првог светског рата са највећим
бројем губитака. Стаза води преко бојишта до војничких гробаља и до других
места ирландског, њуфаундланског, аустралијског, јужноафричког, немачког и
француског сећања на рат. Не може се заобићи споменик код Типвале (Thiepval)
који је 1932. посвећен око 72.000 британских и јужноафричких војника који су
овде изгубили свој живот између 1916. и 1918. Овај обилазак је обележен
знаковима на којима су нацртани црвени макови (poppy flower) који су постали
британски амблем сећања. 

И на подручју, на којем су се 1914. и 1918. водиле битке на Марни, дана
11. 11. 11. године у 11.11 сати отворен је још један музеј о Првом светском рату:
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Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Други пример је у: САД – National
World War I Museum у Канзас Ситију (саграђен у 1920‐им годинама, 2006. поново
отворен као званичан споменик Првом светском рату). У Великој Британији,
Први светски рат је поред Другог светског рата предмет изложбе у музеју Imperial
War Museums (1920) који је конципирао своју изложбу са перспективе британске
војске и британског друштва. 

Ова разлика у вези са музејима може се тумачити као знак за то да за
Немце изгубљени рат 1914/18. у колективном памћењу има други значај него
што је то случај у државама победницима као што су Француска, Велика
Британија и САД. Али се може и аргументовати да сталне изложбе као и
истраживачки пројекти на универзитетима, научне публикације (онлајн)
представљају флексибилнији одговор на питања која актуална генерација
поставља у вези са овим поглављем историје.

На крају, поглед у будућност. Сада постоји узбудљив приступ овој теми
и на европској разини. Најновији модел се зове „краудсорсинг“. У време Web
2.0 сви добијају могућност да на онлајн платформу стављају документе из
светског рата на располагање и да допринесу њиховом уређивању. Већ 2008.
Универзитет у Оксфорду, захваљујући помоћи британског становништва,
саставио је своју архиву Great War Archive. Уз помоћ Европске Уније овај пројекат
ће сада под именом „europeana 1914–1918“ бити проширен по целој Европи.
Пројекат има за циљ да преко интернета чини доступним разноврсне
перспективе гледања на Први светски рат. Намера је да, поред предмета и
садржаја које архиви, музеји и библиотеке стављају на располагање, пре свега
на основу приватних предмета, сећања и на основу прича с тим у вези из целе
Европе, колективна искуства стечена током рата буду видљива и да они
предмети и приче дају нове подстицаје за будућа истраживања. Јер није лако
нешто сазнати о страховима, надама и фантазијама „обичних“ људи. Приватна
писма и дневници у породицама се чувају већином само неко време. Путем
„краудсорсинга“ намерава се „дати глас пре свега оним људима који би иначе
остали неми“, како је то формулисао Герхард Хиршфелд (Gerhard Hirschfeld). У
овом случају, од 1980‐их година плодни културно‐историјски приступ повезује се
са могућностима које нови медији 21. века пружају за интеракцију.

Присећање на I светски рат. Сећање, историја и представа I светског рата у Западној Немачкој 
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Jörg Echternkamp

BRINGING FIRST WORLD WAR TO MIND.
COMMEMORATION, HISTORY, AND REPRESENTATION OF WAR 

IN WEST GERMANY

Summary

What has been the meaning of World War I for historical consciousness since
the 1920s? What role has it played in various forms of representations of the past in
Germany? To what extent has World War II changed our vision of what is called the
“Great War” in other countries? With regard to the German history of memory, three
historical dimensions can be distinguished. First, in the 1950s the public
commemoration of the fallen soldiers of 1914/18 – a political act – merged into the
overall commemoration of soldiers who died in both world wars, ignoring the
historical differences. War monuments and the national day of mourning
(“Volkstrauertag”) delivered a new message – instead of glorifying heroes, they
sounded a note of peace. Secondly, for West German historians and their colleagues
in other countries World War I became an experimental ground for “modern” military
history. According to the new concept of historical writing, attention was paid not
only to political and military leaders, but also to the man on the street. Now,
historians also focus on everyday life in wartimes, the experiences of normal soldiers
in the trenches and civilians at home, and the construction of war memories during
and after the war. Thirdly, the spreading of historical knowledge depends on how it
is communicated to a larger public. Museums are a case in point. Repeatedly, World
War I has been the topic of exhibitions, both regional and national. However, in
Germany, there is no museum dedicated exclusively to World War I (or World War II
or both). Should World War I then be considered a more or less forgotten war in
Germany? The number of books, newspaper articles, and TV programs on the
occasion of its centennial anniversary seem to point to an increased public interest –
at least in 2014. It remains to be seen whether this attention will be kept up or
superseded by the memories of World War II that has even more shaped German
society, politics, and the military.

Keywords: military history, history of memory, World War I, commemoration of
fallen soldiers.
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УДК: 94(100)“1914/1918“:[050.48:355“1950/2013“

Татјана МИЛОШЕВИЋ

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ 
НА СТРАНИЦАМА ВОЈНОИСТОРИЈСКОГ ГЛАСНИКА

Апстракт: У чланку су анализирани радови (чланци и истраживања) који се
односе на Први светски рат 1914–1918, а објављени су на страницама Војноисторијског
гласника од његовог првог броја 1950. године закључно са 2013. годином. 

Кључне речи: Војноисторијски гласник, Први светски рат, Србија, операције,
фронт, војска, Велике силе, савезници, народ.

Часопис Војноисторијски гласник (ВИГ) као стручно гласило
Војноисторијског института излази у Београду од 1950. године до данас. Иначе,
спада међу водеће научне часописе од националног значаја (категоризација М‐
51). До 2014. године укупно су изашла 234 броја часописа. Историјат самог
часописа обилује мноштвом измена у погледу концепције, садржаја, дизајна и
учесталости излажења.1 Тако је у периоду од 1950. до 1966. године часопис
излазио двомесечно, односно шест пута годишње да би уследила промена од
1967. године до 2000. када су излазила три броја годишње. Од 2001. године до
данас Војноисторијски гласник излази два пута годишње.2

Највећи број радова (чак 70%) током првих четрдесет година излажења
часописа је био посвећен темама из историје Другог светског рата, односно из
Народноослободилачког рата (НОР). У поређењу са радовима који су били
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сврстани у друге рубрике, неоспорно је закључити колико су били бројнији и
заступљенији радови са темама из НОР‐а. Сви остали радови су били сврстани у
рубрике Из раније прошлости, Критике и прикази и Библиографија, док су,
наравно, посебно место заузимали радови о Комунистичкој партији Југославије
и Јосипу Брозу Титу.

У периоду од 1950. године до 1964. године у Војноисторијском гласнику
су објављивани радови и на ћирилици и на латиници да би од 1965. до 2001.
часопис био штампан искључиво латиничним писмом. Од 2002. године
Војноисторијски гласник се штампа ћириличним писмом.3

Први уредник часописа Војноисторијски гласник је био потпуковник
Аугустин Адамик. Одговорни уредници часописа након њега били су официри
али и лица из грађанства (Ђорђије Роћен, Слободан Лучић, Владо Стругар,
Славко Вукчевић, Слободан Бранковић, Драган Ненезић, Милан Терзић и други).

О значају самог часописа говори и чињеница да је Указом председника
СФРЈ бр. 108 од 22. јуна 1970. године Војноисторијски гласник одликован
Орденом за војне заслуге са великом звездом.4 Такође, одлуком министра
одбране Републике Србије, 18. новембра 2013. године, Војноисторијски гласник
је одликован војном Спомен‐Медаљом за допринос систему одбране. 

Tоком већег дела свог постојања Војноисторијски гласник је био
профилисан као гласило Војноисторијског института које превасходно
расветљава догађаје из Народноослободилачког рата и револуције, критички
оцењује и вреднује литературу о НОБ‐у, али и проучава ратну прошлост
југословенских народа.5

Тако су радови који су се односили на Први светски рат били у мањини.
Прецизније, до 2013. године на страницама Војноисторијског гласника нашло се
укупно око 90 (чланци, расправе, прикази, прилози и критике) радова који су се
тематски односили на Први светски рат. Од тога се у периоду од оснивања
часописа 1950. до 1980. године на његовима странама нашло укупно 29 радова
(чланака) посвећених Великом рату од чега су аутори трећине чланака били
официри запослени у Војноисторијском институту (Петар Опачић, Митар
Ђуришић, Саво Скоко и Борислав Ратковић). Поводом јубилеја објављивања
часописа, тачније његове педесетогодишњице постојања запажено је да је у
периоду од 1981. до 2000. године изашло укупно 25 чланака о Првом светском
рату, док је током последњих тринаест година, односно од 2001. године до 2013.
године, било објављено 13 радова посвећених истој тематици. Свеукупно на
страницама Војноисторијског гласника је било објављено 65 стручних чланака
различитих аутора.

Први рад посвећен Првом светском рату у Војноисторијском гласнику
је објављен у шестом броју издања за 1951. годину, аутора пуковника Милана
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Кнежевића под насловом „Одбрана Београда 1915. године“. После њега су у
истом броју изашла још два чланака чији су аутори такође били професионални
припадници војске. Интересанто је нагласити да су неки од радова писани без
поштовања правила струке, односно без коришћења критичког апарата
(адекватних извора и литертуре).6

Иначе, сви радови у часопису не могу бити груписани ни подељени по
тематским целинама. Биле су заступљене разнолике теме из области војне,
политичке, економске, друштвене историје, али ипак са тежиштем на војне
операције (опис стања на фронтовима, детаља битака, њихови тактички и
стратегијски аспекти). Писало се о многим догађајима из Великог рата 1914–1918,
значајним биткама (Церска битка, битка на Дрини, Колубарска) учешћу Црне Горе
у Првом светском рату, о повлачењу српске војске преко Албаније до Крфа, о
пробоју Солунског фронта, учешћу страних добровољаца у рату Србије, ратним
циљевима Србије, злочинима аустроугарских трупа у Србији, страдањима српског
народа, повредама међународног права у току рата, српском војном санитету,
економским проблемима Србије у рату, друштвеној структури и животу у
окупираној земљи, аустроугарским заробљеницима у Србији, итд.

Што се тиче аутора чланака, важно је истаћи да су то већином домаћи
аутори. У почетку су углавном то били припадници војске међу којима је највише
било официра пуковника и потпуковника Југословенске народне армије (аутора
првих чланака из педесетих година пуковника Милана Кнежевића, пуковника
Михаила Перовића, потпуковника Василија Матића, и др.). Међутим, како се
временом часопис научно и стручно „ослобађао“ од партијске контроле и
идеолошке стеге, расто је и број аутора‐цивила. 

Од седамдесетих година у часопису је видно присуство угледних
професора Београдског универзитета који су својим радовима допринели
подизању угледа и рејтинга Војноисторијског гласника у научном свету (попут
професора Драгољуба Живојиновића и професора Ђорђа Станковића). 

Међутим, „превласт“ домаћих аутора прекинуло је двоје странаца који
су писали о Првом светском рату исључиво користећи грађу из страних архива,
конкретно грађу Аустријског државног архива. Реч је о аустријском аутору
потпуковнику др Марију Кристијан Ортнеру и његовој земљакињи и колегиници
др Тамари Шер. Ортнер је покушао да сагледа рат против Србије током 1914. и
1915. године на основу документације из аустријских архива. Његов рад се
базирао на објављеној и необјављеној грађи из Ратног архива Аустријског
државног архива, мемоарима и литератури која је говорила о проблемима са
којима су се суочиле оружане снаге Аустроугарске у рату против Србије 1914. и
1915. године. Шерова је на сличан начин дала допринос проучавању аустријског
окупационог режима у Србији. Ауторка чланка „О Швабама и комитаџијама:
друштвена структура и живот у окупираном Београду 1915–1918. године“ је
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57

6 Милан Кнежевић, Одбрана Београда, Војноисторијски гласник 6 (1951) 143–164,
Михаило Перовић, Солунска офанзива 1918. године, Војноисторијски гласник 6 (1951)
164–195, Василије Матић, Бој код Смедерева, Војноисторијски гласник 6 (1951) 195–207. 



у раду анализирала друштвену структуру и начин организовања свакодневног
живота београдског становништва у периоду аустроугарске окупације. Чланак
је написан на основу архивске грађе из Аустријског државног архива, штампе и
релевантне литературе.7

Као што је већ поменуто, глорификација тема из Народноослободилачког
рата и њихова надмоћ у часопису ВИГ, довели су до тога да су у периоду од 1951.
до 1955. године Првом светском рату била посвећена само четири чланка. Ти радови
су пре представљали званичан став југословенске политике у историографији
него ставове историчара до којих се долазило по правилима струке.

Од тога, три рада су објављена у шестом броју Војноисторијског
гласника за 1951. годину и један у петом броју за 1955. годину. Аутори чланака
су искључиво официри на руководећим дужностима у Војноисторијском
институту: пуковник Милан Кнежевић, пуковник Михаило Перовић, „Солунска
офанзива 1918. године“, резервни потпуковник Василије Матић, „Бој код
Смедерева“, и генерал‐потпуковник у пензији Милан Зеленика „Битка на Дрини
1914. године“. Важно је напоменути и чињеницу да су се све одабране теме у
првим бројевима часописа односиле искључиво на војну историју и велике битке
из Првог светског рата (у њима су описани ток, операције, стање на фронту,
тактика и стратегија сукобљених страна током борби).8

Важно је споменути да у периоду од 1956. до 1964. године није био
написан ни један чланак које се односио на Први светски рат. Постављало се
питање, откуд такав дисконтинуитет у писању и објављивању, који је био узрок
прекида или избегавања писања о Великом рату? Постављало се још много
питања око избора тема. Да ли је била реч о незаинтересованости аутора, или
се специфична спољна и унутрашња „научна“ политика саме државе
одражавала на избор тема и њихово објављивање у часопису. 

Повратак темама из Великог рата је уследио захваљујући јубилејима
који су се на њега односили.

Посебно је важно истаћи да су поводом јубилеја тј. педесетогодишњице
од завршетка Првог светског рата 1964. године у оквиру четвртог и шестог броја
Војноисторијског гласника изашла три чланка посвећена том јубилеју. Свој
допринос јубилеју кроз ауторске чланке су дали: потпуковник Митар Ђуришић
чланком „Неки економски проблеми Србије у ратној 1914“, потпуковник Саво
Скоко чланком „Борба великих сила за хегемонију на Балканском полуострву
један од узрока Првог светског рата“ и Драгомир Митровић „Архивска грађа
српске војске од 1914–1920“. 

Конкретнију слику о стању у Србији како економском тако и у
политичком, током ратне 1914. године је дао потпуковник Митар Ђуришић у
свом раду, који је представљао допринос прослави јубилеја педесетогодишњице
Првог светског рата. Исцрпно, богато и веома садржајно је на преко тридесетак
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страна описао политичку и економску ситуацију у Србији током 1914. године,
као и сву помоћ у наоружању коју је на почетку Великог рата Србија добила како
из Русије тако и из Француске и захваљујући којој је дошло до преокрета у Србији
тј. победе српске војске у Колубарској бици. Србија је била како каже Ђуришић:
„очишћена од освајача а Београд поново слободан.“ Ђуришић закључује да је
Србија водила праведан рат и борила се за своје националне интересе: опстанак
и независност али се при томе ослањала на силе тројног споразума (Антанту) од
којих је зависила. Главни проблем је лежао у нескладу интереса Србије и
претензија Антанте.9

Четири године касније, односно 1968. поводом прославе
педесетогодишњице од пробоја Солунског фронта објављена су три чланка
посвећена том јубилеју (чланак др Богдана Кризмана, „Солунско примирје 29.
09. 1918.“, др Драгољуба Живојиновића, „Савезничко бомбардовање Драча
октобра 1918. и његов политички значај“ и потпуковника Петра Опачића,
„Педесет година од пробоја Солунског фронта“). Опачићев чланак је био
посвећен јубилеју који се односио на пробој Солунског фронта и веома је био
значајан због своје опширности и богатства информација о стању на Солунском
фронту. Аутор је врло исцрпно анализирао његовог пробој развојем идеје о
проласку код Доброг поља, преко плана и оганизације пробоја фронта до
ослобођења Србије. Опачић је користио веома разноврсну архивску грађу
(документа Архива Државног секретаријата иностраних дела, али и Војног
архива). Опачић је нагласио да су победу на Балкану у првом реду задобили
српски војници и југословенски добровољци који су били потпомогнути од
савезничких трупа. Аутор је истако да је том победом био створен неопходан
предуслов за стварање југословенске државе.10

Велика промена у избору тема се осетила почетком седамдесетих
година двадесетог века када су теме из Народноослободилачког рата почеле да
уступају место догађајима из Великог рата. Аутори, како из грађанства тако и
војске, почињу да пишу и експлоатишу доступну отворену архивску грађу и
литературу (домаћу и страну) о Првом светском рату. Странице Војноисторијског
гласника су све више биле испуњене радовима који су се односили на период од
1914. до 1918. године. Писало се о разним етапама и биткама Првог светског
рата, његовом карактеру, односима и улози Великих сила према ратним
догађајима и њиховим актерима. 

Између осталих, допринос својим чланцима у тумачењу и расветљавању
догађаја из Првог светског рата дали су: Митар Ђуришић, „Битка на Дрини 1914.
године“, број (1/1970), потом Петар Опачић, „Стварање Солунског фронта“,
број (3/1970). Поред њих оглашавају се својим радовима и професори
Београдског универзитета Драгољуб Живојиновић чланцима „Американци на
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Јадрану 1918/1919“, број (3/1970) и „Теодор Рузвелт и политика САД према
Југоисточној Европи“, број (1/1973), као и професор Ђорђе Станковић чланком
„Страни добровољци у рату Србије 1914. године“, број (1/1973) у коме говори
о добровољцима из савезничких земаља (Русије, Француске и Енглеске), али и
добровољцима из неутралних и непријатељских држава (Грчке, Италије,
Швајцарске, Румуније, Холандије, Сједињених Држава и Аустро‐Угарске) у
редовима српске војске, њиховој улози и доприносу борбама српске војске.11

После попуштања партијске контроле осамдесетих година двадесетог
века уследило је лагано „ослобађање“ Војноисторијског гласника. Временом је
растао број цивила који се више појављују као аутори чланака у Војно ‐
историјском гласнику. У том периоду је почео да се смањује број радова који су
се односили на период Другог светског рата као и да се целом периоду и
личностима приступа са већом дозом историјске критике и дистанце.12

Својим бројним радовима који су се односили на Први светски рат се
издвојио припадник тадашњег Војноисторијског института пуковник др Петар
Опачић који је објавио у Војноисторијском часопису следеће радове: „Борбени
ефекти и њихов утицај на планирање борбених дејстава на солунском фронту
1918. године“, затим „Трупе одбране Београда у колубарској бици 1914. године“,
а потом и рад под насловом „Нека питања ратне политике и стратегије
Србије 1914–1918“, као и чланак „Српска војска у време стварања Југославије
1918. године“. Резултате објављених истраживања је углавном заснивао на
објављеној домаћој и страној литератури као и документима и микрофилмовима
Војног архива. Као официр, припадник Војноисторијског института изабрао је и
обрадио теме махом везане за ток и операције великих битака из Великог рата.
Врло студиозно и исцрпно је писао о борбама, тактици и стратегији коју су
примењивале зараћене стране на Солунском фронту као и о одбрани Београда
и победама српске војске у том периоду.13

Поред њега као аутор се појавио, тада већ пуковник у пензији, Митар
Ђуришић, који је такође објавио два чланка о славним биткама српске војске:
„Битка на Дрини 1914. године“ и „Колубарска битка“. Ђуришић је чланком о
Kолубарској бици указао на изузетност места те битке у историји ратова како
због брзине којом је српска војска била припремљена да из дефанзиве пређе у
офанзиву, без привлачења јачих свежијих снага и без посебног прегруписавања,
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тако и због успешног српског командовања. Ђуришић је сматрао да је та победа
имала велики значај за даљи ток светског рата. На исти начин аутор се бавио и
битком на Дрини, с тим што је критички описао тешку ситуацију у којој се Србија
тада налазила: „Потпуно зависна од савезника Србија и њен политички
естаблишмент су били свесни да је помоћ из савезничких земаља одређивала
њихову судбину из чисто практичних разлога јер је избацивање Србије и Црне
горе из рата ослобађало знатне Аустроугарске снаге које би се касније могле
наћи на осталим фронтовима Антанте.“14

Нешто више о помоћи и односу са савезницима је писао Ђоко
Трипковић у свом раду „Француска и евакуација српске војске из Албаније 1916.
године“ у комe је описао евакуацију и искрцавање српске војске из Албаније на
Крф, првенствено и искључиво захваљујући напорима француске владе. Том
приликом је навео да је према подацима француске Врховне команде бројно
стање српске војске 1916. било: на Крфу 134.400 војника, у Бизерти 10.642, у
Солуну 2.584, док се у болницама Француске налазило 2.000, и Епиру 300–400
војника. То је упућивало на цифру од око 150.000 евакуисаних војника.15

Други рад који такође обрађује односе са савезницима је дело
академика Диме Вујовића „Француско‐британске конвенције о снабдевању
српске војске за вријеме Првог светског рата“ у коме се такође истиче улога
Француске и њене владе за посебну бригу о евакуацији, снабдевању и
реорганизацији српске војске. Вујовић указује на постојање француско‐
британског договора из 1916. године о снабдевању српске војске и на његово
ревидирање 1918. године у Конвенцију која је укључивала наоружање, одећу,
опрему и материјал за камповање, седла и коњску опрему, животиње и
снабдевање храном. Завршетак рата је требало да означи и крај Конвенције.
Међутим, српска војска је још пуну годину дана после примирја примала
потребну храну од стране Француске.16

У част јубилеја, тј. седамдесетогодишњици Првог светског рата
професор Ђорђе Станковић је посветио свој рад „Ратни циљеви Србије 1914.
године“. Професор Станковић је показао да су субјективни чиниоци у стварању
ратних циљева били изражени као стваралачка снага првог реда. На
уобличавању ратних циљева Србије је било окупљено много разних
субјективних чинилаца попут председника владе Николе Пашића, научника
Јована Цвијића, Стојана Новаковића. Ипак, на доношење одлука о ратним
циљевима које су стварно прошле парламентарну процедуру је утицала и тајна
официрска организација „Уједињење или смрт“. Професор Станковић је
закључио да се у недовољно развијеном друштву какво је било српско на
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почетку рата, улога појединаца и изван парламентарних снага, умножавала с
обзиром на неразвијеност демократских политичких установа и велику улогу
војске и монарха.17

Још један аутор је покушао да објасни узроке избијања Првог светског
рата и да нешто детаљније опише Церску битку. Наиме, реч је у пуковнику
Бориславу Ратковићу чији је чланак „Узроци рата између Аустроугарске и
Србије 1914–1918 и Церска битка“ био посвећен седамдесетпетогодишњици
Првог светског рата. Сходно јубилеју којем је био посвећен, у чланку су на
систематичан начин образложени разлози који су довели до избијања самог
рата. Истовремено је веродостојно описан ток битке и операције на фронту, као
и победа српске војске на Церу. Истакнут је војнички и политички значај битке
који се огледао у дефинисању ратног циља Србије, односно стварању заједничке
државе Срба, Хрвата и Словенаца. Аутор је упутио и на значај Церске битке која
је представљала прву победу Србије у Првом светском рату, али је уједно била
и прва савезничка победа.18

Током распада СФРЈ деведесетих година прошлог века и ратних сукоба
на њеним просторима, као и услед НАТО бомбардовања и последица које су
носиле са собом, уследило је смањење броја годишњих издања и физичког
обима бројева Војноисторијског гласника. Међутим, истовремено су радови
почели да добијају на квалитету.19 Тематски оквир радова у Војноисторијском
гласнику је постао веома разноврстан и најмање се односио на Други светски
рат. Предност су коначно добијале друге области и историјски периоди, док су
се као аутори чланака све више почињали појављивати угледни научни радници
и реномирани професори Београдског универзитета. 

Током деведесетих година своје место на страницама Војноисторијског
гласника пронашли су и радови који се баве учешћем и положајем не само Србије
већ и Црне Горе у Првом светском рату. О томе нешто вишу пишу аутори Славица
Ратковић Костић у свом чланку: „Александар Девин и политичка пропаганда
избегличке владе краља Николе од 1916–1922.“ у коме ауторка покушава да нас
упозна са ликом, делом и доприносом Александра Девина, браниоца независне
црногорске државе у англосаксонском свету током Великог рата. 20

Потом Митар Ђуришић у својим радовима о црногорској војсци у
балканским ратовима и Првом светском рату 1914–1918, као и у чланку
„Операције Црногорске војске 1915–1916. године“ описује припреме и учешће
ове војске у Првом светском рату. При томе упозорава на слабу опремљеност
црногорске војске. Писао је да је током 1915. године материјално стање
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црногорске војске било рђаво: „Пушке су биле разног система и већ искварене услед
дугог ратовања...Топови су били разног система и калибра, махом, стари... Инжи ‐
њеријског алата није било. Одела и остале материјалне логорне и санитетске
опреме није било нимало. Уопште материјална спрема је била никаква“.

У таквом стању заштиту српске војске током њеног повлачења је
преузела црногорска војска која је убрзо и сама доживела пораз и изашла из
рата. Црногорска војска је била препуштена себи, без ичије помоћи и постала је
поробљен народ, пошто су је напустили краљ Никола и председник владе Лазар
Мијушковић. Ђуришић закључује да је црногорска војска небригом краља,
владе, скупштине и Врховне команде доживела да буде распуштена усред рата.21

Нешто више о операцијама и биткама српске војске током Првом
светског рата је писао Саво Скоко у свом чланку о Колубарској бици 1914. године,
највећој и најславнијој бици у историји српске војске у Првом светском рату.
Скоко је подвукао да је победа српске војске у Колубарској бици била уствари
епилог вишемесечне борбе са бројно и технички надмоћнијом аустроугарском
Балканском војском. Војни историчари називају Колубарску битку српском
Марном. Скоко је указао и на особеност Колубарске битке захваљујући којој је
она ушла у уџбенике ратне историје свих земаља света. Посебно је апострофирао
да је српска војска изашла из ратне 1914. године као победник са угледом какав
није имала ниједна војска међу зараћеним земљама Европе, али и са
застрашујућим ненадокнадивим губицима.22

На страницама часописа појављују се по први пут и чланци тј. радови
аутора који се односе на геноциде и злочине непријатељске војске
(аустроугарске и бугарске) почињене током Великог рата на просторима Србије.
С тог становишта посебну пажњу привлачи рад аутора Петра Опачића:
„Политика геноцида Аустро‐Угарске против Срба у Првом светском рату“ у
коме аутор говори о антисрпској политици Аустроугарске која је била вођена на
два колосека. Против дела српског народа у оквиру Монархије и на
међународном плану против Србије. Аутор указује на вековну, наталожену
мржњу у врховима Монархије и католичког клера потив српског народа и њен
преображај у најгрубље злочине на самом почетку Првог светског рата, и то
најпре у покрајинама које су се налазиле у саставу Аустроугарске. На првом
удару су се тако нашли Срби из Босне и Херцеговине одмах након Видовданског
атентата. Потом је уследио талас терора и убистава као и хапшења најугледнијих
Срба. Опачић закључује да војни поход на Србију није имао за циљ да са српском
државом силом разреши конкретан међудржавни спор, већ да је Србија требало
да се ликвидира као политички фактор и српски народ у Србији сатре, како у
будућности не би могао ни у теоретском смислу да представља сметњу за
реализацију апсолутне и трајне доминације Аустроугарске на Балкану. Опачић
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наводи језиве и зверске злочине које су аустроугарске трупе починиле над
цивилним становништвом, као и извештаје швајцарског криминолога др
Арчибалда Рајса, који их је у својим извештајима обелоданио демократској
јавности. Опачић указује да је упоредо са физичким истребљивањем
становништва била вршена и систематска денационализација. Последице
злочина заснованих на дугорочној политици Црно‐жуте монархије против
српског народа су биле огромне. Опачић указује на цифре од око 1.330.925 лица
колико је Србија изгубила, до опљачканих ресурса и културних добара у
вредности 7.837.787.000 франака у злату и 11.000.000.000 франака на колико је
била процењена имовина Србије.23

Преостали чланци из овог периода су махом посвећени стању на
Солунском фронту. О томе говоре чланци Велимира Иветића: „Структура бројног
стања српске војске на Солунском фронту 1916–1918. године“ и Борислава
Ратковића: „Борбена дејства српске војске на Солунском фронту 1916–1918.
године“ који уједно прате ситуацију после повлачења српске војске преко Албаније
и доласка на Крф, до борби код Горничева и Кајмакчалана, па све до исцрпног
описивања двогодишњег рововског рата и велике солунске офанзиве у којој је
дошло до пробоја немачко‐бугарског фронта, капитулације, најпре, Бугарске,
потом и Аустро‐Угарске, као и коначног слома Централних сила.24

За разлику од већине претходних чланака из овог периода који су
базирани претежно на литератури, рад аутора пуковника Велимира Иветића
заслужује посебну пажњу јер се заснива искључиво на архивској грађи, односно
документима Војног архива – Фонда Војске Краљевине Србије. Наведени чланак
доприноси покушају сагледавања структуре бројног стања српске војске на
Солунском фронту кроз четири прегледа која су била структуирана само по
основним категоријама кадра за целу војску и јединице које су биле потчињене
српској Врховној команди.25

Током последње деценије у Војноисторијском гласнику написано је и
објављено једанаест чланака о Првом светском рату. Посебно је интересантно
нагласити да су аутори радова претежно били домаћи научни радници из
историјских института. Први пут се појављују и два страна аутора, тачније из
Аустрије, др Тамара Шер са својим радом: „О Швабама и комитаџијама:
друштвена структура и живот у окупираном Београду (1915–1918)“, као и
њен сународник потпуковник др Марио Кристијан Ортнер: „Рат против Србије
1914 и 1915. године“.
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Новину међу темама посвећеним Првом светском рату је представљао
рад аутора др Александара Недока „Српски војни санитет у јесен 1915 и
пролеће 1916. године“ написан на основу детаљног истраживања фондова
Војног архива. Иако су претходни радови углавном били посвећени темама из
политичке, друштвене и војне историје, аутор је начинио искорак у одабиру теме
и кроз своје истраживање покушао да расветли колики је ратни напор поднела
Краљевина Србија у првој половини Првог светског рата (до доласка на Солунски
фронт). Аутор указује на цифре када наводи да је било укупно мобилисано
714.343. војника, да је погинуло (до повлачења 1915) 45.861 војника, помрло
68.458 војника, остало у болницама у Србији 138.600 војника, док је на Крф
дошао 151.821 војник, а нестало (заробљено, пропало у повлачењу и побегло
из јединица, помрло) 306.603 војника. Жртве које је поднео војни санитет
најбоље илуструје број умрлих од 1914. до 1918. године: 122 лекара, 1 зубни
лекар, 24 медицинара, 25 страних лекара и 11 заробљених лекара.26

Поједини аутори су се осврнули и на проблематику заробљеника током
Великог рата. О томе је више писао аутор Исидор Ђуковић у свом раду „Српски
ратни заробљеници у Турској 1917/1918. године“. Он је покушао да расветли
присуство српских заробљеника у турским логорима с обзиром на чињеницу да
две државе у Великом рату нису међу собом водиле борбе. Наиме, на основу
тајног споразума који је био склопљен између Турске и Аустроугарске крајем
1917. године, Аустроугарска је из својих заробљеничких логора испоручила око
5.000 српских ратних заробљеника Турској. Аустроугарска је тек пред крај рата
јавно признала да је повелики број српских ратних заробљеника послала у Турску.
Према грубим проценама, Аустроугарска је у Турску 1917/1918. транспортовала
око 5.000 српских ратника заробљеника од којих је око половина помрла.27

Исти аутор је у свом истраживању под насловом „Извештавање
делегата српске врховне команде из Бугарске (октобар – децембар 1918.
године)“ расветлио злочине бугарске војске у операцијама против Србије
1915/1916. године. Такође је на основу документације фондова Војног архива
описао животе ратних заробљеника и интернираца цивила по логорима, као и
стање у војним затворима. Истакао је све неправилности у раду органа бугарске
владе за време рата, с обзиром на то да су Бугари прикривали број ратних
заробљеника и порицали постојање интернираних цивила у бугарске логоре и
одбијали сарадњу са Црвеним крстом. Аутор Ђуковић наводи да је после
примирја са Бугарском 29. 09. 1918. године, а за време рада војне делегације у
Бугарској на челу са пуковником М. Туцаковићем из логора у Бугарској било
евакуисано и враћено у Србију 52.000 интернираних цивила и 32.000 ратних
заробљеника. Ђуковић је на послетку закључио да је вечити проблем у односима
између две државе представљала немарност бугарских органа власти у вођењу
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пописа српских ратних заробљеника, па је из тог разлога у расветљавању и
утврђивању историјских истина била потребна аналитично‐студиозна истраживачка
обрада свих изворних докумената како би се надокнадио недостатак пописа.28

Што се тиче саме експлоатисаности тема по ратним годинама, односно
њихове заступљености и квантификације, може сe уочити једна правилност и
равномерност. Ни једној години током рата није био посвећен превелики број
чланакa или студија на уштрб друге. Све ратне године су тематски и хронолошки
добро покривене. Чланци су толико разноврсни да није постојала могућност
понављања тема. Мада је било изузетака, нпр. када су о истом догађају писали
различити аутори са одређене временске дистанце. Тако су о Колубарској као и
о Дринској бици били написани многобројни чланци од којих је сваки носио у
себи новитете у истраживању, резултатима до којих се дошло првенствено у
сазнањима (чланак пензионисаног генерала Милана Зеленике „Битка на
Дрини“ из 1955. године, или чланак Митра Ђуришића, „Колубарска битка“ из
1989, и чланак са истом тематиком Саве Скока „Колубарска битка 1914. године“
написан 1992. године.29

Увидом у критички апарат који су аутори користили увиђа се да су чланци
из старијег периода претежно били базирани на већ објављеној како домаћој тако
и страној литератури која се односила на Први светски рат. Радови из каснијег
периода су се темељили махом на коришћењу архивске грађе тј. документације
Војног архива, Дипломатског, Архива Србије и Архива Југославије који су
представљали полазну и незаменљиву основу у истраживањима првенствено
војног, друштвеног и политичког сегмента Великог рата 1914–1918. године. 

Временом су се издвојили аутори који су својим бројним радовима и
исцрпним истраживањима дали велики допринос расветљавању догађаја из Првог
светског рата и чије су резултате презентовали у оквиру самог часописа. Реч је о
пуковницима Петру Опачићу, Сави Скоку и Митру Ђуришићу који су аутори преко
двадесетак чланака о Великом рату. Чланци који су махом написани на основу грађе
(докуменатације) Војног архива. Веће присуство радова професора Београдског
универзитета је било видно почетком седамдесетих, а посебно осамдесетих година
када су се на страницама часописа појавили чланци еминентних стручњака за тај
период, историчара попут професора др Драгољуба Живојиновића, др Ђорђа
Станковића, др Андреја Митровића, Љубинке Трговчевић, Радмиле Радић, итд.

Увидом у објављене радове дошло се до става да се највећи број истих
односио на домаће тј. балканско ратиште, а мањи део на ратне операције на
осталим фронтовима. Дакле, највише пажње је било посвећено Балкану, Србији
и њеним ратним напорима. 

Татјана Милошевић
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28 Исидор Ђуковић, Извештавање делегата српске врховне команде из Бугарске
(октобар – децембар 1918. године), Војноисторијски гласник 1–2 (2002) 69–90.
29 Милан Зеленика, Битка на Дрини од 06. 09. до 11. 11. 1914. године, Војноисторијски
гласник 5 (1955) 3–47, Митар Ђуришић, Колубарска битка, Војноисторијски гласник 3
(1989) 225–267, Саво Скоко, Колубарска битка 1914. године, Војноисторијски гласник 1–3
(1992) 243–259.



Аутори су приликом писања радова користили оригинална документа
(архивску грађу) како домаће тако и стране провинијенције, објављену стручну
домаћу и страну литературу као и сећања учесника догађаја (дневници, мемоари).

Као гласило Војноисторијског института у почетку је претежно
обрађивао и сумирао искуства народноослободилачког рата и револуције кроз
војну историју и ратну вештину. Часопис је повремено објављиво чланке и
информације о архивској служби као и библиографске податке из области
историје. До 1966. године сарадници Војноисторијског гласника су били
углавном припадници војске, махом учесници рата.30 У каснијем периоду је
порастао број аутора из цивилства тако да су научни радници са цивилних
факултета и института све више писали чланке у Војноисторијском гласнику. У
тематском погледу аутори из редова војске, као и они из цивилства, су се више
фокусирали на теме које нису припадале периоду Другог светског рата.31

Данашња уређивачка политика Војноисторијског гласника је претежно
усмерена на публиковање истраживачких радова из области војне и ратне
историје који су писани у складу са строго научним приступом прошлости по
правилима струке.

Први светски рат на страницама Војноисторијског гласника
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Tatjana Milošević

THE FIRST WORLD WAR ON PAGES OF THE MILITARY HISTORICAL REVIEW

Summary

The Military Historical Review as the Military Historical Institute’s magazine
has been published since 1950. The majority of articles over the first forty years of
publishing were dedicated to topics of the Second World War. The First World War
topics have been much less covered in articles in the first publishing years. For more
than sixty years, until 2013, international and local authors published 65 articles in the
Military Historical Review. At the beginning, the authors were mostly military
personnel. However, in time, as the magazine had less party and ideological control,
the number of civilian authors increased and academics from civilian faculties could
approach the editorial board of the magazine. Authors covered different topics in the
area of military, political, economic and social history with an emphasis on military
operations (battlefield details, tactical and strategic aspects etc.) Authors used original
local and international documents (archival materials), published local and
international literature, as well as memories and diaries. It was concluded, based on
insight into articles on First World War topics, that the majority of articles focused on
the Balkan battlefield and less on war operations on other battlefields. Hence, special
attention was given to the Balkans, Serbia and its war endeavours. 

Keywords: Military Historical Review, Great War, Serbia, operations, army, Great
Powers, Allies, people.
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РАТ И ДИПЛОМАТИЈА
WAR AND DIPLOMACY





УДК: 327(497.2:497.11):94(100)“1913/1915“

Снежана A. РАДОЕВА

БУГАРСКО‐СРПСКИ ОДНОСИ 
У ФОКУСУ ЕВРОПСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ (1913–1915)

Апстракт: У чланку су приказани неки критични моменти у бугарско‐српским
дипломатским односима од њиховог успостављања 1879. године до уласка Бугарске у
Први светски рат 1915. године. Пажња је нарочито усмерена на превазилажење напетости
у односима између Бугарске и Србије након Другог балканског рата и Букурешког
мировног уговора од 28. јула 1913. године. У томе се и успело, како захваљујући
чињеници да је приоритет за обе владе, у Софији и Београду, била политичка стабилност,
тако и активним учешћем европских дипломата. Истражен је развој бугарско‐српских
односа након избијања Првог светског рата у контексту дипломатских напора Антанте и
Централних сила да привуку Бугарску да уђе у рат на страни једне од две зараћене стране.
Рад је базиран на документима Централног државног архива у Софији као и на објављеној
бугарској и иностраној грађи и литератури.

Кључне речи: бугарско‐српски дипломатски односи, Први светски рат, спољна
политика Бугарске (1913–1915).

Дипломатски односи између Бугарске и Србије успостављени су 1879,
када је млада бугарска кнежевина постављала темеље своје дипломатске
службе и започињала самосталан спољнополитички живот. За првог дипло ‐
матског представника у Београду био је назначен указом № 77 од 3. августа 1879
године.1 др Димитар Кирович, који је предао акредитиве 27. септембра 1879
године.2 Пуковник Сава Грујић који је постављен за дипломатског представника
и генералног конзула у Бугарској уручио је 6. септембра исте године своје
акредитационо писмо кнезу Александру Батембергу.3
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1 Датуми су наведени према старом календару.
2 Държавен вестник 3 (11. август 1879). 
3 М. Матеева и др., Дипломатически отношения на България 1878 – 1988, София 1989, 326.



Од успостављања дипломатских односа до стварања Балканског савеза
1912. године међусобни односи одвијали су се у сенци спорних и нерешених
питања, док су сви споразуми постигнути у том периоду одавали утисак крхкости
и нестабилности. Емигрантско питање из 1883. године4 представљало је први
озбиљан неспоразум, након кога је годину дана касније следио гранични спор
код села Брегово (Видинска област) у мају 1884, који је довео до прекида
дипломатских односа између Кнежевине Бугарске и Краљевине Србије.5

Покушаји да се обнове добросуседски односи нису престајали ни у току 1884. и
1885. године, али су међусобни односи остали и даље несређени. Врхунац
њиховог погоршања био је Српско‐бугарски рат који је Србија објавила Бугарској
2. новембра 1885. године због уједињења Кнежевине Бугарске и Источне
Румелије проглашеног 6. септембра исте године. Ратна дејства прекинута су као
последица аустроугарског ултиматума а 19. фебруара 1886. године потписан је
мировни уговор у Букурешту.6

Односи између две земље постепено су се нормализовали тако да је на
иницијативу бугарске кнежевске владе постигнут споразум о обнови
дипломатских односа и решавању “спорних питања”. Споразум је закључен 13.
октобра 1886. године у Нишу. Том приликом су две стране представљали
бугарски дипломата др Георги Странски и министар спољних послова Србије
Драгутин Франасовић.7 Др Г. Странски остао је на положају у Београду, а за
представника Србије у Софији је одређен Риста Данић.8

Избијање Другог балканског рата 16. јуна 1913, било је још један повод
за прекид званичних српско‐бугарских односа. Букурешким мировним уговором
од 28. јула 1913. године завршен је рат и утврђен нови статус кво на Балкану,
који је поново био привремен и несигуран. Први члан Букурешког уговора

Снежана А. Радоева
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4 Након гушења Тимочке буне октобра 1883. године у Бугарској су се нашли српски
политички емигранти на челу са Николом Пашићем. Српске власти захтевале су њихово
разоружање и изручење због чега су бугарске власти предузеле конкретне мере за
ограничавање и контролу њихових активности. Видети више: А. Пантев, Емигрантският
въпрос в българо‐сръбските отношения 1883–1886, Векове 4 (1973) 5–15.
5 Европска комисија одредила је да гранична линија између Бугарске и Србије пролази
реком Тимок, међутим, пошто је Србија одбила да призна то решење граница је остала
неодређена. У мају 1884. српска наоружана патрола прешла је реку у реjону села Брегово,
након чега је потиснута са бугарске територије. Српски дипломатски агент у Софији Ђ.
Симић је 28. маја уручио ултиматум у коме се тражило да се патрола врати и да се
протерају емигранти који су боравили у Кнежевини након Тимочке буне. Бугарска је
одбацила ултиматум и међусобни односи су прекинути. Видети више: Мемоар за
сръбско‐българския конфликт. София, 15 юни 1884 г. у: Външната политика на България.
Документи и материали. Т. 1. 1879–1886, София 1978, 517–532; Dr. Bogetić, Sl. Kovačević,
Hronologija Jugoslovensko‐bugarskih odnosa (1878–2003), Beograd 2003, 12–13.
6 История на българите 1878–1944 в документи. Т. 1. 1878–1912, София 1994, 126.
7 Външната политика на България. Документи. Т. 2. 1886–1887, София 1995, 112–115.
8 Исто, 126; Вл. Јовановиħ, Србиjа и Бугарска 1886–1896, Београд 2002, 38. 



предвидео је да се успоставља „мир и пријатељство” између Бугарске и њених
бивших савезника.9

У за Бугарску тешким послератним годинама власт је поверена
коалиционој либералној влади на челу са др Василом Радославовом као
премијером. Главни спољнополитички циљ те владе био је усмерен на
превазилажење међународне изолације, чији су саставни део чинили и односи
са суседним државама Србијом, Грчком, Турском и Румунијом. 

Ако се узму у обзир напори које је Русија уложила у стварање Балканског
савеза, било је и природно да први предлози за обнову дипломатских односа
између Бугарске и Србије дођу баш из Санкт Петербурга. Међутим, и поред тога
што је од друге половине 1913. године руско посланство заступало и српске
интересе у Софији, његови напори да се измире Бугарска и Србија у то време
нису били и најактивнији, пре свега ради одсуства опуномоћеног амбасадора,
пошто Анатолија Некљудова који је био постављен на нову дужност у Шведској
и напустио Софију крајем септембра нико није истовремено сменио. Александар
Савински који је био постављен на тај положај уручио је своје акредитивно
писмо 19. јануара 1914. године.10

Руски министар иностраних послова Сергеј Сазонов месец дана након
потписивања мировног уговора од 16. септембра 1913. године није пред
бугарским послаником генералом Ратком Димитријевом скривао огорчење због
неуспеха Балканског савеза. Он је истицао да је руска дипломатија испунила
часно свој дуг, у исто време изражавајући спремност да поново подржи
зближавање између две земље. Препорука Сазонова била је да се пође путем
измирења, то јест да “спас и за Бугарску и за Србију лежи у успостављању
међусобног разумевања”.11 Успостављање пријатељских односа између Србије
и Бугарске постало је једна од „омиљених тема за разговор” већине руских
дипломата. Основно питање које је барон Михаил фон Гирс више од свега волео
да потенцира приликом сусрета са бугарским послаником у Цариграду Андрејем
Тошевом били су будући односи са Србијом. Према посланику њихово
побољшање било је у интересу обе земље, те је успостављање дипломатских
односа први корак у том правцу.12 Убеђени приврженик политике помирења
између Србије и Бугарске био је и италијански посланик у Цариграду маркиз А.
Гарони. У дужем разговору са својим бугарским колегом Андрејем Тошевом он
је предложио механизме за постизање измирења, према којима је Србија
требалo да „буде обештећена на рачун Грчке за уступке које би добровољно
учинила Бугарској”.13 Наравно, настојања маркиза Гаронија била су мотивисана
италијанским интересима на Балкану.

Бугарско‐српски односи у фокусу европске дипломатије (1913–1915)
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10 Исто, 397.
11 Дипломатически документи по намесата на България в Европейската война. Т. 1.
1913–1915, София 1920, 70.
12 Исто, 90–92.
13 Исто, 90.



Француска дипломатија такође није изостајала у намерама да уреди
„односе на Балкану у складу са њеним сопственим жељама”. Посланик К.е. дe
Орсеја у Бечу Алфред Дјумен дао је колегијалан савет српском опуномоћеном
министру Ј. Јовановићу да се „што је могуће пре Србија споразуме са Бугарском”.
Основа за споразум по њему је била у томе да Србија „осигура Бугарској области
око Штипа и Кочана за обећање да ће Бугарска помоћи Србији да задобије
српске земље у Аустро‐Угарској”. 14

И поред сложеног преплитања српско‐бугарских интерса, као резултат
жеље за стабилношћу у међународним односима која је била од интереса за
обе земље, али и унутрашњих притисака, дошло је прилично брзо до обнављања
дипломатских веза између Бугарске и Србије. У извештају немачког министра у
Софији др Георга фон Михаелса рајхсканцелару грофу Теобалду Бетмен‐Холвегу
наводи се, да је „од када су превазиђене разлике у мишљењима о положају
ратних заробљеника, Бугарска објавила да је сагласна са предлогом да се г.
Чолак‐Антић постави за опуномоћеног министра у Софији и са своје стране
предложила г. Чапрашикова за бугарског опуномоћеног министра у Београду”.15

Споразумом од 19. децембра 1913. године било је предвиђено да се прво
пошаљу секретари као лица која ће отправљати послове до доласка
опуномоћених министара. Бугарско Министарство спољних послова обавестило
је 9. јануара 1914. године шифрованим телеграмом царска посланства и
конзулате да су дипломатски односи са Србијом обновљени.16 Бугарски
опуномоћени министар у Београду Стефан Чапрашиков уручио је акредитиве 4.
фебруара 1914. године, а истог датума предао је своја акредитивна писма и
српски опуномоћени министар у Софији Бошко Чолак‐Антић.17 Стефан Чапрашиков
детаљно је упознао Радославова са срдачном атмосфером која је владала на
званичној церемонији као и приликом разговора са краљем Петром, који је
изразио жаљење због последњег рата, као и жељу за успостављањем добрих
односа са Бугарском.18

Напори ка измирењу продужени су и у периоду пред отпочињање светског
рата, када су европски дипломатски притисци појачани због жеље да се Бугарска и
Србија привуку на страну једног од два супротстављена табора – Антанте или
Централних сила. Спољнополитичка орјентација Бугарске била је у великој мери
условљена развојем ситуације на Балкану и у Европи, али ван сваке сумље и у
зависности од воље великих сила да удовоље бугарским националним интересима.

Државе Антанте су показивале већи интерес за Србију, не само због
финансијских улагања која су тамо имале, већ понајвише због схватања да ова
земља може да буде брана аустро‐немачком продору на Балкан. Ти војнополитички
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ставови били су разлог да француска и енглеска дипломатија не искажу активан
интерес према Бугарској. У ове две европске државе је прихваћена теза да ће
Бугарска, чак и уколико постане део заједничке коалиције, остати под руским
утицајем и бити у функцији руског пробоја ка мореузима. 

Са Бугарском се рачунало у руским напорима да се створи
антиаустријски блок, али се влади др Васила Радославова и цару Фердинанду у
Русији није веровало, без обзира на то што кабинет у Софији почетком 1914.
године није показивао симпатије према Аустрији. Руски министар иностраних
послова Сазонов предлагао је да се према Бугарској заузме позиција
ишчекивања, док не дође до промене власти у земљи. Он је саветовао
Александру Савинском, који је у бугарску престоницу стигао у јануару 1914.
Године, „да одржава најкоректније и лојалне односе с његовим величанством
царем и да заузме чисто посматрачку позицију у вези са владом Радославова,
као да га уопште не занима њена унутрашња политика”.19 Царска инструкција
новоназначеном руском посланику посебно је нагласила помоћ коју руски
опуномоћени министар треба да пружи при зближавању Бугарске и Србије. То
је био и разлог због чега је Савински пре доласка у Софију одлучио да отпутује
за Београд и тамо се сретне са својим колегом Хартвигом и министром‐
председником Пашићем.20

Обузет осећањем да су у Софији „непријатељски” настројени према
њему Савински је изложио сумњи инструкције Министарства спољних послова,
које су му одредиле улогу „немог посматрача успостављања немачког утицаја у
земљи”. Супротно инструкцији он је предлагао да Русија предузме „мале али
упорне кораке” у правцу активног деловања Аустријанаца и Немаца, да би
доказала да су интереси Бугарске уско повезани са руском политиком а не са
Аустријом и Немачком.21

У међувремену, према извештају немачког опуномоћеног министра у
Атини грофа Алберта Кварта од 7. фебруара 1914. године, гласине „да Русија
намерава да се заузме за то да Србија уступи Бугарској Штип и Кочане” изазвале
су живост међу страним дипломатама у грчкој престоници који су тражили
подробна објашњења става руске стране. Гроф Кварт оцењивао је руски план за
приближавање две државе ради успостављања противтеже „Румунији и Грчкој
која се све више окретала према Тројном савезу” као нереалан, јер се, по њему,
нису могли побољшати „односи између Србије и Бугарске ако се нешто мора
узети првој да би се дало другој”.22

Иако неформално, то питање је поднето на мишљење и у Бечу. Турски
посланик Хусеин Хилми‐паша изразио је мишљење да ће, уколико се српско‐
бугарски савез закључи на таквој основи, то отворити могућности за тешње
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повезивање Константинопоља и Беча, на бази заједничких интереса у правцу
измирених балканских држава „под руском заштитом”. Сличнo виђење у вези са
развојем односа на Балкану у атмосфери „добровољног разумевања и пуног
поверења” изразио је и аустроугарски министар иностраних послова гроф
Леополд Бертхолд. Ни пред немачким послаником Хајнрихом фон Чиршким унд
Богендорфом он није скривао сопствене сумње у погледу могућег руског успеха
у стварању словенског савеза. То ипак није значило да се сумњало у напоре
Русије да поново веже у савез Србију и Бугарску, да би их искористила у
„одговарајућем моменту” против Аустрије. Убрзо је преовладало мишљење да
уступање наведених градова није задовољавајуће решење за Бугарску. Гроф
Бертхолд није искључивао ни могућност да се у случају стварања српско‐
бугарског савеза формира и заједничка антисловенска коалиција Аустрије,
Турске и Румуније.23

У марту 1914. и сам Сазонов предложио је да у Санкт Петербургу у својој
кући буде домаћин незваничном сусрету Ратка Димитријева и српског посланика
Мирослава Спалајковића. Идеја руског министра иностраних послова није
представљала новост, и осим што је имала за циљ побољшање односа између
две земље, постављала је на дневни ред и питање стварања „Словенског савеза”
на Балкану.24

Да би привукла Бугарску на своју страну руска дипломатија рачунала је
на то да земља „није била у стању да се чак ни уз помоћ Аустро‐Угарске ослободи
обруча којим ју је опасао Букурешки мир”.25

Такође у марту 1914. године бугарски представник у Цариграду Андреј
Тошев сусрео се са саветником у руском посланству К. Гулкевичем, који је „као
и приликом сваког сусрета” поново покренуо питање односа са Србијом. Оно
што је бринуло Тошева била је промена концепције приближавања између две
државе. У почетку је Гулкевич подржао тезу да Србија „треба да направи први
корак на путу зближавања те да су за то потребни одређени територијални
уступци српске стране”, али да је мишљења „да о одговарајућим уступцима” не
може бити речи. Тошев је разумео да је његова „скривена намера” била та да
приближавање Србије и Бугарске треба да се изврши „на рачун” Грчке.26

Велику дипломатску живост у Европи изазвале су намере Бугарске да
закључи државни зајам. Услед одбијања Француске да удовољи финансијским
потребама Бугарске, због сумње да ће средства зајма бити искоришћена не за
потребе привреде већ за постизање реваншистичких циљева, као и њеног
финансирања Србије и Грчке без икаквих услова, влади у Софији преостао је
само пут који је водио до немачких банкара. Први корак у том правцу начињен
је 28. фебруара 1914. године, преко немачког опуномоћеног министра др Георга
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Михаелеса којем је уручена молба да „царска влада посредује код банака у Берлину,
Франкфурту и Хамбургу да се Бугарској одобри зајам у износу од 300 милиона.”27

Та почетна сондирања терена, као и поступци који су им следили
изазвали су забринутост код руског опуномоћеног министра у Софији Савинског,
који се трудио да Русија учини све што је у њеној моћи да не дође до закључења
тог зајма. Још у априлу 1914. године он је припремио „комплетан план акције”,
усаглашен са министром спољних послова Сазоновом. Александар Савински био
је категоричан у оцени да према Бугарској треба дејствовати најбрже могуће, да
се не пропусти „одговарајући политички моменат”. Он је сасвим јасно увиђао
опасност да земља „уђе у орбиту Тројног савеза, пошто се захваљујући томе
удаљила од Русије”.28

На исту опасност више пута је упозоравао и француски опуномоћени
министар у Софији Алфред де Панафо. Настављајући своју кратковиду политику,
француска влада изјавила је да Бугарска не може да рачуна на француски
капитал. Петербург и Париз су усредсредили напоре једино на то да одстране
Радославова са власти, али су својим активностима потпомогли финансијско а
затим и политичко везивање земље за Немачку. Захваљујући томе, када је
почетком маја 1914. године Панафо захваљујући Страшимиру Добровичу,
секретару тајног кабинета цара Фердинанда І, схватио да се бугарски преговори
са банком „Дисконто Гезелшафт“ приводе крају, било је одвећ касно да се спасу
француски интереси. Ни заједнички напори Савинског и Панфоа нису довели до
успешних резултата независно од већ исказане спремности да се „са
Радославова скине финансијски вето”. Још мање успеха имали су покушаји
двојице дипломата да осигурају сарадњу Лондона на спречавању бугарских
финансијских послова са приватним банкарским конзорцијумом „Дисконто
Гезелшафт”. Насупрот званичном ставу енглеске владе да се неће „мешати у
спољнополитичке односе ни једне уставне државе”, у својим изјавама енглески
заменик министра спољних послова сер Артур Николсон признао је да у
стварности француска финансијска политика према Бугарској није у складу са
заједничким интересима Антанте.29

Нови моменат и извесни обрт у наизглед глатко склопљеном послу у
вези са закључивањем уговора између „Дисконта” и бугарске владе унело је
убиство аустроугарског престолонаследника ерцхерцога Франца Фердинанда и
његове супруге грофице Хохенберг, извршено у Сарајеву 15. јуна 1914. године.
Након кратког прекида преговора у Софији су потписана четири уговора о зајму,
који су давали повод немачком опуномоћеном министру др Михаелесу да
констатује са задовољством да тај банкарски успех доприноси не само
учвршћивању економског присуства Немачке већ он представља и реалан
политички противудар руском утицају у Бугарској.30
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О потпуној опредељености у датом политичком моменту није се,
међутим, могло говорити пошто бугарска влада и поред својих германофилских
склоности није априори изабрала страну Централних сила. Мотиви за такву одлуку
завислили су од територијалних обећања као и од развоја и тока ратних дејстава. 

У Русији су такође претпостављали да зајам неће остати само
финансијска операција већ да ће довести до „политичког ангажмана с Тројним
савезом” и због тога нису крили своје незадовољство.31 Како сведочи др
Михаелес његов руски колега Савински „јасно је исказао своје расположење
према зајму када је изјавио да ће преко њега Бугарска бити потчињена
политичком утицају Немачке”. Противници зајма претили су да ће организовати
уличне демонстрације и „подстрекивали” су опозиционе партије у Народном
собрању да гласају против њега.32

У исто време европска дипломатија пратила је развој односа између
Србије и Аустро‐Угарске, као и понашање бугарске владе и цара Фердинанда у
новонасталој кризној ситуацији. Основна питања која су лебдела у ваздуху на
дипломатском пољу односила су се на то да ли ће тек започети конфликт остати
само локални или ће да прерасте у међународни. Док се ишчекивао аустријски
ултиматум Београду, на Бугарску су вршени разни притисци, како од стране
суседа тако и од држава из обе коалиције. 

Приликом сусрета бугарског опуномоћеног министра у Цариграду
Андреја Тошева и великог везира принца Саида Халима одржаног 6. јула 1914.
године, принц је „усрдно молио“ бугарску страну да „у најскорије време“ одреди
своје држање у случају евентуалног рата између Србије и Аустро‐Угарске и
исказао увереност да је „једна заједничка акција” Турске и Бугарске не само
потребна, већ да она може „да рачуна на сигуран успех”. За склапање споразума
између Бугарске и Турске су се заложили и аустријски и немачки посланик у
Цариграду маркиз Јанош фон Палавичини и барон Ханс фон Вангенхајм. 33

Руски министар спољних послова Сазонов саветовао је Бугарску да
сачува неутралност и да буде опрезна у преговорима са Турцима. Уверен да је
„рат готово неизбежан”, енглески дипломата у руској престоници сер Џорџ
Бјукенен саветовао је Бугарској да чува снагу.34 О неопходности одржања
бугарске и турске неутралности напоменуо је бугарском посланику у Риму
Димитру Ризову и италијански министар спољних послова Сидни Сонино,
очигледно у намери да одмогне Аустрији. Сличне притиске на кабинет
Радославова вршио је 13. јула 1914. године и шеф одељења у аустријском
Министарству иностраних дела, гроф Јохан фон Форгач Гимес унд Гац. Он је пред
главом бугарског посланства у Бечу, Николом Станчовом, исказао увереност да
ће се конфликт локализовати, „чему ће допринети и неутралност Бугарске”.35
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И на Балкану се с посебном пажњом пратио развој догађаја, док су
Атина и Букурешт упозоравали бугарску владу да ће уложити све напоре да
очувају одредбе Букурешког мировног уговора и демонстрирале солидарност
по том питању. Радославов је у име Софије јасно показивао да ће Бугарска
сачувати строгу неутралност, дајући инструкције бугарским дипломатским
представницима у иностранству да тај став пренесу представницима држава код
којих су акредитовани.36

Исти став потврдила је влада Радославова и након што је 15. јула 1914.
године Аустро‐Угарска објавила рат Србији. Са српске стране показана је
недвосмислена захвалност због пријатељског држања Бугарске. Председник
владе Никола Пашић је отворено говорио бугарском дипломати Стефану
Чапрашикову да бугарски став у „тој значајној кризи” има „велику вредност” као
и да ће она „бити накнадно награђена”, међутим без конкретног објашњења
шта је под тим имао у виду.37

Руски посланик у Цариграду Михаил фон Гирс потврдио је „добар
утисак” који је оставила Бугарска својим држањем и чак истакао пред А. Тошевом:
„Ситуација је таква да министар Радославов може постати најпопуларнија
политичка личност у Бугарској”. Заједно са горенаведеним чињеницама Тошев
је у депешу коју је упутио министру спољних послова унео и савете А. Гаронија
о потреби за „трезвеношћу и стрпљењем”.38

Према извештају бугарског опуномоћеног министра у Риму Димитра
Ризова од 18. јула „у политичким и дипломатским круговима” италијанске
престонице „нада да се свеопшти рат може избећи још се није угасила”,
међутим, чињенице да је Немачка објавила општу мобилизацију, те да су
Француска и Турска предузеле сличне мере веома брзо су распршиле свеопшта
очекивања о очувању мира.39

У тој ситуацији руска дипломатија активирала се још више према влади
Радославова. Нотом од 23. јула 1914. године Руски опуномоћени министар у
Софији А. Савински позвао је бугарску владу да усагласи „добронамерно” и
„часно” своју спољну политику са политиком Русије и Антанте. Исти датум носи
и други документ, који је био адресован на Василија Штрандмана, који се
привремено налазио на челу руског посланства у Србији. Документ је потписао
министар спољних послова Сазонов лично. У строго поверљивој депеши
налазило се неколико јасних порука за српског министра председника Н.
Пашића. На првом месту били су истакнути територијални уступци које је Србија
требало да учини Бугарској да би се осигурала њена „сарадња“ – „предати јој
одмах Иштип (Штип) и Кочане са територијом до [р.] Вардар. У случају победе у
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рату Бугарска ће добити такозвану спорну територију наведену у члану 4. тајног
додатка Српско‐бугарском споразуму од 29. фебруара 1912. године, од врха
Голем северно од Криве Паланке до Охридског језера укључујући и Стругу”.
Сазонов је очекивао да ће му Пашић дати пуномоћје да разговара са
Радославовом о наведеним границама и истакао заветну „жељу да успостави
братство међу свим словенским нацијама а пре свих међу Србијом и Бугарском“.40

Наде руске дипломатије о „брзој и потпуној сагласности српске владе”
потпуно су потонуле након изјаве Николе Пашића: „Границу од 1912. године не
дамо ни за шта на свету!” Сазонов је пак мислио да у таквој ситуацији Србија
неће „правити потешкоће својом неспремношћу на споразум”.41 Са своје стране
српска влада изразила је спремност да следи линију помирења с Бугарском и то
тако што ће „начинити први предлог који треба да послужи као основа на којој
ће се водити” преговори. Никола Пашић саопштио је Стефану Чапрашикову да је
„дао у задатак Чолак‐Антићу да начини конкретне предлоге бугарској влади
ради обнављања старог пријатељства и заједничког делања двеју земаља у
данашњој свеопштој европској кризи”.42 Исте намере почетком августа исказао
је, додуше само усмено, српски опуномоћени министар у Атини бугарском
представнику у грчкој престоници Георги Пасарову.43

У исто време из Петрограда су убрзано давали сигнале да су спремни да
делају пошто су „и Радославов и Генадијев44 успели да се докажу на делу и
пружили гаранције лојалности”. Да би се очувао мир на Балкану, а поводом
бугарско‐турских преговора, Сазонов је поново подвукао нужност споразу ‐
мевања Бугарске и Србије на бази територијалних компензација. Пред главом
бугарског посланства Патевом он је изјавио „да жели увећање Бугарске, али да
за сад не може да узме Македонију и да нам је да. Причекајте, додао је, и имаћете
је, али причекајте”. Та руска „обећања” изазвала су незадовољство српске владе.
„На руско инсистирање да нам Србија предложи одмах компензације, Пашић је
одговорио да не може да каже шта ће дати док не буде знао шта ће Србија
добити.” „Ако пак Србија буде побеђена, изјавио је он, она више воли да јој Бугари
узму Македонију снагом оружја него да им је сама поклони”. 45

Активности у вези са компензацијама од стране Србије под „строго
поверљиво” држале су и силе Антанте. Насупрот покушајима Стефана Чапрашикова
да ишчупа што више детаља о ставовима српске владе, једино што је сазнао од
самог Пашића и француског опуномоћеног министра Огиста Бопа било је да је
одговор Србије „задовољавајући”. У разговору Чапрашикова са Пашићем који
је потом уследио, српски премијер избегао је да детаљније разјасни фразу
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„Бугарска ће се окориститу од свог садашњег неутралног држања”, али је
појаснио да ће „тачан одговор Србије” наша земља добити „посредством Тројне
Антанте”. У настојању Србије да користи арбитражу дипломатије земаља
Антанте Чапрашиков је видео два преимућства: „прво, да се покаже јавном
мњењу у земљи, да се жртве које Србија треба да поднесе према Бугарској чине
у складу са жељама и под притисцима Тројне Антанте, заштитника краљевине;
и друго, у случају евентуалног неуспеха преговора, у случају да Бугарска не буде
задовољна оним што јој је понуђено горе поменутим путем – Србија неће остати
сама пред Бугарском, пошто се земља налази под заштитом Тројне Антанте те ће
Бугарска морати да се бори не само против свог западног суседа већ и против
три велике силе”.46

Према сведочењу М. Муљикова, крајем августа руска влада иницирала
је тајне преговоре са кабинетима Енглеске и Француске ради осигурања
компензација Бугарској у „неспорној зони” у Македонији. И поред неких
примедби Енглеске три стране постигле су принципијелан договор о томе, и
сложиле се да се „тек након коначног решења„ наложи Београду да споразум
изврши у потпуности.47

Као резултат преговора вођених у уском кругу у новембру 1914. године,
министар спољних послова Бугарске добио је вербалне ноте од опуномоћених
министара Енглеске, Русије и Француске у Софији. Све три ноте имале су
идентичан текст којим су силе савезнице гарантовале Бугарској „праведне
територијалне добитке” након рата, ако „сачува према Румунији, Грчкој и Србији
строгу неутралност”. Одговор царске владе само је потврдио наставак политике
неутралности у интересу земље.48

И поред тога што се радило о строго поверљивој информацији нови
руски опуномоћени министар у Нишу кнез Григориј Трубецки открио је властима
у Софији нове предлоге за приступање Бугарске Антанти и компензације које су
из тог чина произилазиле. Још приликом првог сусрета са Чапрашиковом 27.
новембра 1914. године он је изразио спремност да уложи све своје снаге да би
се постигло разумевање и приближавање између Србије и Бугарске.49 Те намере
кнез Трубецки потврдио је и приликом наредних разговора са бугарским
дипломатом, али је показао отворено, да очекује од Бугарске јасан доказ да ће
„иступити” у корист групације коју је представљала Русија. У четири тачке он је
навео територије које Србија, Румунија и Турска треба да уступе Бугарској. За
Србију је било предвиђено да преда неспорну зону у Македонији, у складу са
уговором из 1912. године, али је тај уступак био условљен тиме да Србија после
рата добије Босну и Херцеговину.50
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Насупрот очекивањима руског кнеза из Софије није стизао одговор на
дати предлог јер га нису сматрали реалним. Повод за такав став давала је „фраза
о животним интересима” у говору српског престолонаследника као и „манифест
о давању политичких права македонском становништву”.51

Вече пред нову 1915. годину Чапрашиков је поново извештавао из Ниша
о разговору са Н. Пашићем, у коме је српски министар председник потврдио и
раније изнету жељу да се лично састане са Радославовом. Осим да постигне
споразум између две земље чији је „као Словен” ватрени присталица, Пашић је
имао намеру и да у разговорима у Софији упозори бугарске властодршце да је
време да се земља растане са политиком неутралности и да као неки други „(да
се разумети да се мисли на Румунију и Италију)” уђе у рат.52

Излазак Бугарске из те „угодне изолације” био је важан и због
планиране велике операције напада англо‐француских снага на Дарданеле.
Најутицајнији чланови енглеске владе – Едвард Греј, Лојд Џорџ и Винстон Черчил
упорно су саветовали бугарску владу да заузме страну да не би пропустила
одлучујући моменат за земљу.53 Разумевши важност бугарске подршке, те да
„кључ за ситуацију на Балкану лежи у Софији” сер Едвард Греј је био спреман
да „изврши притисак” у корист бугарских захтева. У ноти од 25. априла 1915.
године упућеној Радославову енглески опуномоћени министар у Софији Хенри
Бакс‐Ајронсајд га је уверавао „да с протоком времена... може постати тешко за
Велику Британију да задржи отворена врата” за бугарске предлоге.54 Након што
је британска дипломатија преузела иницијативу у своје руке Бакс‐Ајронсајд
разговарао је још једанпут са Радославовом, а 16. маја 1915. године савезници
су уручили бугарској влади декларацију око које су постигли потпуну сагласност.
Обећања у њој била су веома велика, укључујући и она финансијске природе,
али су поново била праћена условљавањима српским компензацијама у Босни,
Херцеговини и на Јадранској обали.55 Због жеље бугарске стране да јој се
прецизирају неке тачке у оквиру ноте тражило се појашњење текста. 

Са доста великим закашњењем – тек 21. јула 1915. године нови енглески
посланик Хју О’Берн уручио је ноту у којој су гаранције (за добијање „неспорне
зоне” у Македонији и Тракије до линије Енос – Мидија) биле везане са захтевом
да бугарска страна објави рат Турској. Осим тога, насупрот изјавама
одушевљења и жељи четири силе савезнице да уреде „ситуацију на Балкану” на
„трајним основама” та нота је такође садржала нејасноће и обећања условљена
даљим развојем догађаја. Недостатак политичке и војне координације у
деловању земаља Антанте све је више доприносио померању равнотеже у
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корист аустро‐немачке дипломатије.56 У исто време сврсисходна и доследна
акција дипломата Централних сила и војни успеси на Источном фронту
определили су на коју ће се зараћену страну сврстати Бугарска.57

У међувремену, Берлин и Беч користе дату „прилику“ и 23. маја 1915.
године уручују своју декларацију бугарској влади у којој обећавају и „спорну” и
„неспорну” зону само за очување неутралног статуса Бугарске. И поред
очигледне користи у том предлогу, председник владе Радославов ипак није
журио да одбаци иницијативу Антанте те је, како је већ горе поменуто, настојао
да добије нека суштинска појашњења у вези с њом.58

У врелим данима јула и августа 1915. године које је француски новинар
Марсел Динан поетично назвао „Бугарско лето”59 постојеће надметање између
две зараћене стране није престајало. С претпоставком како, да би придобили
Бугарску, треба да убеде Србију да „се жртвује”, али и без оптимистичког
очекивања у том погледу, представници Антанте предали су 22. јула 1915.
године у Нишу ноту председнику српске владе Пашићу са предлогом да
пристане на територијалне уступке у оквирима „неспорне зоне”. Одговор српске
владе није стигао одмах, због компликоване процедуралне дебате која је
требало да се спроведе у посланичким клубовима, а такође и у влади и на
државном нивоу. То је и сам Пашић споменуо Чапрашикову на пријему у
бугарском посланству одржаном 2. августа поводом годишњице ступања
Фердинанда на бугарски престо и изразио спремност за „договор са Бугарском“
али уз показивање „добре воље и попуштање обе стране“. Месец дана касније
С. Чапрашиков је оценио српски одговор као „потпуни фијаско за Антанту“.
Разлог зашто садржај ноте није био објављен био је тај што су се силе савезнице
надале да се могу постићи измене у будућим преговорима.60

Чолак‐Антић је 10. августа предао Радославову предлог српског
председника владе Николе Пашића о међусобној нагодби, која би се постигла
без посредништва савезничких дипломата. Пошто понуђено није одговарало
бугарским интересима Радославов је одбио да прихвати споразум и истакао да
му више одговара да „причека прави моменат”. 61

И последњи покушај представника четири силе савезнице у Софији 1.
септембра 1915. године већ није могао да рачуна на успех пред бугарском
владом, не само због тога што се њихова нота суштински није разликовала од
претходних и не без основа била оцењена од стране француског председника
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Рејмона Поенкареа и од енглеског министра спољних послова сер Едварда Греја
као „неубедљива“ и „недовољна“.62 Она је, наиме, дошла сувише касно.
Немачки опуномоћени министар у Софији Х. Михаелс и председник владе В.
Радославов већ су 24. августа 1915. године били потписали тајни споразум
праћен уговором о пријатељству и савезу између Бугарске и Немачког царства.
Та два документа поткрепљена су и војном конвенцијом закљученом истога
дана у дворцу „Плесо” између Немачке, Аустро‐Угарске и Бугарске.63

Само су дани делили земљу од објаве мобилизације и преласка у
оружану неутралност, која је објашњавана у шифрованој депеши министра
председника Васила Радославова бугарским царским посланствима на страни као
обична „мера опреза коју диктирају и изазивају покрети оружаних снага неких
њених суседа (Румуније и Србије) као и због опасности од већ започете немачко‐
аустријске офанзиве која се надвила над Балканом”.64 Извештај о за 8. септембар
1915. године наређеној општој мобилизацији у Бугарској дочекан је у Нишу с
„неспокојством и духовном клонулошћу”, док је очекивани скори напад на Србију
постао основна тема разговора. Покушаји Чапрашикова да „умири” српске
политичаре у вези са мотивима бугарске мобилизације, остали су без успеха,
пошто је свима било јасно „да је рат између Србије и Бугарске већ на помолу”.65

Министар–председник Никола Пашић размотрио је новонасталу
ситуацију са представницима сила Антанте док је влада заседала под
председништвом престолонаследника. У исто време секретар лондонског
Балканског комитета сер Едуард Бојл као и италијански посланик барон Сквити
располагали су са информацијом да се „у многим српским круговима” покреће
питање о томе да Срби треба да предухитре бугарску „мобилизацију и
концентрацију” и да нападну први. До истог закључка сер Бојл је дошао и након
разговора са неким политичарима и представницима министарства спољних
послова.66 Вођени намером да смире балкански конфликт посланици Антанте у
Софији и министар Е. Греј заседали су 14. септембра у Лондону. Исти циљ
смиривања ситуације имали су и притисци представника Антанте у Нишу,
упућени министру председнику Н. Пашићу поводом вести да су „Срби тражили
и веома много инсистирали” да нападну Бугаре да би се „разјаснила ситуација”.67

Опредељење српских кругова за „војничко решење” постало је још
видљивије у коминикеу објављеном 17. септембра 1915. године у француско‐
српском листу „Курие де Балкан”. Позивајући се на поуздане изворе у
саопштењу се истиче, да су гласине о министарској кризи у Бугарској само
представа чији је циљ да охрабри Немачку да ће испунити оно што је обећала:
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да пошаље војску против Србије”. Наглашава се да понашање неких сила
Антанте, које фаворизују преговоре са бугарском владом задржава Србију да
сама учини „крај том надгорњавању између Централних сила и Антанте у корист
Бугарске а на штету животних интереса Србије”.68

Кабинет у Софији је 20. септембра оповргао вести о кризи владе и
потврдио јединство свих политичких снага у земљи. Наредног дана В.
Радославов добио је ноте од опуномоћених министара Енглеске, Француске и
Русије у Софији. У њима је стајало да се на општу мобилизацију гледа као на
претњу усмерену према Србији, при том „заједно осмишљену са Немачком и
Аустро‐Угарском”. Упућен је и ултиматум у коме се тражило „да се одмах
одстране из војске сви официри оних држава које се налазе у ратном стању са
државама Антанте”.69

Након истицања рока ултиматума, 23. септембра 1915. године, силе
Антанте прекинуле су дипломатске односе с Бугарском. У вези с тим као и на
основу наређења своје владе српски опуномоћени министар Чолак‐Антић
напустио је Бугарску. Истог датума др Васил Радославов, министар‐председник,
министар спољних послова и вера информисао је Стефана Чапрашикова о
корацима које је предузела српска страна. У телеграму који му је упућен стајало
је да он неће бити опозван из Ниша до оног момента док му српске власт саме
не уруче пасош.70 Већ наредног дана Чапрашикова је посетио главни секретар
Министарства спољних послова Србије С. Грујић који му је предао ноту у име
српске владе. Позивајући се на опозив дипломата Русије, Француске и Велике
Британије, као и српског посланика из Софије у ноти је наглашено да је мисија
Чапрашикова у Србији завршена.71

Манифестом цара Фердинанда I од 1. октобра 1915. године Царевина
Бугарска објавила је рат Краљевини Србији што је довело до трећег по реду
прекида бугарско‐српских дипломатских односа у њиховој релативно краткој
историји од 1879. до 1915. године. Учињен је коначно крај и дипломатском
«надгорњавању» у коме су се више од годину дана такмичиле Антанта и Централне
силе не би ли придобиле Бугарску на страну једне од зараћених коалиција.
Нерешени проблеми који су постојали између Бугарске и Србије представљали су
тако танку нит коју су искористиле велике силе да би увукле две балканске државе
у први конфликт светских размера узрокован пре свега њиховом жељом за
заштитом сопствених великих економских и политичких интереса. 

Са бугарског превео мајор мр Далибор Денда
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BULGARIAN‐SERBIAN RELATIONS 
IN THE FOCUS OF EUROPEAN DIPLOMACY (1913–1915)

Summary

This article sheds light on some critical events in diplomatic relations
between Bulgaria and Serbia from their establishment in 1879 until Bulgaria’s
involvement in World War I in 1915. Attention is paid to the revivification of the “bon
ton” between Bulgaria and Serbia after the Second Balkan War and the Bucharest
Treaty of 28 July 1913. That was achieved owing to the priority policy for stability in
the region of the governments in Sofia and Belgrade, as well as active mediation of
European diplomats. The development of Bulgarian‐Serbian relations after the
outbreak of World War I is examined in the context of diplomatic competition
between the Entente and the Central Powers for the inclusion of Bulgaria to one of
the warring coalitions. The main source of information for this study are documents
from the Central State Archives in Sofia and Bulgarian and foreign published
documents and materials.
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УДК: 327(44:497):94(100)“1913/1914“

Биљана СТОЈИЋ

БАЛКАН У СПОЉНОЈ ПОЛИТИЦИ ФРАНЦУСКЕ 
У ПРЕДВЕЧЕРЈЕ ВЕЛИКОГ РАТА*

Апстракт: У раду се разматра политика Француске према Балканском
полуострву од краја Другог балканског рата до почетка Првог светског рата. Посебну
пажњу смо посветили улози Француске у Јулској кризи и следу догађаја који је Француску
увукао у сукоб 1914. године. Рад је написан на основу доступне архивске грађе,
објављених докумената, релевантне литературе и мемоаристике.

Кључне речи: Француска, Србија, Јулска криза, Ремон Поенкаре, Рене Вивијани,
Леон Деко, Миленко Веснић.

Током тзв. „дугог XIX века” мале балканске државе нису много
интересовале француске политичаре и дипломате. У првој половини XIX века
Балкан, као део далеког и „егзотичног“ Оријента, није интересовао француску
државу у политичком смислу, али је привлачио мноштво људи различитих
интересовања да путују балканским државама и да се упознају са културом и
историјом народа Балканског полуострва. У такве знатижељнике из Француске
можемо убројати Алфонса де Ламартина, Сиприана Робера, Проспера Меримеа,
Ами Буеа, али и Адолфа Караманa који је једини од побројаних током боравка
у Србији 1829. године остварио политички контакт са српским кнезом Милошем.
Отварање првих дипломатских представништава на Балкану (у Атини 1828. и
Крагујевцу 1839. године) био је важан први корак у развоју односа Француске и
балканских земаља које су биле у зачетку свог националног и државотворног
развитка. Средином века интересовање Француске се проширило и на област
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војне сарадње. Иполит Монден, инжињеријски капетан француске војске
боравио је у Србији у два наврата 1853‒1855. и 1861‒1867. године, и помогао
да се српска војска модернизује и изгради по угледу на француску.1

Од друге половине XIX века почео је да се шири политички утицај
Француске на Балкану. Она је своју позицију изграђивала споро, трудећи да
избегне конфликте са другим заинтересованим државама. У том погледу
пресудан догађај био је савез француске Треће Републике са руском царевином
из 1893. године који је увео Француску у балканске послове и средиште тзв.
Источног питања. 

У деценији пред почетак Првог светског рата пресудан значај за позицију
и политику Француске на Балкану имали су балкански ратови 1912–1913. године.
Посматрајући период од непуних годину дана видимо врлу значајну улогу коју
је Француска имала у разрешењу проблема произашлих из два балканска рата,
као и дуг пут који је прешла у својој балканској политици од 1893. до 1913.
године. Ремон Поенкаре, прво у улози председника владе, а од јануара 1913.
године председника републике, је био најагилнији у дипломатским иниција ‐
тивама које су, најпре, локализовале рат на Балканском полуострву, а затим
довеле до организовања мировних конференција у циљу разрешења проблема
проузрокованих ратовима. Француска је из тога изашла са пораслим угледом на
Балкану, што јој је омогућило да ојача пре свега своју финансијску, а затим и
политичку позицију на југоистоку Европе и источном Медитерану.

У поретку који је успостављен мировним уговором у Букурешту у
француској политици значајно је место заузела Србија, која је из балканских
ратова изашла територијално увећана и политички оснажена, исто као и Грчка,
Црна Гора и Румунија. Међутим, балканске државе су из ратова изашле
финансијски ослабљене и војно исцрпљене.2 Након исцрпљујуће године
ратовања било је више него јасно да је Балканском полуострву, али и остатку
Европе, потребан мир зарад привредног опоравка и политичке консолидације.
Француска је могла бити задовољна речима српског председника владе Николе
Пашића који је 16. августа, након повратка из Букурешта, француском посланику
Леону Декоу рекао да је Србији потребна „најмање једна генерација мира“ да
обнови државу, интегрише ослобођене области у државне оквире, саобрази
старе административне прописе Османског царства онима владајућим у Србији
и, изнад свега, ојача националну идеју. Пашић је још нагласио да Србија жели да
живи у миру са Аустроугарском и да зарад тог мира има намеру да разреши све
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проблеме који постоје између њих.3 Пашићево мишљење делили су и остали
српски политичари. Српски посланик у Бечу Јован Јовановић Пижон је на исту
тему у више наврата разговарао са тамошњим француским амбасадором
Алфредом Дименом. Јовановић је истицао да „мир, ред, рад и напредак” на
Балкану не зависе само од балканских држава, већ и од великих сила. Био је
уверен да „Балкан има шансе да просперира само уколико се велике силе не буду
уплитале у унутрашње ствари балканских народа”. Ниједна велика сила „нема
својих сународника, ниједна нема права на територијалне захтеве, а све имају
подједнако право на слободну економску и културну утакмицу на Балкану”.4

Француској је овакво раположење српских државника ишло у корист јер
је њен капитал већ имао доминантну улогу у економијама балканских држава.
По завршетку Другог балканског рата француске банке су наставиле са учвршће ‐
њем свог доминантног положаја, првенствено у државама које су из овог рата
изашле као победнице. По први пут од стицања независности (1878) капитал
француског порекла самостално је учествовао у великом државном зајму Србије
у висини од 250 милиона франака, који је Народна скупштина Краљевине Србије
изгласала 8. септембра 1913. године.5 На челу конзорцијума банака била је
Француско‐српска банка, основана 1910. године, која је за три године успела да
обезбеди доминантну улогу у финансијском ситему Србије, преузевши
разрађени систем и мрежу филијала старе Banque Impériale Ottomane. 

Осим јачања позиције на Балкану, Француска се од лета 1913. године
посветила консолидацији унутрашњих политичких прилика. Без обзира на углед
који је њена војна индустрија стекла захваљујући победама балканских држава
у Првом балканском рату, извештаји француских војних мисија које су обилазиле
балканска ратишта 1912. и 1913. године указали су на бројне мањкавости у
француској војсци и њеном наоружању.6 Главна замерка била је да Француска
не улаже колико остале европске државе у модернизацију своје армије, као и да
је активна војна служба од две године недовољна да припреми Французе за
нови облик ратовања који се могао видети у балканским ратовима.

Ремон Поенкаре је од доласка на чело владе и Министарства спољних
послова јануара 1912. године, у своје главне задатке уврстио јачање француске
војске и морнарице и њихову модернизацију. Залагао се за јачање савезничких
односа са Русијом и Великом Британијом, и сматрао да спољну политику
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Француске треба обликовати према Сократовој мудрости Si vis pacem, para
bellum (Ако желиш мир, спремај се за рат).7 Његова намера је била да врати
активну војну службу на три, уместо две године колико је била по закону из 1905.
године. Међутим, ова Поенкареова иницијатива отворила је у политичком
животу Француске кризу која је потрајала све до почетка Првог светског рата.
Против усвајања нових војних закона су највише протествовали социјалисти
предвођени Жаном Жоресом који су предстваљали најјачу опозицију у Народној
скупштини. Од почетка 1913. године њима су се приклонили пацифисти, али и
опортунистичко крило владајуће републиканске странке. Упркос јакој опозицији,
након дуготрајне парламентарне борбе, Поенкареово радикално крило
републиканске странке је успело 8. августа 1913. године, уз подршку десних
странака и патриотских удружења, да усвоји тзв. Закон три године који је
активну војну службу продужио за још једну годину и померио границу одласка
у војску са 21 на 20 година.8 Међутим, усвајање закона био је само први корак у
дуготрајном процесу који је обухватао усвајање подзаконских аката који су
имали за циљ да омогуће практичну примену закона. Такође, процене војних
стручњака су говориле да је потребно неколико година активне примене закона
да би се осетиле његове праве добробити. Према тим проценама, усвојени закон
је до 1915. године требало да повећа број ефективних трупа на 750.000 у земљи
и колонијама, не рачунајући официрски кадар.9

Након што је закон усвојен, појавио се проблем финансирања нових
потреба оружане силе. На питању ребаланса буџета и већих издатака за војне
потребе почетком децембра 1913. године оборена је влада Луја Бартуа. Ни
наредна влада на чијем је челу био Гастон Думерг, није била боље среће, па је
потрајала до 3. јуна 1914. године.10 Децембра 1913. године, уз доста потешкоћа
и након неколико ревизија, усвојен је француски ратни план познат као План 17.11

Било је планирано да, зарад веће ефикасности у наредном периоду, План 17
буде модификован. План је био усвојен као привремено решење уз пројекције
да ће Француска бити спремна за рат кроз две до три године. Међутим,
околности су биле такве да до почетка Првог светског рата план није измењен,
а на снагу је ступио објавом мобилизације 1. августа. 

Сукоби између присталица и противника Закона три године пренели
су се и у 1914. годину, али су ова парламентарна трвења добила нов облик када
је у марту дошло до великог скандала. Скандал је изазвала супруга актуелног
министра финансија Жозефа Кајоа која је 17. марта у службеним просторијама
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десничарског листа Le Figaro пуцала и усмртила главног уредника листа Гастона
Калмета. Мотиви Хенријет Кајо за овај чин су били лични, али се врло брзо читав
догађај претворио у велику друштвену аферу у коју су били умешани сви водећи
политичари, укључујући председника Поенкареа и чланове владе.
Интересовање за овај догађај није утихнуло ни након што је министар Кајо
поднео остваку, већ се само још више распламсало почетком јула када је
отпочело суђење. Читаво француско друштво се поделило на два табора, на
противнике и присталице брачног пара Кајо. Недуго након немилог догађаја, у
јавности се сазнало да је убијени Калмет дошао у посед приватних писама које
је Жозеф Кајо размењивао са својом супругом, која су између осталог
разоткривала и његову умешаност у неколико финанисијских превара.12 Осим
личне, убиство Калмета је имало и политичку позадину. Поенкаре је у својим
успоменама забележио да је Кајо био један од лидера кампање у Народној
скупштини која је имала за циљ да обори Закон три године.13

Политичка конотација случаја Кајо–Калмет поново је у жижу јавности
вратила Закон три године, што се даље одразило на то да је читава актуелна
власт изгубила подршку на парламентарним изборима одржаним у априлу.
Осим пораза за републиканце, априлски избори су представљали тријумф
Социјалистичке партије која је обезбедила 102 места у новом сазиву Народне
скупштине. Социјалисти, уједињени са једним крилом републиканске странке, и
у новом сазиву су остали најагилнији противници Закона три године, те је одмах
било јасно да ће прва мера након избора бити иницијатива за опозивом закона.14

Да би спречио обарање закона, Поенкаре је ступио у преговоре са искусним
републиканским вођом Александром Рибоом и поверио му формирање нове
владе. Међутим, Рибоова влада, четврта коју је формирао у својој каријери, била
је оборена 12. јуна, након свега три дана постојања. Поенкаре је затим ступио у
преговоре са вођом умерених социјалиста Рене Вивијанијем који је у августу
1913. године приликом изгласавања Закона три године био уздржан. Понудио
му је улазак у владу у замену за обећање да ће привремено одгодити опозив
закона. Вивијани је нагодбу прихватио и формирао владу 16. јуна. Било је то
први пут од 1902. године и стварања Социјалистичке странке да су социјалисти
ушли у извршну власт.15

Обузета својим бурним политичким животом, Француска није
придавала велики значај дешавањима на Балкану у првој половини 1914.
године. Захваљујући извештајима својих посланика у балканским престоницама
била је у току догађања, али не више од тога. Знатнију пажњу су јој скретали
крупнији догађаји, као што су биле неприлике албанског прица Вида који је у
марту 1914. године стигао у Албанију и коме, без угледа и војске, није полазило
за руком да успостави ред у најмлађој балканској држави. Француска је, као
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један од гараната суверенитета албанске државе, посредством међународне
контролне комисије и свог представника у њој Леона Крајевског, била добро
упућена у политичку ситуацију у Албанији. Исто тако, захваљујући извештајима
посланика у Србији Леона Декоа била је упозната са чином примопредаје власти
у Србији 24. јуна. Говорећи о овом догађају, Деко га је пропратио каракте ‐
ристичном дозом критичности према српској средини. Деко је прокламацију
краља Петра да се повлачи из јавног живота назвао „неуобичајеном“ мером,
сматрајући да је она спроведена под притиском Русије. Наиме, према Декоовом
тумачењу, читав маневар је спровео руски посланик Николај Хартвиг, који је под
својом потпуном контролом већ имао Пашића, а уклањањем старог краља са
политичке сцене раскрчио је пут до власти организацији Црна рука, којој је био
наклоњен. Млади регент је, према Декоу, био оличење тог друштва, а његова
младост чинила га је подобним за разне манипулације руског посланства,
написао је Деко у извештају Министарству. Интресантно је да је, на маргини
извештаја, секретар у француском Министарству спољних послова Клерман‐
Симон, поводом ове примедбе Леона Декоа, написао да „се слаже и да сам на
исти начин види ствари у Србији”.16 Није било неубичајено да Деко овако оштро
критикује понашање руског посланика Хартвига и српских државника. С једне
стране му је несумњиво сметао велики утицај који је Хартвиг имао у српском
друштву, јер је он био, нарочито након ратова 1912. и 1913. године, изнад свих
осталих страних дипломата. Са друге стране су код Декоа савременици често
истицали његову „развијену имагинацију“ писца романа фантастике у којима је
главну пажњу посвећивао борби пангерманизма и панславизма. Његове колеге
су га описивале као „писца‐емеритуса“ коме је дипломатија била само хоби.17

Осим примедбе Клерман‐Симона, Француска примопредаји власти у Србији није
посветила значајнију пажњу, све док 28. јуна није стигла вест о атентату на
аустроугарског надвојводу у Сарајеву.

У Француској је недеља 28. јун била дан финала коњичких трка на Дугом
пољу (Longchamp) изван Париза. Био је то велики друштвени догађај који је
окупио сав дипломатски кор и владу на челу са Вивијанијем и председником
Поенкареом. Вест о убиству у Сарајеву стигла је у Париз у поподневним
часовима, а Поенкаре ју је примио незванично у телеграму новинске агенције
Хавас. Иако је вест била непотврђена, одлучио је да је подели са окупљеним
министрима и дипломатама. Осим аустроугарског амбасадора грофа Николауса
Сечењија, који се истог тренутка вратио у Париз да затражи потврду вести, нико
од чланова дипломатског кора није напустио трке. Ипак, забринутост је била
нескривена. Једни су бринули због поновног отварања питања престолонаслеђа
у Аустроугарској, а други због нове кризе коју ће овај догађај произвести на
Балкану.18 Касно после подне стигла је и званична потврда вести, а Вивијани је,
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у име Владе, наложио амбасадору у Бечу Алфреду Димену да изјави саучешће
аустроугарском државном врху.19

У првом тренутку било је извесно да ће од питања престолонаслеђа
далеко већи проблем бити криза унутар, али и изван Аустроугарске. Напади
аустроугарске штампе на Србију почели су сутрадан. Паралелно са оптужбама
против Србије, бечка штампа је износила оптужбе усмерене против Француске
и Русије. Нарочито су на удару били француски листови који су се током
балканских ратова декларисали као „просрпски и пробалкански”, као што је
случај са листом Le Temps.20 Не може се рећи да је француска јавност поклањала
велику пажњу атентату у Сарајеву, али и малобројни чланци који су се појавили
у француским дневним листовима били су довољни да изазову негативне
реакције у Аустроугарској монархији. Тако су бечки листови са осудом пренели
натпис листа Le Temps од 30. јуна: „Атентат инспирисан националним осећањима
логична је последица антисловенске политике коју је Монархија водила, а Франц
Фердинанд је био најодговорнији за агресивну политику Аустроугарске од 1912.
године. То је она иста политика коју је водио и гроф Ерентал када је спровео
анексију Босне и Херцеговине.”21 Le Temps је и наредних дана наставио да
оштријим тоном критикује однос Аустроугарске према Србији и Словенима. На
мети критика листа нарочито су били погроми организовани након атентата у
Сарајеву широм Монархије против Срба и њихове имовине. Le Temps је осуђивао
демонстрације бечких студената испред српског послантва у Бечу на којима су
демонстранти узвикивали: „Доле Србија!“; „Доле Петар!“; „Доле Алекснадар!“
и „Доле убице!“. Лист је закључио да „ни српска влада, ни српски народ нису
одговорни за жалост Аустроугарске. Догађај од недеље само се надовезао на
постојећу тензију која влада у Монархији према Србима већ две године.“22

Исти став је делио и француски амбасадор у Бечу Димен који је био
најупућенији у прилике у Аустроугарској. Он је већ 2. јула указао Министарству
на гласине, које су се почеле ширити у свим друштвеним круговима Монархије,
да је потребно формирати комисију која ће бити послата на Балкан да испита
позадину атентата. Димен је ову идеју назвао „врло опасном“ и саветовао својој
влади да спречи тај потез аустроугарских власти јер, сматрао је, „уколико Србија
одбије овај понижавајући захтев, биће немогуће зауставити да постојећа криза
из политичке ескалира у војну”.23

Попут Димена, и српски посланик у Бечу Јован Јовановић је пожурио да
већ првих дана јула упозори своју владу на озбиљне припреме које је
аустроугарска влада почела да спроводи са циљем да кривицу за атентат у
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Сарајеву баци на Србију. Јовановић је био уверен да ће Аустроугарска такву
оптужбу ставити на терет „наше пропаганде“. Сугерисао је Пашићу да Србија
треба да буде спремна када се појаве такве оптужбе. Такође, Јовановић је
указивао Пашићу да је потребно да Србија припреми јавност европских држава
на оптужбе које Аустроугарска може изнети против ње. Овакве припреме треба
посебно спровести у руском и британском јавном мњењу, сматрао је Јовановић.24

За разлику од агресивног тона аустроугарске штампе, Деко је извешта ‐
вао да се српска јавност, од тренутка када се сазнало за атентат, држала коректно
и уздржано. Иначе, Деко је свега дан пре Видовдана посало Министарству
извештај о припремама Србије за прославу овог „великог националног догађаја
који се свечано облежава у читавом српству“, првог након балканских ратова
што му је давало посебан значај.25 Када је стигла вест о атентату, српска
престоница је била усред видовданског славља. Но, одмах након што је вест
потврђена, власти су издале наређење да се славље прекине и до 20h све кафане
и хотели су били затворени, а на улицама више није било никавих мани ‐
фестација. Током вечери, али и наредних дана, атмосфера се на улицама
Београда, према Декоовој оцени, пре могла описати као равнодушност и
забринутост него ратоборност о којој су писали аустроугарски листови. Држање
српске штампе је оцењивао као коректно, мада се у водећим листовима није
могла видети превелика туга за погинулим надвојводом. Уместо тога, листови су
више жалили над тешком судбином „српства које се још једном нашло у тешкој
ситуацији“ и против кога ће се поново окренути многе сумње и оптужбе. Сва
јавна гласила су пренела и осудила вести о бруталним нападима на имовину
Срба у Сарајеву, Загребу и другим градовима Монархије.26

За разлику од Србије, која је стрепела над својом судбином и са зебњом
ишчекивала наредни потез Аустроугарске, Француска је догађај у Сарајаву
пратила неколико наредних дана, без озбиљнијег удубљивања у политичку
ситуацију и кризу, некон чега се вратила својој унутрашњој политици. Окренута
себи, Француска је на европску сцену ступила доста касније у јулу, када су одлуке
већ биле донете.27 За Француску, Јулска криза, означена као таква у потоњој
историографији, није ни постојала. За њу је јул 1914. године био месец Кајо–
Калмет кризе и ка томе је сва пажња званичника и јавности била усмерена. Вест
о атентату на аустроугарског надвојводу се кратко задржала на страницама
француске штампе.28 Почетком јула је почело суђење госпођи Кајо и ка томе се
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окренула сва пажња друштва. Поједини листови су били толико ревносни у
праћењу овог догађаја да су свакодневно, као специјалне додатке, објављивали
транскрипте са суђења. Попут јавности, ни француски званичници нису дешавањима
на Балкану поклањали ишта већу пажњу. Француски историчар Дирозел је
приметио да је Јулска криза од 28. јуна до 24. јула била „скривена“ за Француску,
да би од тог тренутка до 3. августа и њеног уласка у рат постала „брутална“.29

Пажњу француских државника на кризу у односима Србије и
Аустроугарске и њене последице по однос снага у Европи спорадично је враћао
Миленко Веснић, српски посланик у Паризу. Он је 30. јуна у листу Le Figaro у име
Србије објавио кратко саопштење у којем је негирао умешаност у заверу и злочин
извршен у Сарајеву.30 Интерес Србије био је да подстакне Француску да се
дипломатски укључи и посредује у мирном разрешењу аустроугарско‐српског
спора и да, као што је то учинила током балканских ратова, преузме улогу
„објективног арбитра“ у циљу мирног изласка из кризе.31 Веснић је на тему
атентата 1. јула разговарао са подсекретаром Министарства спољних послова
Абелом Феријем са којим је приватно био у пријатељским односима. Том
приликом је истакао да Србија није умешана у позадину атентата који је, према
његовом мишљењу, био одговор на анексију Босне и Херцеговине 1908. године.32

Једини активнији дипломатски потез који је Поенкаре предузео у раној
фази кризе је разговор са аустроугарским амбасадором у Француској грофом
Сечењијем 5. јула. У покушају да смири напетост аустроугарског амбасадора,
Поенкаре га је подсетио на случај када је 1894. године један италијански анархиста
извршио атентат на француског председника Сади Карноа, додавши, да тај догађај
није довео до рата између Француске и Италије, и да атентат у Сарајеву треба да
буде разрешен на исти начин. Сечењи му је одговорио да је поређење
неадекватно јер убиству Карноа није претходила никаква антифранцуска агитација
у Италији, већ је то био индивидуални чин, док се у случају Србије антиаустријска
пропаганда и политика усмерена против Монархије води већ неколико година
уназад.33 Ни оштрина тона грофа Сечењија није била довољна да убеди Поенкареа
да је ова криза по чему било различита у односу на кризу око изласка Србије на
Јадранско море у јесен 1912. или кризе из октобра 1913. године због сукоба српске
војске и албанских племена. Прва је окончана интервенцијом великих сила на
мировној конференцији у Лондону, а друга слањем ултиматума Београду. И у овом
случају Поенкаре је очекивао сличан епилог.

Осим тога, 13. јула су објављени резултати истраге Фридриха фон
Визнера који су показали да нема доказа директне умешаности Србије у заверу
и атентат од 28. јуна. Након овог саопштења, Француска је сматрала да је криза
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изгубила на својој првобитној оштрини и да нема разлога да се откаже
планирана посета државне делегације Русији и скандинавским земљама.34 Пут
је био заказан за 16. јул, али је до последњег тренутка одлазак француске
делегације био неизвестан, не због ситуације на Балкану, већ због жучне
расправе о ребалансу буџета која се водила 16. јула. Повод за полемику био је
један извештај Министарства војног, који је указао на бројчану и оружану
инфериорност француске војске у односу на немачку, са врло поражавајућим
цифрама по француску страну. Извештај је указивао да је Немачка у 1913.
располагала са око 720.000 војника, а због мера које је предузела, очекивало се да
ће број ефективних трупа до 1. октобра 1914. године бити повећан на 860.000
војника. Песимистичан закључак извештаја био је тај да је Француска 1914. године
неспремнија за рат него што је била 1870. године.35 Због озбиљности полемике
Поенкаре се премишљао да откаже полазак, али се расправа ипак окончала
усвајањем буџета. На истом заседању, државној делегацији је одобрен ванредан
кредит у износу од 400.000 франака потребан за посету Русији, Норвешкој,
Шведској и Данској, чиме је отклоњена и последња препрека за полазак.36

Француску делегацију су предводили председник Ремон Поенкаре,
председник владе и министар спољних послова Рене Вивијани и шеф
Политичког одељења у Министарству спољних послова Пјер де Маржери.
Заједно са њима је кренуо и руски амбасадор у Паризу Александар Извољски.
Делегација је из луке Денкерк испловила 16. јула увече на бродовима La France
и Jean‐Bart.37 Рене Вивијани се радовао путу јер га је видео као прилику да се
склони од усијаних политичких питања која није разумео и која су га, по
сопственом признању, замарала, али и од суђења госпођи Кајо, које је отпочело
неколико дана раније.38 Одсутног Вивијанија је заменио министар правде Жан‐
Батист Бјенвену‐Мартен, „скромни и одмерени адвокат“ како су га описивали,
невешт у питањима спољне политике колико и сам председник владе.39 У сфери
међународних односа Бјенвену‐Мартен се ослањао на савете Филипа Бертелоа,
подсекретара у Министарству спољних послова, који је, као бивши шеф кабинета
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Стефана Пишона и дугогодишњи саветник у Министарству, био упућенији у
спољнополитичке и балканске послове. 

Протоколом је било утврђено да француска делегација своју посету
започне у Петрограду, након чега би се упутила у Стокхолм, па Осло и затим у
Копенхаген, а повратак у Француску је био предвиђен последњег дана јула.
Посета Русији је била други сусрет Ремона Поенкареа са руским државним
врхом. До првог сусрета је дошло у августу 1912. године.40 За разлику од прве
посете, сада протокол није предвиђао да се питање Балкана разматра засебно.
Наиме, програм посете, као и питања о којима ће државници разговарати, били
су припремљени месецима пре Јулске кризе. Балкан је спадао у корпус питања
односа Аустроугарске и Русије. У оквиру ове теме, француска делегација је имала
намеру да покрене питање дуга Османског царства из времена балканских
ратова које није успела да разреши финансијска комисија у Паризу јуна 1913.
године, затим нестабилну политичку ситуацију у Албанији итд.41 Поред ове, на
листи тема били су односи између савезника, са посебним нагласком на руско‐
британску поморску конвенцију. Француска је од раније показивала велики
интерес да Русија и Велика Британија потпишу једну поморску конвенцију која
би била допуна француско‐руској конвенцији из јула 1913. године. Међутим, у
лето 1914. године односи између Петрограда и Лондона били су затегнути због
неколико дипломатских инцидената у Персији и Персијском заливу. Из тог
разлога Француска је намеравала да искористи предстојећу посету и посредује
између Лондона и Петрограда у изглађивању постојећих несугласица.42

Француска делегација је стигала у Кронштат 20. јула. Цар Николај је, у
пратњи министра Сазонова, француског амбасадора у Русији Мориса Палеолога
и чланова владе, француску делегацију дочекао на царској јахти Александра.43

Председник Поенкаре и цар Николај су о проблемима на Балкану први пут
разговарали сутрадан у дворцу Петерхоф. Разменили су мишљења о затегнутим
односима између Грчке и Османског царства, интригама које је Бугарска правила
на Балкану у покушају да поништи поредак створен у Букурешту, али понајвише
о аустроугарско‐српској кризи која је била, обојица су се сложили, најозбиљнији
проблем, не само балканске већ и европске политике. Поенкаре је истакао да је
једино решење за излаз из кризе отворени разговор између свих великих сила.
„То је био модел који нам је добро послужио 1913. године, због чега исти треба
сада применити“, истакао је Поенкаре. Цар се сложио са предлогом.44 Никаква
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40 S. Sazonov, Les années fatales, Souvenirs des Аncien Ministre des Аffaires étrangères de
Russie (1910‒1916), Paris 1927, 61. 
41 DDF, tome X, № 500, Note pour le Ministre, le 11 juillet 1914, 721–726; L. Albertini, The
Origins of the War of 1914, vol. II, Oxford University Press 1953, 188.
42 R. Poincaré, nav. delo, 251. 
43 S. Sazonov, nav. delo, 159–160.
44 M. Paléologue, An Ambassador’s memoirs, vol. I (July, 1914 ‒ June 2nd, 1915), New York
1925, 15–16.



забринутост се није осећала ни са једне стране, а то добро илуструје и чињеница
да је царица упутила позив Поенкареу да понове сусрет у лето 1915. године.45

Разговор о балканским питањима се наставио увече на пријему
дипломатског кора у Зимском дворцу.46 На пријему је Поенкаре највише
разговарао са британским амбасадором сер Џорџом Бјукененом, који га је
онеспокојио својим песимизмом у погледу мирног разрешења кризе на Балкану.
Са друге стране, аустроугарски амбасадор гроф Сапари био је далеко спокојнији
од свог британског колеге и настојао је да умири Поенкареа уверавањима да
Аустроугарска не припрема никакво изненађење ни за Србију ни за Европу.
Захтеви које Беч буде упутио у Београд биће умерени и прихватљиви како за
Србију, тако и за остатак Европе, како је истакао гроф Сапари. Поенкаре је
нагласио да се искрено нада да је то истина јер „са само мало добре воље српско
питање је лако решиво“, додавши „да без добре воље питање може постати врло
озбиљно“. Још је додао да се искрено нада да неће доћи до другог сценарија јер
Аустроугарска мора имати на уму да „Србија има блиско пријатељство са руским
народом, а Русија има савезника Француску што отвара много простора за
компликације“. Рекавши ово грофу Сапарију имао је намеру да испровоцира
аустроугарског посланика да би од њега добио валидну информацију „о стању
духова“ у Бечу, али у томе није успео. Сапари није реаговао на његове
провокативне изјаве, и управо је та Сапаријева смиреност и затвореност чинила
француског председника узнемиреним и забринутим. Било је очигледно да је
аустроугарски амбасадор добио инструкције да не даје никакве коментаре.47

Након сусрета са амбасадорима, Поенкаре се у суседној просторији
протоколарно поздравио и са посланицима и опуномоћеним министрима мањих
држава. Француски председник се мало дуже задржао у разговору једино са
српским послаником Мирославом Спалајковићем који, попут Бјукенена, није крио
забринутост због песимистичких вести које је свакодневно добијао из Београда.48

Међутим, Поенкаре није са Спалајковићем поделио свој утисак разговора са
Сапаријем, већ му је оптимистично рекао да је „о кризи већ разговарао са царем и
да је у том питању Француска потпуно на страни Русије“. Још је додао да ће
Француска и Русија учинити све што је у њиховој моћи да се избегне рат између
Аустроугарске и Србије, али да им Србија, са своје стране, мора олакшати тај посао
тако што ће се уздржавати од било каквих потеза које би Аустроугарска могла
схватити као провокацију.49 Сећајући се овог сусрета, Поенкаре је записао да је
српском посланику кратко рекао како се нада „да ће се ситуација у Србији поправити
и да ће Француска предузети све што је у њеној моћи да се рат избегне“.50
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Одлазак француске делегације је био заказан за 23. јул увече.
Непосредно пре поласка, Вивијани је телеграфисао свом заменику Бјенвену‐
Мартену да пошаље хитан телеграм у Беч да је разговарао са министром
Сазоновим о опасности кризе у аустроугарско‐српским односима и да су обојица
изразила велику забринутост због демарша који је Беч припремао и чији садржај
је чуван као највећа тајна. Вивијани је тражио од Димена да се распита на
Балплацу у каквом ће облику бити демарш Беча и да ли ће он бити уперен
против суверенитета и интегритета Србије. Вивијани је наглашавао да је ствар
строго поверљива и да је циљ Француске да буде у току са догађајима, јер се
ништа не сме препустити случају. Сазонов је истоветне инструкције упутио свом
тамошњем амбсадору Шебеку, а сер Бјукенен је обећао да ће тражити од Форин
офиса исте инструкције и за амбасадора Мориса Бансена. Силе Антанте су на тај
начин покушале да предузму заједнички корак у Бечу.51

Међутим, покушај заједничке интервенције сила Антанте дошао је
прекасно.52 У тренутку када је 24. јула ујутру Димен примио инструкције из
Париза, Француска и остатак Европе су били упознати са текстом аустроугарског
ултиматума. Напуштајући Кронштат око 22h увече Вивијани и остатак француске
делегације нису знали да је истог поподнева у 18h, посредством свог амбасадора
грофа Владимира Гизла, Аустроугарска уручила ноту Србији. Тренутак предаје
временски лимитираног ултиматума Србији био је пажљиво срачунат у Бечу.
Чекао се тренутак када ће француска делегација напустити Русију и укрцати се на
брод, да би се тиме спречила размена мишљења међу савезницима. Још један
маневар Беча био је да се текст ултиматума преда великим силама тек сутрадан,
24. јула, али не идентичног садржаја као онај који је Гизл предао министру
финансија Лазару Пачуу, већ у нешто измењеној и блажој форми.53

Палеолог је ујутру 24. јула хитним телеграмом обавестио Министарство
о урученом ултиматуму Србији, нарочито истакавши захтев да аустроугарски
истражитељи учествују у истрази која би се водила на територији Србије и
погрешно навевши да рок за предају одговора истиче у суботу у 14h.54 Развој
догађаја након 23. јула када је криза ушла у своју акутну фазу показао је да од
читавог дипломатског и политичког врха Француске Морис Палеолог није имао
дилему какву политику треба водити. У свој дневник је записао да су три дана
проведена са Поенкареом била довољна припрема да са пуним самопоуздањем
заступа интересе Француске у Русији. Слично је приметио и британски
амбасадор сер Бјукенен, који је био уверен да Палеолог ради под „некаквим
специјалним Поенкареовим мандатом“ који му је давао одрешене руке у
свему.55 Многи историчари су касније стављали на терет Палеологу да се
дистанцирао од Министарства чије савете није следио и да је тих последњих
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дана јула 1914. године више водио личну него дипломатију француског
Министарства спољних послова. Због његове „амбасадорске диктатуре“ Париз
није био упућен у одлуке које су доношене у Петрограду, као и да је он постао
највећи присталица Сазонова и његове „ратне политике која је Русију а са њом
и Француску одвела у рат“.56

Француска делегација је о урученом ултиматуму сазнала на путу до
Стокхолма посредством телеграма који је Бертело послао 24. јула у 11.30h.57 Са
предајом те „драконске ноте неприхватљиве за суверену државу“, како су
ултиматум назвали Поенкаре и француски генерални конзул у Франкфурту на
Мајни, Француска је доживела отрежњење.58 Можемо рећи да је криза, која је
потресала Европу више од 20 дана, тек 24. јула привукла пажњу француске
државе и јавности. Међутим, осим невелике заинтересованости државника, још
једна оклоност је држала Француску изван кризе, а то је чињеница да у периоду
од 14. до 25. јула није примила ниједан извештај из свог посланства у Београду.
Када је 1. јула разговарао са подсекретаром Феријем, српски посланик Веснић
је отворио још једно питање које није било у директној вези са догађајем у
Сарајеву. Веснић је пренео став своје владе да се дотадашњи француски
посланик у Београду Леон Деко, на дужности у Србији од 1907. године, због
нарушеног здравља замени другим послаником. Српска влада је предложила
секретара француске амбасаде у Цариграду Огиста Бопа који је од раније био
познат српској средини када је 1891. године кратко службовао у Београду као
секретар треће класе.59 Француско Министарство спољних послова је и пре
разговора са Веснићем било упознато са здравственим тегобама посланика у
Београду који је и сам сугерисао да жели да се повуче из дипломатске службе
због хроничне депресије и нервне растројености. Догађај у Сарајеву, а још више
изненадна смрт руског посланика Николаја Хартвига, убрзали су опозив Декоа са
положаја у Београду.
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the Origins of the First World War, London 1983, 160; M. B. Hayne, nav. delo, 269–270; R.
Poincaré, nav. delo, 385).
57 DDF, tome XI, № 4, Paris, le 24 juillet 1914, 3–4.
58 DDF, tome XI, № 66, Francfort, le 25 juillet 1914, 62–65.
59 DDF, tome X, № 466, Paris, 1er juillet 1914, 670–671; Документи о спољној политици
Краљевине Србије, књ. VII, св. 2, 1/14. мај – 22. јул/4. август 1914, (прир. В. Дедијер, Ж.
Анић), Београд 1980, № 551, Штокхолм, 25. јул 1914, 665–666. Кнез Трубецки је описивао
Бопа као „убеђеног србофила“ који је мрзео Бугаре. На све начине је уверавао своју владу
да не инсистира да Србија уступи Македонију Бугарској, (вид. Г. Н. Трубецки, Рат на
Балкану 1914–1917. и руска дипломатија, Београд 1994, 85).



Хартвиг је преминуо 10. јула у згради аустроугарског посланства. Његова
сахрана 14. јула, коју је амерички опуномоћени министар за Србију, Румунију и
Бугарску Чарлс Џозеф Вопицка описао као „највећи погребни испраћај у
дотадашњој историји Србије”, била је по свему судећи и последњи јавни догађај
којем је Деко присуствовао.60 Србија је, након Хартвигове смрти, све очи упрла у
Декоа као представника друге пријатељске државе. Међутим, догађај од 28. јуна
и политичка криза која је након тога уследила очигледно су били превелик терет
за Декоа који је, према речима Јована Јовановића Пижона, „просто занемео“ и,
не чекајући званични опозив Министарства, поднео оставку на своју функцију два
дана након сахране, 16. јула.61 Нови посланик Француске у Београду Огист Боп
именован је 22. јула. Боп је нову дужност преузео 25. јула када је ултиматум
Србији већ био уручен.62 Сутрадан по доласку Бопа, 26. јула стигао је и нови руски
посланик за Србију, кнез Григориј Николајевич Трубецки. На ту дужност је стигао
са места посланика у Персији, и, по сопственим речима, док на путу до Београда
није у новинама видео одштампан текст аустроугарског ултиматума Србији, није
разумео зашто је по хитној процедури послат на нову дипломатску службу.63

Без ослонца и подршке у посланствима Русије, Француске и Велике
Британије у Београду, Србија је, посредством својих дипломатских представника,
24. јула потражила савет пријатељских држава о томе какав одговор треба да
преда Бечу. Француски амбасадор у Бечу Алфред Димен саветовао је Јовановићу
да Србија евакуише Београд и у европској јавности затражи заштиту.64 Руски
министар Сазонов је, заједно са Морисом Палеологом, имао идеју да Француска
и Русија заједнички интервенишу у Бечу и траже продужење датог рока, али је
иницијатива била неуспешна.65 У консултацијама са европским државницима,
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62 Тачније, Боп је 25. јула ујутру стигао у Србију, док је акредитиве регенту Александру
предао 2. августа у Нишу (DDF, tome XI, № 9, Paris, le 24 juillet 1914, 11; DDF, tome XI, № 627,
Nich, le 2 août 1914, 479).
63 До његовог доласка дужност посланика преузео је први секретар посланства Василиј
Штрандман, до тог тренутка, како је сам записао у својим успоменама, мало познат у
српској средини. (Г. Н. Трубецки, нав. дело, 7; В. Н. Штрандман, нав. дело, 282).
64 DDF, tome XI, № 38, Paris, le 25 juillet 1914, 38–40; Документи о спољној политици
Краљевине Србије, VII/2, № 513, Беч, 24. јул 1914, 641.
65 DDF, tome XI, № 48, 47–51.



судећи према формулацији одговора који су написали Никола Пашић и Стојан
Протић, највећу помоћ Србији пружио је Филип Бертело. Попут Сазонова и
Палеолога и он је саветовао да се покуша продужити дати рок на још 24h чиме
би се омогућило силама Антанте да усагласе своје ставове и предузму заједничку
инцијативу у Бечу. Такође, Бертело је саветовао да Србија одмах прихвати оне
тачке у ултиматуму које нису директно уперене против њеног државног
суверенитета, као и да обећа Аустроугарској да ће јој помоћи у хватању и
кажњавању криваца за Сарајевски атентат, након што јој влада у Бечу достави
доказе кривице. У сваком случају, одговор је требало да буде што помирљивији,
саветовао је Бертело, а при сваком неспоразуму Србија треба да апелује на
арбитражу Европе да би избегла директну конфронтацију са Аустријом.66

Ослањајући се на добијене савете, Србија је одговор предала 25. јула,
пет минута пре истека датог рока. Свега неколико минута након што се Пашић
вратио из аустроугарског посланства, за њим је дошао барон Гизл и донео ноту
да одговор Србије није задовољавајући, уз обавештење да он већ исте вечери
напушта Београд возом за Земун у 18.30h.67 Нови француски посланик Боп, који
је тог јутра стигао у Београд, је, сат касније, послао телеграм у Париз да српски
одговор није био задовољавајући за аустроугарског посланика Гизла и да од тог
тренутка српска влада предузима припремне мере за ратно стање. Исте вечери
је ступила на снагу наредба о евакуацији Београда, а страна посланства су
добила препоруку да се, заједно са владом, повуку у Крагујевац. Боп је савет
прихватио, оставивши у Београду секретара посланства Сузонија да брине о
архиви и француској колонији.68

Телеграм посланика Бопа примљен је и дешифрован у француском
Министарству спољних послова тек сутрадан. Олако одбацивање српског
одговора, који је Француска оценила као помирљив и коректан, од стране
Аустроугарске изазвало је буру негодовања у политичким круговима и јавности.
За Француску то је био јасан знак да је Аустроугарска већ донела одлуку да
зарати са Србијом. Међутим, у том тренутку две ствари су биле непознаница за
Француску: шта ће учинити Немачка и Велика Британија. Немачка је своје намере
према аустроугарско‐српској кризи као и према Француској разоткрила кроз два
усмена демарша која је њен амбасадор у Паризу барон Вилхелм фон Шен
поднео француској влади 24. и 26. јула. Демаршом од 24. јула барон Шен је
пренео став своје владе да је криза искључиво у надлежности Аустроугарске и
Србије, и да остале силе немају потребу да се у њу уплићу. Шен је од Бјенвену‐
Мартена затражио гаранције да се Француска неће уплитати у сукоб између ове
две државе који, уколико до њега дође, треба да остане локализован. Међутим,
Бјенвену‐Мартен је рекао немачком амбасадору да нема овлашћења да даје
такве гаранције.69 Два дана касније, барон Шен је поднео Министарству нови
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66 DDF, tome XI, № 15, Paris, le 24 juillet 1914, 15.
67 DDF, tome XI, № 120, Communication de la legation de Serbie, 27 juillet 1914, 102–105.
68 DDF, tome XI, № 62, Belgrade, le 25 juillet 1914, 61.
69 DDF, tome XI, № 20, Paris, le 24 juillet 1914, 19–20.



демарш у коме је истакао да Немачка оправдава потез Аустроугарске да не
прихвати одговор који јој је предала српска влада. Још је затражио од француске
владе да уручи демарш Петрограду и опомене Русију да не предузима никакве
војне мере. Бјенвену‐Мартен и Бертело су упитали барона Шена да ли ће и
Немачка такав демарш уручити Аустроугарској? Амбасадор је одговорио
одречно, додавши да Немачка неће прихватити учешће на међународној
конференцији четири силе неумешане у кризу, јер не жели да излаже своју
савезницу суду Европе. Бјенвену‐Мартен и Бертело су демарш барона Шена
примили са великом забринутошћу. Истога дана су о детаљима разговора
известили министра Вивијанија и затражили његов повратак у земљу, јер је
озбиљност кризе захтевала присуство председника владе и Републике.70 До тог
тренутка Вивијани и Поенкаре нису разматрали могућност да се раније врате у
Француску и прекину договорене посете Данској и Норвешкој.71 На путу у
Француску Вивијани је 27. јула послао депешу амбасадору Палеологу у Петроград
да саопшти Сазонову да је „Француска без икакве резерве спремна да секундира
царској влади у свим мерама које ће помоћи да се сачува општи мир“.72 Директор
Политичког одељења Де Маржери је 28. јула телеграфисао Бертелоу да састави
комплетан досије о аустроугарско‐српској кризи и да га донесе у Денкерк, да би
га Поенкаре и Вивијани имали у рукама одмах по искрцавању.73

Када је брод француске државне делегације упловио у луку Денкерк 29.
јула ујутру, Србија и Аустроугарска су већ биле у рату, а Русија на истом путу са
издатим наређењем о делимичној мобилизацији.74 Став Немачке је био јасан
након два саопштења барона Шена, међутим Француска још увек није била
сигурна какву ће позицију заузети Велика Британија. Пол Камбон, француски
амбасадор у Лондону, је био уверен да је Велика Британија та која држи кључ
читаве кризе. Још на почетку кризе, Камбон је истакао да би одлучан став
Британије, којим би показала да постојано стоји уз своје савезнике, натерао
Немачку да „увуче своје рогове“.75 Међутим, британску политику јула 1914.
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70 DDF, tome XI, № 20, Paris, le 24 juillet 1914, 19–20; R. Poincaré, nav. delo, 299; DDF, tome
XI, № 91, Paris, le 26 juillet 1914, 81.
71 R. Poincaré, nav. delo, 333; M. B. Hayne, nav.delo, 176–178, 277.
72 R. Poincaré, nav. delo, 329–335.
73 DDF, tome XI, № 189, Au bord de La France, le 28 juillet 1914, 163.
74 Указ о делимичној мобилизацији био је спреман 25. јула, а цар Николај га је потписао
у 15h 29. јула. Наредба се односила на трупе стациониране у областима Одеса, Кијев,
Москва и Казан. У ноћи 30/31. јула руски Генералштаб је донео одлуку о мобилизацији
још 13 округа, која је наредног дана преиначена у наређење за општу мобилизацију.
Општа мобилизација за аустроугарску војску ступила је на снагу 31. јула (DDF, tome XI, №
247, Paris, le 29 juillet 1914, 209; DDF, tome XI, № 274, Saint‐Pétersbourg, le 29 juillet 1914,
230; DDF, tome XI, № 432, Saint‐Pétersburg, 31 juillet, 356; DDF, tome XI, № 794, Note de M.
Paléologue, Ambassadeur de France à Saint‐Pétersburg, 590–595). 
75 Са овом Камбоновом оценом слагали су се руски цар Николај, који је још 20. јула рекао
британском посланику Бјукенену да је у рукама Велике Британије одлука која може
променити ток догађаја. Цар је сматрао да, уколико би Британија изјавила да стоји чврсто 



године најмање је карактерисала одлучност. Попут Француске, и Велика
Британија се у кризу укључила тек када је постала акутна, јер је и сама била
заузета својом унутрашњом политиком, пре свега ирским проблемом.

Међутим, иако се касно укључила у кризу, Велика Британија је и даље
била једина сила која је могла да заустави њену ескалацију, сматрали су многи
европски државници и потоњи историчари. Британски министар спољних
послова лорд Греј је имао две мировне иницијативе у покушају да спречи општи
рат. Прву иницијативу је покренуо 26. јула предложивши да четири директно
неумешане силе (Француска, Велика Британија, Италија и Немачка) посредују
између Беча и Петрограда у циљу мирног изналажења излаза из кризе.
Поенкаре је дао сагласност за овај предлог 28. јула, али је предлог пропао због
Немачке.76 Ни други британски предлог од 29. јула, познат као Halt in Belgrade
којим би се Аустроугарској давао Београд у залог, док би велике силе
дипломатски посредовале између Петрограда и Беча, није наишао на
одобравање у Бечу и Берлину.77

Сумирајући тих неколико последњих јулских дана пред рат у својим
сећањима, лорд Едвард Греј је зажалио што европски државници нису имали
исти „пријатљски приступ” кризи какав су имали током 1912. и 1913. године
током заседања Амбасадорске конференције у Лондону.78 Јула 1914. године сви
учесници Амбасадорске конференције и даље су били живи и на истим
позицијама, али лорду Греју се чинило да се у Берлину и Бечу нико више није
сећао са каквим успехом је ова Конференција спречила рат. Била су потребна
само два довољно мудра човека, један из Беча, други из Петрограда да
предложе окупљање нове Лондонске конференције, али у лето 1914. године
није било таквих државника ни у Бечу, ни у Петрограду. Конференција која је
била сидро задржала је Европу од уласка у рат 1912, али 1914. године тог сидра
није било „и сви смо заједно упловили у ратни рукавац”, са жаљењем је писао
лорд Греј 1924. године.79

Аустроугарска објава рата Србији стигла је отвореном поштом око
поднева 28. јула, а први напади на Србију почели су исте вечери.80 Напад је почео
са Саве и Дунава, прво код Смедерева, а затим се бомбардовање пренело и на
незаштићени Београд. Срби су из стратешких разлога исте ноћи дигли у ваздух
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железнички мост на Сави који је Београд спајао са Земуном.81 Упркос саветима
Француске и Русије да Београд прогласи отвореним и небрањеним градом,
Пашић је 29. јула обавестио посланика Бопа да је српска влада коначну одлуку
о престоници препустила војним властима. Војска је донела одлуку да град треба
да се брани. Ова одлука је изазвала забринутост код Бопа, понајвише због
колонија странца који су остали у граду.82

Тражећи помоћ, српски посланик Веснић је 29. јула поново разговарао
са Бертелоом. Желео је да зна да ли Србија може рачунати на подршку
Француске. Бертело је одговорио да ће Француска помоћи Србији колико год је
то у њеној моћи, као и да је транспорт уговореног артиљеријског материјала
спреман и да ће ускоро кренути из „Шнајдера“ ка Марсеjу, одакле ће бродом
бити превезен до Солуна. На крају, Веснић је замолио француску владу да
посредује код банака да се Србији одобри један краткорочан зајам од 90
милиона франака, који је требало да јој помогне у мобилизацији и спреми војске
за рат.83

Осим обећања да ће помоћи Србију, Француска је и сама предузела
мере приправности у својој војсци, одговарајући на оне које је спроводила
Немачка. Министар рата Алфред Мезми је 26. јула укинуо одсуства официрима,
наредио обезбеђење железничких пруга и војних објеката. Одмах након што су
Поенкаре и Вивијани стигли у Париз 29. јула, барон Шен је протествовао против
војних мера које је Француска предузимала дуж границе са Немачком. Упозорио
је Вивијанија да ће Француска бити крива ако овим мерама испровоцира
Немачку.84 Сутрадан, 30. јула Морис Палеолог је из Париза примио телеграм да
пренесе Сазонову да је „Француска одлучна да испуни све обавезе према својој
савезници“. Када је садржај телеграма пренео Сазонову он је кратко одговорио
„био сам сигуран у Француску“.85 Истога дана ступило је на снагу наређење о
делимичној мобилизацији француске војске, допуњено наредбом да се
француске трупе стациониране на граници према Немачкој повуку 10 км у
унутрашњост. Ова мера је након Првог светског рата, у јеку расправе о
одговорности за избијање рата, истицана као кључни доказ да кривица за
изазивање рата није била на Француској. У стварности, наређење које је потекло
од Вивијанија имало је за циљ да покаже још увек неодлучној Великој Британији
да је Француска спремна на све уступке у циљу заштите мира, па чак и по цену
угрожавања сопствене територијалне и државне безбедности.86
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Након што је немачки амбасадор у Петрограду гроф Пурталас 1. августа
предао ултиматум, на који Русија није ни одговорила, у Паризу више није било
дилеме да ће Француска добити ноту сличног садржаја. Нота је већ била
спремна, али је Немачка ипак оклевала надајући се да ће француска војска
преузети иницијативу за напад.87 Међутим, због наређења да војска буде
удаљена од границе 10 км нада је била узалудна. Барон Шен је исте вечери
Вивијанију предао ноту која је садржала питање: „Какав став ће Француска
заузети у случају рата Немачке и Русије?“ У случају да се Француска изјасни да
ће остати неутрална, барон Шен је имао инструкције да тражи Белфур, Вердун
и још нека погранична места као залог неутралности. Вивијани је у складу са
Поенкареовим инструкцијама да се према Немачкој треба односити „смирено,
али одлучно“, одговорио да ће, у случају руско‐немачког рата, Француска
следити своје сопствене интересе као и да Немачка треба добро да „размисли
пре него прими на себе одговорност за општи рат“. Истога дана министар војни
Мезми је издао наређење о општој мобилизацији.88

Први инциденти на француско‐немачкој граници почели су већ током
ноћи. Жандармерија округа Белфур извештавала је да је група од десет немачких
бициклиста, који су се сакрили у шуму, пуцала на царинарницу у околни
Белфура.89 Сличних упада на француску територију било је дуж читаве
североисточне границе у департману Франш‐Комптеа.90 Ноту о објави рата барон
Шен је уручио 3. августа у 18.45h, под изговором да је један француски авион
летео до Нирнберга и бацао бомбе.91 Објаву рата су пратиле велике патриотске
демонстрације на улицама Париза на којима су се поред повика „Vive la France“
могли чути усклици „Vive la Serbie”. Истога дана Француска је реорганизовала
владу, а Вивијани је сутрадан, у име председника Поенкареа, прочитао ватрени
говор у Народној скупштини којим су све политичке странке и сви друштвени
слојеви позвани на заједнички рад у циљу одбране земље од агресора.92 У питању
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87 P. Renouvin, nav. delo, 175.
88 DDF, tome XI, № 462, 476, 481, Paris, 1er août 1914, 379, 389–390, 393–394; J.‐B. Duroselle,
La Grande guerre des Français, 20; Документи о спољној политици Краљевине Србије, VII/
2, № 754, 2. август 1914, 780.
89 DDF, tome XI, № 566, Note de l’Etat‐Major Génénal de l’armée, le 2 août 1914, 445.
90 DDF, tome XI, № 572, Note de l’Etat‐Major Génénal de l’armée, le 2 août 1914, 448; № 647,
Eprinal, le 3 août 1914, 494; DDF, tome XI, № 634, Paris, 2 août 1914, 487.
91 DDF, tome XI, № 686, Paris, 3 août 1914, 514‐515; P. Renouvin, nav. delo, 175.
92 У данима који су претходили уласку Француске у рат криза у њеном политичком животу
није јењавала. Суђење госпођи Кајо се окончало 24. јула, порота је убиство прогласила
„морално оправданим“ и ослободила Хенријет Кајо свих оптужби. Узнемиреност јавности
се није била ни стишала, када је дошло до новог убиства. Свега недељу дана касније, 31.
јула убијен је вођа француских социјалиста Жан Жорес („савест Европе“) од стране
младића старог 19 година Раула Вилена, студента археологије и присталице десног
покрета L’action française. Жорес је убијен јер је симболизовао последњу препреку за рат
и уједно је постао прва жртва Француске у Првом светском рату. Називан је „симболом
целе епохе“, Камиј Асман је на Жоресовој сахрани 4. августа рекао да је „убиство највећег



је био програм познат као L’Union sacrée.93 Истога дана је и Велика Британија
ступила на ратну сцену на страни Француске и Русије, објавивши рат Немачкој
због погаженог територијалног суверенитета Белгије. Француска је одханула јер
је безбедност њене северне обале зависила од британске морнарице. 

Избијање рата није било последица судбине или зле коби, него резултат
немара, став је Анике Момбауер.94 У случају Француске рат је произашао као
комбинација неколико фактора. До њега је дошло, колико немаром француских
државника да сасеку кризу у зачетку, толико недостаком воље у Бечу и Берлину
да још једном дају шансу дипломатији и миру. Велике манифестације подршке
са почетка рата, брзо су заменили протести против рата и власти у Француској,
као и широм Европе. Поенкаре, понос нације с почетка рата, до његовог
завршетка био је жигосан као „гробар Европе“ и један од главних криваца за
избијање рата.95
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грађанина био знак за највећу светску несрећу“. Лист који је управо Жорес покренуо
L’Humanité злослутно је најавио: „Жорес одлази, рат долази!“ (L. Albertini, The Origins of
the War of 1914, vol. I, 551–552; V. Duclert, La République imaginée 1870‒1914, Paris 2010,
533–535; Ж. Жорес, Велики говор против рата одржан 25 јула 1914. године, Крагујевац
1934, 4–6).
93 Говор који је 4. августа у Поенкареово име прочитао Рене Вивијани савременици су
накнадно назвали програмом L’Union sacrée. У четвртој књизи својих успомена која носи
назив L’Union sacrée, Поенкаре је истакао да је термин преузео од свог пријатеља Мориса
Бареса који је 1915. године један од чланака објављених у листу L’Écho de Paris насловио
са L’Union sacrée. Поенкаре је термин преузео јер је на најбољи начин описивао сложност
француске нације која је владала на почетку рата (R. Poincaré, nav. delo, 542–548; J.‐B.
Duroselle, La Grande guerre des Français, 48–50).
94 А. Момбауер, нав. дело, 17.
95 Према званичним подацима Француска је из Првог светског рата изашла са укупним
бројем од 1.397.000 мртвих (J.‐B. Duroselle, La Grande guerre des Français, 7).



Biljana Stojić

FRENCH POLICY IN THE BALKAN PENINSULA
ON THE EVE OF THE GREAT WAR

Summary

After the two Balkan Wars, France gained a respectable position in the
Balkans, but the war experience of 1912‒1913 revealed that France was lagging in
military preparations behind the other Great Powers. Therefore, starting in the
summer of 1913 until the very beginning of the war, France was working to raise its
own military capabilities to a higher level. However, implementation of the plan
provoked significant opposition in the public opinion and among some political circles
against the Government. When the news of assassination of archduke Franz
Ferdinand and his wife in Sarajevo was received in Paris, France was already in a social
and political crisis caused by Henriette Caillaux, wife of the then Finance Minister
Joseph Caillaux. Madame Caillaux shot and killed the editor of Le Figaro newspaper
Gaston Calmet. This incident divided the French society into two opposing camps,
and drew the attention of France from the Balkan affairs and the crisis which erupted
between Austria‐Hungary and Serbia after the Sarajevo assassination. This was one
of the reasons why the July crisis did not exist in France in the same way as in the
rest of Europe. For France, July was the month of the Caillaux‐Calmet crisis. Besides,
in the period from 16 until 25 July France was without its representative in Serbia,
because of the illness of its ambassador Leon Descos. During that time, until the
arrival of the new ambassador Auguste Boppe, Paris did not receive a single report
from Belgrade. France entered the crisis late in July, when all decisions had already
been made, so it did not have much influence on the chain of events. Even though
France did not want the war and was not prepared for it, it did not step away under
the German pressure. France, according to the Poincaré’s policy, entered into the
war “firmly and calm”. 

Keywords: France, Serbia, July crisis, Raymond Poincaré, René Viviani, Leon Descos,
Milenko Vesnić.
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Cosmin IONIȚĂ

THE DIPLOMACY OF NEUTRALIZATION.
RUSSO‐ROMANIAN RELATIONS IN JULY CRISIS 1914

Abstract: This study sheds light on the diplomacy of the Russian Empire in regard to
Romania during the 1914 July crisis. The surreal historiographical interest in the July crisis has
influenced scholars to thoroughly analyze the way Russia went to war. Despite the level of
research, the relations with Bucharest remained a tangential subject. Manifesting direct
interest in its southern neighbor and appealing with the leaders from Bucharest during the
Balkan wars, the Russian foreign minister created the concept of neutralizing Romania in the
conflict that seemed to boil in Europe.

Keywords: Russia, Romania, Sazonov, neutralization, crisis, war.

When the bullet in Sarajevo hit Franz Ferdinand, the Russians knew that
“Romania found herself in that moment at a crossroads and the situation asked… for
many efforts to maintain towards Russia the good mood which had been manifesting
lately”.1 The words belonged to Nikolai Shebeko, the previous Russian minister to
Bucharest, an energetic diplomat that left a major imprint during the Balkan Wars.
Actually, Shebeko massively contributed to the stunning process that the Romanian
society went through in less than two years. The artisan of this policy was not a
Romanian, but a Russian, his chief in St. Petersburg, the foreign minister Sergei
Sazonov, in office since 1910. Romania had been the silent gamble of Sazonov and he
showed desire to change a three‐decade long policy of loose interest between
Romania and Russia. After his return from Davos, were he had been under treatment
for most of the year 1911, Sazonov intensively activated his policy and it became
obvious that the foreign minister “looked to improve the relations with Romania”.2
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The relations between Romania and Russia found, for most of the beginning
of the 20th century, а very little interest in historiography. The way Romania and
Russia communicated during the month that led to World War One was not analysed
in any study although a surreal amount of historiographical attention was paid to the
July crisis. Despite the huge interest in the commemoration of the Balkan wars, Russia
did not receive any larger degree of attention outside the common ground
established in the Romanian historiography. The research dedicated to the outbreak
of World War One still focuses primarily, when analyzing Russian interests in the
Balkans, on the policy adopted in St. Petersburg in regard to Bulgaria but especially
to Serbia. The relation between Romania and Russia was not a subject itself but was
subordinated to the hidden link of Bucharest with Vienna. This paper highlights that
the process of neutralization of Romania achieved in 1914 was the result of a
continuous struggle of the Russian diplomacy under the leadership of Sazonov before
World War One. The Balkan wars that shook the area in the previous years
represented a positive framework to achieve the goal of neutralizing the armies of
Romania. Therefore, the active element of the Romanian foreign policy for the period
before the outbreak of World War One was not in Bucharest or even in Vienna, but
in St. Petersburg. The analysis of published and unpublished Romanian and Russian
documents from July 1914 shows primarily a consistent amount of diplomatic
correspondence – the quantitative dimension – between two “enemies”, keeping in
mind the official entanglements of the two countries. Furthermore, the qualitative
dimension provides the possibility to understand the framework of fruitful talks in
both St. Petersburg and Bucharest in the struggle to run a diplomacy of neutralization
that diminished the Russian war effort and annulled the Romanian one. 

The road to ensure the gain was a short one – in terms of the timeframe – but
very intense. Sazonov, striving to achieve the Russian foreign policy goals, wanted to
show to the Romanians that the arrangement they had made thirty years before was
wrong and that Russia was the power to support Bucharest’s interests in the new era.
Aware that such an approach was not specifically welcomed in St. Petersburg, he covered
his aim with the imperial will. Just from his return to the Russian capital, Sazonov saw his
sovereign in order to secure Nicolas II’s backing for such policy. Furthermore, Sazonov
later noted: „I announced in many reports to him that in the situation of the Romanian
question Russia had to make the first step and get closer to Romania”.3

After the Balkan Wars, in 1914, the active element received another strong
impulse as the decision making in Romania was changing. It became obvious, when the
Russian and Romanian leaders met in Constanța just two weeks before the assassination
in Sarajevo, that the intellectual formation of the most Romanian political leaders did
not go along with the link created thirty years before. The leader of the government was
I.I.C. Brătianu, the chief of the Liberal Party. He became more tied to the values of the
Entente, the French culture being a strong point of his career and education. He was
following in his father’s footsteps, as I.C. Brătianu managed to ensure the independence
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of Romania. The son knew that the time for creating Grand Romania was getting closer
and closer. With his French affinity, he usually disregarded any “foreign interference”.4

A previous Russian minister to Romania for twenty years, Mihail Giers pointed out that
whatever the mistakes of the Liberal leader as a chauvinist, he had never allowed any
foreigner to tell him how to act: “with the Brătianu family it is certain that the Romanian
interests would not be decided in Berlin, but in Bucharest”.5

After the meeting in Constanța, Sazonov reported to Nicolas II that I.I.C.
Brătianu “leads almost by himself the whole policy of Romania”.6 He hoped to
convince the Tsar that the Prime Minister managed to curtail the influence of the
King, who symbolized the connection with the Germanic bloc. The Liberals themselves
were regarded by the Russian Legation in Bucharest as a political force that was
constantly closer to the needs and values of the people.7 Some of these people
showed vivid interest in the Russian benevolent actions and certain intellectuals
played just as Sazonov hoped they would. In 1913, Mihail Valerianu published a study
dedicated to the Balkan crisis where he noted: “We cannot pursue a policy based on
resentments but we have to look for friends and allies where our interests as a
country and people may find the necessary support”.8

When the crisis arose, the Romanian minister in St. Petersburg was one of
Brătianu’s most appreciated diplomats – Constantin Diamandy – who had been
transferred from Rome to St. Petersburg in February 1914.9 Knowing the high respect
that Diamandy enjoyed in Bucharest, Sazonov strived to show a very unusual
closeness to a minister that was, officially at least, representative of a state that was
allied with Austria‐Hungary. Sazonov’s real opinion on the Romanian minister was
not far from what he showed, as the Russian leader considered that Diamandy was
“an intelligent person and detached from many old political prejudices”.10

At a meeting in early April 1914, Diamandy was the one to “express his hope
to see as soon as possible more intimate ties” between the two countries. Knowing
how much the leaders in Bucharest were fond of a “policy of freedom” idea, to such
a declaration Sazonov added the illusion of a Romanian independent policy,
answering: “We do not ask for anything but to keep your hands free and not to
enfeoff to anyone. Follow an exclusively Romanian policy; do not put yourself at the
service of the foreign interests and our support is ensured”.11 Diamandy knew that
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Sazonov was one of those diplomats who rarely showed their emotions and their
overall communication was one of the best the foreign minister had with the foreign
representatives in St. Petersburg. Recalling those times, Diamandy noted: “Even if
we had some frictions over those ‘fateful years’, to use his expression, I always felt in
him the desire to offer a very intimate character to our personal relations”.12

Sazonov created a dialogue environment with the Romanian minister but at
the same time yearned to extend the Russian influence in Bucharest. His intentions
became clear and he started to attach a personal note to his diplomatic duty of
selecting the ministers. He later noted that he had a real desire to “carefully select the
representatives in Bucharest and offer them tasks to build relations as close as
possible with the Romanian society and government”.13 Transferring Stanislav
Poklevskii‐Koziel, the previous Russian minister in Persia, to Bucharest in late
December 1913, contributed to the task assumed by Sazonov. Seen as an “eminent
diplomat”, Poklevskii‐Koziel had a second great advantage – his immense fortune –
an instrument to maintain himself at the top of the society.14 Spending his money
meant nothing for Poklevskii‐Koziel; most of the people even believed that more
water remained in his glass than money in his pocket.15

The sensitive point of Sazonov’s actions was his position in the decision‐
making process of the Russian Empire as he became highly isolated in the July crisis.
When Vladimir Kokovtsov, previous finance minister and president of the Council,
resigned in February 1914 Sazonov wanted to make sure that the Russian foreign
policy would be the same. The declaration was just a sample of what some diplomats
regarded as “healthy optimism” that Sazonov displayed on different occasions.16 The
foreign minister realized that he would have limited options to keep under control the
energy of some bellicose leaders if a crisis occurred.

When the news of the assassination reached St. Petersburg and Bucharest,
both Brătianu and Sazonov got worried. Just two weeks before, they consistently
talked over the possibility of an Austro‐Serbian war. They did not expect to have their
hypothesis come true so soon. Both Romania and Russia mourned the criminal act
and released peaceful messages. The meetings of Sazonov with Diamandy were initial
proofs of the mutual sympathies for a close diplomatic relation. Despite this, Sazonov
kept his well‐known suspicious attitude, not being certain if Romania was as sincere
as Diamandy was showing in St. Petersburg. Poklevskii‐Koziel was also reporting the
real desire of the society to stay out of any complication, but there was noticeable
deception triggered by the assassination. Did that mean that, in the event of a war,
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Romania might end up on Austria‐Hungary’s side? Sazonov did not want to risk and
wanted to be sure he kept the relations under control. It became primarily important
to involve in the meetings Diamandy, upon his return from Romania, and to make
sure he received the peaceful meaning of the Russian messages. This had the purpose
to eliminate any sympathy for Austria‐Hungary, clearing any possibility of joining an
action against Serbia. Sazonov was still convinced that his policy, made clear in
November 1913 at the Council he led, was a major success but he still kept a slight
suspicion over the real intentions of the Romanians. Convinced of his neighbor
country’s importance in an all‐out war, Sazonov always tried to add up to the relations
but not fall under the spell of a blind love. 17

When the stir over the crime eased, Poklevskii‐Koziel was instructed in
Bucharest to keep the attention of the Romanian society on its “direct” interests.
Already at a very dangerous level, the tension between Romania and Bulgaria reached
almost the breaking point in mid‐July 1914. The government in Sofia denounced the
agreement signed in Bucharest one year before and some border incidents were
continuously taking place. From the assumed position of the gendarme of the Balkans
and being proud of the lesson administrated to the Bulgarians in the previous year,
the Romanians were very involved in this issue. For Sazonov, Bulgaria was still under
a presumptive period of penitence for not following instructions from St. Petersburg,
so supporting Romania was at his hand. The press in Romania was delighted by the
support shown by Russia, through her minister. Poklevskii‐Koziell did his best to show
his superior the intensity of the border incidents and he communicated how deeply
emotionally were the Romanians involved in the issue.18

In St. Petersburg, the Bulgarian minister Radko Dimitriev, a diplomat with
strong Russian sympathies, tried to convince Sazonov that the peace was threatened
by the Romanians, who simply instigated the Bulgarian border patrols. Sazonov
showed little interest in listening to these arguments and even told Diamandy that he
was so reluctant to these attempts of Dimitriev who strived to show that “Romania
led an aggressive crisis against Bulgaria”.19 The emotionless attitude of Sazonov
deepened the aversion to the Slav cause, and several rumors appeared in Sofia,
having Simeon Radev, the Bulgarian minister in Bucharest, as a source. To strain the
Russo‐Romanian relations, Radev spread the idea that people in Bucharest believed
that Russia stood behind the incidents at the border. The rumors did not stop even
when the attention of everyone was heading to other places.20

The interest of the Russian diplomats in Romania was highly warmed up
when the note from Vienna reached St. Petersburg. Sazonov and Diamandy were
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having lunch when the news came, being together with the French and British
Ambassadors in St. Petersburg, Maurice Paléologue and George Buchanan. Diamandy
became caught in the middle of the circle of the Entente Powers, a place that he did
not leave for the rest of the crisis. In the presence of the Romanian minister, the three
Entente diplomats discussed the note and tried to come out with a peaceful reply. At
the end of the meeting, Sazonov decided to address directly Diamandy, showing his
concern about any violation of Serbia.21 From this moment on, the diplomatic
correspondence took a very intense rhythm as Diamandy and Poklevskii‐Koziel became
the messengers of Sazonov’s policy to definitely secure the Romanian neutrality. 

It became a common thing in St. Petersburg for Diamandy to have intimate
meetings not just with Sazonov but with the other Entente representatives in the
Russian capital. As a result, when the President of France, Raimond Poincaré, visited
St. Petersburg two days before, the French ambassador Paleologue, introducing
foreign diplomats in Russia, declared for Diamandy: “The minister of Romania,
Diamandy, a great friend of France”. Both the German and Austro‐Hungarian
ambassadors were amazed by the words addressed to “this friend of France, which
was the representative of Romania, a country tied with the Triple Alliance”. Poincaré
joined his ambassador in antagonizing Vienna and Berlin’s representatives. As in St.
Petersburg there was a Romanian military mission that arrived to hand in the
command of the 5th Regiment “Roșiori” of the Romanian army to Nicolas II, after his
visit to Constanța, the French President pointed out how delighted he was to observe
“the Romanian and French uniforms shoulder to shoulder”.22

Furthermore, Poincaré showed to Diamandy that Romania was regarded with
sympathy in France. In order to contribute to the effort of Russia and ensure the
neutrality of Bucharest, the French President wanted to assure Diamandy of the
permanent support that Romania could find in Paris based on “old sympathies and
racial affinity”. At the end, Poincaré wanted to point that he was “very satisfied with the
uninterrupted progress that the Latin Kingdom had recorded”.23 He and also other
French diplomats were convinced that Romania would have an important role in the
struggle determined by the note that was received in Belgrade “like a shot in the face”.24

Just little before the demarche to extend the deadline of the ultimatum,
Sazonov met with Diamandy. The Russian foreign minister strived to explain how
tense was the position of Serbia and Russia. He then confessed, as he did only with
his closest diplomats. While his personal belief was that the moment came for Russia
to mobilize, he pointed out that the decision was only to be ready after a Council led
by the Emperor.25 For Diamandy it became clear that Russia was readier to go to war
than to leave Serbia alone. Sazonov presented the gravity of the situation to Nicolas
II and expressed his concern, calling for the Council of Ministers to be held at once.

Cosmin Ioniță

114

21 ANIC, fond Diamandi Constantin, folder 122, 7–8. 
22 Ibid., 4–5. 
23 Diamandy to Brătianu, 24 July 1914, ANIC, fond Diamandi Constantin, folder 27, 25. 
24 J. Cambon to Bienvenu‐Martin, 24 July 1914, DDF XI, 3rd series, Paris 1936, 17.
25 G. Buchanan, My mission to Russia and Other Diplomatic Memories I, London 1923, 191. 



Shortly after, he contacted the chief of the General Staff N. Ianushkevich to discuss
the possibility of having partial mobilization ordered. In this period, Sazonov was the
most active vector of the Russian decision‐making.26 

Convinced that the peace was menaced, he spoke with Diamandy about an
old commitment that Russia had to make: to deliver 100,000 rifles and ammunition
to Serbia. As the preparation of the Russian army was not completed and the army
did not have supplies, Sazonov even advanced the idea of a Romanian contribution
to this effort. He hoped that Bucharest would agree to jointly work with St. Petersburg
in order to secure the agreed number of rifles but especially to show its willingness
to have a cooperation framework built. 27

Whatever the decision on Bucharest, Sazonov tried to win as much time as
possible for Serbia and Russia. He told Diamandy that he was confident about
Romania’s good will and her desire not to let down Serbia in those fateful moments.
As he was aware of the tension between Bucharest and Sofia, hoping to deter any
involvement of Bulgaria into a conflict against Serbia, Sazonov pointed out that it
became vital for Romania to increase pressure on Bulgaria.28

Sazonov even tried to flatter Bucharest, showing a real desire to address a
joint note to Austria‐Hungary from the Entente Powers and Romania. The instrument
later proved its futility, but Diamandy transmitted the request for the leaders in
Bucharest to act on Vienna. There was little to expect from such an arrangement;
Diamandy was sure that the request was reaching deaf ears as Austria‐Hungary was
not willing to listen to the indications coming from Romania.29

While the instruments of cooperation with the members of the Triple
Entente seemed to continuously improve, the link with the Triple Alliance
representatives became weaker in St. Petersburg. After the ultimatum was sent to
Belgrade, Diamandy was amazed to hear the German ambassador talking about an
eventual conflict. Most of the discussions were ending with very dangerous formulas
and Diamandy was struck by Pourtalès’s firmness: “Austria‐Hungary is a Great Power,
we could not impose solutions upon her”; “the Austro‐Serbian dispute has to be
decided face to face”; “there must be an end to the Serbian nightmare”. Sazonov
tried several times to show how dangerous such an attitude was for the maintenance
of peace. Hoping not to antagonise the leaders in Berlin, Sazonov did not give any
details to Pourtalès over the Russian preparations. With this decision, he failed to
appease the leaders in Berlin and only increased their tension. After the meeting with
the German ambassador where he tried to find a solution to the dispute, “the elusive
answers and accusations of count Pourtalès created to him an unfavorable
impression”.30 The same feeling was shared by the Romanian minister who noted
that the German ambassador was more passionate than the Austro‐Hungarian one,
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count Friedrich Szapáry.31 Pourtalès showed his disapproval with any foreign
involvement throughout the crisis and even when the first bombs fell on Belgrade –
during the lunch with Buchanan, he said that the moment came when “Austria had
to administer a severe chastisement to Serbia, while Russia had to look on quietly
and maintain the passive role of a disinterested spectator”.32

The initiative of Sazonov to address a joint note to the Triple Entente‐
Romania was advanced the next day, July 25th, by the Director of Chancellery of the
Ministry of Foreign Affairs, Baron M. Schilling. As the diplomatic corps of the Russian
Empire received information about talks between Bulgaria and Turkey about a
possible joint action, the Russian missions in Constantinople, Sofia and Vienna were
asked to verify if a memorandum of understanding had been signed with this purpose.
Having this explanation in the beginning of the meeting with Diamandy, Schilling
expressed his true desire to see Romania and Greece interested in the matter, trying
to defend the Treaty of Bucharest, signed one year before.33 

Whatever the strategic plans in the Balkans, the most important point for
Sazonov in the forty eight hours of the ultimatum was to secure the British support.
He tried to make Buchanan guarantee that, but the British ambassador tried to avoid
making any engagement. At the same time, Sazonov sent several notes to London,
where the Russian ambassador A. Benckendorff, shared the same desire. As the
ultimatum was due to expire, Sazonov showed that “in the case of aggravation of the
situation…we trust that England will join Russia and France in their quest for peace”.34

While securing his interests abroad, Sazonov showed a very clear desire to
strengthen his empire’s position at home. The preparation of Russian troops had
started and Diamandy informed the Romanian foreign minister, Emanoil Porumbaru,
about this. “The dislocation of the troops” from the military districts of Moscow,
Warsaw, Kiev and Odessa showed that Russia was ready to back her diplomatic
actions with military means.35 The next day made Sazonov confident that he had
chosen his steps wisely because his attempt to solve the dispute at the international
level was short‐lived. Just after the answer to the ultimatum was rejected, Germany
avoided such possibility and informed the other Powers that she did not know the
content of the note in advance.36 

In Bucharest, Poklevsky‐Koziell did his best to remind Brătianu of the
discussion held on the train from Sinaia to Bucharest a month before. The Russian
minister tried to convince Brătianu of the importance of a joint Romanian and Russian
stance and of the necessity to avert a European war. The Romanian leader was
convinced that such a decision would be taken only after the meeting of the Crown
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Council, including the members of all political parties, together with King Carol I. Even
if he did not receive a satisfactory reply, Poklevskii‐Koziel was delighted with the “very
friendly and close character” of the meeting.37 From the intense communication
between the Russian minister and the Romanian Prime Minister in the crisis,
Poklevskii‐Koziell realized that Brătianu was convinced that only Germany had the
capability to save the peace, with a last minute intervention in Vienna.

From the meetings with King Carol I, Poklevskii‐Koziell noticed that the
sovereign was very interested in halting the spiral of tension triggered by the dispute
between Vienna and Belgrade. The King was old and had little desire to engage in
war in this final stage of his life. The Russian minister noted that, despite his sobriety,
Carol I received him with “great affection and attention”. The King pointed out how
he had expressed his concern in the first place over the content of the note in front
of the Austro‐Hungarian minister in Romania, Ottokar Czernin. To all these concerns,
Czernin, based on the indications of his superior in Vienna, replied that “in the case
of a Russian aggression against us, we count on loyal cooperation of Romania, as our
ally”.38 From the correspondence of Poklevskii‐Koziell, the discourse of the King circled
around the Treaty of Bucharest and he repeated the same principle as Brătianu, that
Romania was not ready to accept any Serbian territorial losses.39 Still no one was
ready to say the wanted word: neutrality.

After the Austrian rejection of the note, a rumor produced deceit for
Sazonov and had the capability to torpedo the Russo‐Romanian relations. From Berlin
there were leaks about a possible decision of the leaders of Bucharest to join the
struggle against Russia if Germany assured Bucharest that Bulgaria would stand still
and not attack. Sazonov was outraged and instructed Poklevskii‐Koziel to collect
further information because such an action “would represent, from the side of
Romania, an attitude of boundless perfidy”. 40

In Bucharest, a considerable tension was visible too. The Romanian press
was tormented by the evolution of facts and, apart from the left‐oriented daily
newspapers, showed a generally neutral or favorable position towards Russian
actions. The newspapers were delighted with the interest shown by Russia in
Romania.41 Huge pressure was ensured by the representatives of the Triple Alliance
to shift the orientation of the public opinion and ensure the legitimacy of fighting
against Russia. Despite the efforts of German and Austro‐Hungarian ministers,
Brătianu assured Poklevskii‐Koziell that Russia had nothing to worry about from the
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side of Romania.42 He attached to this declaration his personal conviction but showed
confidence in the Crown Council that was about to be held in Sinaia.

The confirmation arrived from Bucharest was positive, but Sazonov tried to
secure Romania’s neutralization as the first bombs hit Belgrade. He strived to make
real proposals to Bucharest as the war seemed imminent. Nicolas II was not yet ready
to make a true offer, but considered that his personal influence would flatter the
Romanian King. The rulers of the country stepped in on July 29th. Nicolas II decided to
use his position to directly engage Carol I and save the peace. The Tsar invoked the
friendship with the King in order to ask him to send his peaceful advice to Berlin to
stop the military preparations.43 Even with his good will, there was little that Carol I
could do at that point. It became clear that the King did not want war and was ready
to stay out of the conflict that had already started. Even in the meetings with Czernin,
Carol I manifested the desire to maintain neutrality, not willing to provide any military
help to Austria‐Hungary.44

Sazonov received very well the news coming from Bucharest and decided that
more was to be done to win over Romania. The foreign minister went further than his
sovereign, sending to Poklevskii‐Koziel on July 29th instructions in order to make the
Romanian stance clear. Trying to decrease the front on which the Russian troops would be
obliged to fight, Poklevskii‐Koziel was to make sure that Russia would not refuse territorial
acquisitions if Romania joined the war against Austria‐Hungary.45 The persistence of the
Russian minister created a strong impression on all political leaders in Romania.46 More
good news arrived in St. Petersburg on the eve of the outbreak of the war as it seemed clear
that Britain would join a general war, on the side of France and Russia.47

The next day, Sazonov came back to his previous offer, in his desire to secure
Romania’s position. Knowing that general mobilization was leading to war, the foreign
minister proposed a negotiation on clear terms for Romanian acquisitions, with
Poklevskii‐Koziel having the mandate to declare to Brătianu that Russia was “ready to
support the annexation of Transylvania to Romania”.48 

The offer was consistent as it seemed that the European war was in the
making. Diamandy reported during the night that the tension of the society in St.
Petersburg expressed the best the intensity of the military preparations. An order for
general mobilization was ready and Diamandy noted that thirteen army corps were
prepared for the clash on the Austro‐Hungarian border.49

In the morning of July 30th, as Sazonov was instructing Poklevskii‐Koziell, the
two thinkers of the Foreign Affairs Ministry in St. Petersburg, Schilling and Grigori
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Trubetskoi, who later became a minister in Belgrade, discussed with Diamandy
Romania’s position in the conflict. The Romanian minister did not like to be enquired
and he replied to them that he had no answers to their requests, as he was a mere
“means of communication”. Diamandy did not avoid the discussion though and tried
to get on the offensive by not offering practical details but shifting the direction of the
discussion and striving to find out what the Russians would offer. He had two main
options to consider and wanted to receive as many details as possible: “what would
be Russia’s offer for our neutrality? What would be the share in case of cooperation”?50

Schilling and Trubetskoi were not satisfied as they wanted to find out answers and not
to provide some. They were not ready to put on the table precious details in the
absence of Sazonov. 

After noon, Diamandy did not meet the foreign minister who asked for an
audience with the Emperor in Tsarskoe Selo. During the night between July 29th and
July 30th, Nicolas II “unwillingly consented to order general mobilization”.51 Just after
ordering the mobilization, Nicholas exchanged telegrams with his cousin Wilhelm II,
promoting the idea of a Russian‐Austrian direct settlement. “After dispatching this
telegram” Nicholas II “successively rang up on the telephone the war minister and
the Chief of the General Staff and countermanded the general mobilization.” The Tsar
officially halted the mobilization, changing his previous decision in the morning of
July 30th. Sazonov was struck by the inconsistency of his sovereign. The sovereign
wanted no war. But his ministers and generals were outraged by the way the Emperor
changed his mind. He insisted on the military procedures to be halted, but “military
authorities allowed the general mobilization to proceed without his knowledge”.52

Backed by the minister of agriculture A. Krivoshein, Sazonov went to change again
the decision assumed by Nicolas II. After more than an hour of talking, the Tsar
approached his minister and told him: “You have convinced me, but this will be the
hardest day of my life”.53 Nicolas II understood that this was the end of an era, where
his authority was no longer the lever of his Empire’s system as an incomprehensible
war was preparing to engulf Russia.54

The reassuring messages of support for Russia that flowed from Paris, even
in the socialist circles, intoxicated the society in St. Petersburg that having a war was
a better option than accepting a diplomatic defeat.55 Even with the seeming alignment
of Britain, the Tsar was aware that the conditions of war were not favorable to Russia.
He knew that a revolution might very well put into flames his Empire if the war was
not a victorious one. The ghost of 1905 was still haunting him. 

In Bucharest, Brătianu and Carol I were disappointed by the attacks on
Serbia and became aware that the general war could either enlarge or cripple the
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Romanian territory. Therefore, the decision taken needed to be firm and as best as
possible for the future of the country, even if the King still felt tied with the Germanic
powers through the treaty and descendancy. Poklevskii‐Koziell was eager to report
that the old engagement of Romania, despite the presence of the King, was dead and
the demonstrations against Austria‐Hungary in Bucharest, even if the state authorities
tried to hinder such actions, showed very well the new interests. The Russian minister
added that the press was also under the supervision of the state. For Romania to
keep her path, he knew that it was vital to meet Brătianu more often than Czernin,
just to curtail any influence of Vienna on the Romanians. Poklevskii‐Koziell was
deceived to see the Romanian Prime Minister avoiding him one time as he thought
of himself to be “their envoy”, referring to Brătianu and Carol I.56

The Russian minister showed a real interest to play the most important role in
Bucharest among the foreign diplomats, especially to outmaneuver the Austro‐
Hungarians. When the Romanian leaders did not show the usual openness in regard to
his opinions he seemed deeply affected. These changes became visible for those people
who saw him during those days. In hope of receiving a final positive assurance over
neutrality, the Russian minister looked “depressed” and asked for “neutrality in return
for any other advantages”.57 Just before the Crown Council, he reported that “the
position of the Romanian government goes two ways and inspires in us a deep fear”.
He waited for the final answer the next day, after “a special council, lead by the King”.58 

In the country, the public opinion did not favor direct engagement on the
side of Russia, but was ready for benevolent neutrality. The old fear of Russia could
still be felt in some circles of the country as “even the Romanians who, before the
World War, hesitated over the path to follow and even those who supported the
entrance on the side of the Central Powers were less Germanophile and more
Russophobe”.59 The anti‐Russian feeling remained so strong that some intellectuals
pointed out that “the triumph of Russia in the present war means the ruin for our
nation”.60 A more moderate approach considered the support of Russia even useless
as it seemed a certainty that Austria‐Hungary was about to split and Romania had to
simply face Hungary alone in the future.61

In the last day of peace in Russia, Diamandy reported that the Tsar met with
Pourtalès and tried to convince the ambassador of his peaceful intentions and of his
will to change the way the things were evolving. Nicolas II was convinced that the
imminent war was against the interest of his state, being ready to engage into
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discussions with Austria‐Hungary but did not stop the mobilization of the army.62 The
German ambassador, despite Sazonov and Emperor’s calls to find an international
solution to the dispute, were convinced that an enormous revolution was waiting
inside Russia, ready to explode at any wrong decision. A few strikes in St. Petersburg
in 1914 nurtured Pourtalès’s belief that “Russia will not fight”.63

The society was boiling already on July 30th, when the mobilization was ordered.
Diamandy was amazed to see the gatherings around the Russian capital but especially
the sympathy received by the Romanian legation in St. Petersburg. On the night of July
30th, one large group of people circled the legation and expressed affection with the
Romanian cause. Observing how strong the patriotic manifestations became, Diamandy
was aware that this could not be an isolated event, waiting to see the same situation
and being obliged to hoist the flag.64 The expectations of Diamandy were met very soon.
Just a few days later, larger manifestations took place in front of the Romanian consulate.
The gathering on August 3rd was very loud, numerous congratulations were made to the
King and many wishes expressed for the welfare of Romania.65

When Pourtalès came to see Sazonov on August 1st, Diamandy reported that
the foreign minister “received the declaration of war very calmly”.66 Despite
Diamandy’s appreciation, the foreign minister was not calm, but he got along with
himself and became convinced that he took the right decisions during the previous
days. The German ambassador was indeed shocked to see that “Russia will fight”.
Sazonov replied when Pourtalès stood in front of the window: “It will not be our fault,
we wanted peace, we agreed with any arrangements. Germany will be guilty for the
blood that is going to be spilled”.67 Pourtalès, with the head in his hands, expressed
a personal belief that the war that was starting carried an immense cost, and the
thrones of Wilhelm II and Nicolas II were included.68

When the news of outbreak of the war between Germany and Russia reached
Romania, the Crown Council scheduled for August 3rd in Sinaia showed that calling
such a meeting was important for the future of the country. The Council represented
the last decision in which Carol I played a very important role. Not just him, but every
person realized the importance of the moment. Held in the Queen’s music room, the
leaders of Romania looked like a “touched group” where “everyone is stirred”. 69

Against his own will, the King accepted the general idea of maintaining the
neutrality. He understood that his country was not ready to follow him and accepted
to leave the burden to unleash the war to someone else. With one exception, the
new leaders of Romania were decided to play a new role, favored by the difficult,
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though important geopolitical position of the Kingdom. Brătianu was aware that
Romania could not indefinitely preserve this position, but by the time she decided to
join the struggle, she had to be sure that major gains were ensured. The Prime
Minister got involved into a strained game of assuring both the minister of Austria‐
Hungary, Ottokar Czernin and the minister of Russia, Poklevsky‐Koziell of his good will.
The orientation of the foreign policy as well as the profile of the leaders, especially the
one of Brătianu, indicates that the duplicity was oriented to the Central Powers, for
which the Liberal leader had no real sympathy.70 The key point was the struggle to
acquire more easily more lands inhabited by Romanians as he clearly expressed it in
front of the German minister in Bucharest: “Bessarabia is almost forgotten, while the
eyes of every Romanian are directed, more than ever, at Transylvania”. For Brătianu,
it was more like an auction and Russia seemed to be the one to offer more. The
evolution during the last few years showed that it was not Austria‐Hungary that was
the Power on the rise, but Russia. Easy calculations, supplied by his nationalist vision
were the instruments of the Romanian Prime Minister. 71

The news of the neutrality produced true discontent in Austria‐Hungary and
Germany. Czernin knew that there was little to wait in the future from Romania but
he still followed the instructions that arrived from Vienna, reminding the Romanian
leaders that Austria‐Hungary felt tied to the alliance between the two countries and
guaranteed the Eastern border against any Russian invasion.72 This reassurance had
little impact with the exception of some supporters of Germanism. Among them was
P. P. Carp, the old leader of the Conservative Party, who stood very firm at the Crown
Council, expressing again the will to join the struggle against Russia and go to Kiev,
together with the Austro‐Hungarian troops.73

When the answer of the Romanian neutrality reached St. Petersburg,
Sazonov was relieved of one of his burdens. His policy – which only three years before
was completely undesirable for most of the Russian leaders – showed its results. The
tension was alive as on August 6th the foreign minister confessed to Diamandy.
Amazing the Romanian minister, Sazonov feared until the last moment that Romania
would take up the arms and march against Russia even though he had managed to
make everyone believe that Romania was a gamble won; even the Tsar was convinced
that the sympathy of the Romanians was a sure asset, being satisfied with his
minister’s policy.74 Sazonov’s personality kept him out of any doubt. The effect of his
actions on the Romanian foreign policy brought results in August 1914. The Pruth
border was safe. 

The final stage of the diplomacy of neutralization, in July 1914, was fruitful
but the negotiations were not easy for the Russians. The negotiations that took place
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in Bucharest and St. Petersburg during the crisis were just as difficult for the
Romanians due to the status difference between the two neighbors. The
exceptionality of the moment speeded up the process, just as it did during the Balkan
wars. Romania became an asset that the entire Entente desired, but Russia was not
eager to offer the lands requested without clear commitments from Bucharest.
Moreover, Diamandy pointed out that such a complete change, to fight alongside
Russia against Austria‐Hungary, was impossible in such short time. For him, it became
clear that the Russians had two major interests regarding Romania since the outbreak
of the crisis: “The desire to have us involved as soon as possible on their side and the
necessity for the allies to respect the Treaty of Bucharest in 1913”.75 Sazonov
reconciled both lines of action and he felt that the merit for having the possibility to
decide was the success of his foreign policy. 

It would be a hard task to assess Russo‐Romanian relations if the war had not
happened. Judging by the general overview of Russian foreign policy under the
leadership of Sergei Sazonov, it is not wrong to point out that the process of bringing
the relations between St. Petersburg and Bucharest to a closer level was not an easy
task and would have been a constant preoccupation of the Russian diplomacy. An
even more intimate communication would have been established as long as Sazonov
would have controlled the foreign affairs of the Russian Empire. He found ways to
engage even with the Conservatives but the communication flourished as the Liberals
held the power in Bucharest. 

The intensity of communication between St. Petersburg and Bucharest in
1914 shows how interested both parties were in acquiring as many gains as possible
in the case a war was to be unleashed. Covering his suspicious attitude, Sazonov
managed to convince the leaders in St. Petersburg that Romania was a friendly land.
The final confirmation was received after the Crown Council relieved him of a burden
and of a painful diplomatic failure. In Bucharest, Brătianu was reluctant to pursue
any engagement, especially to fight together with Berlin and Vienna, but knew that
waiting was not a solution that Romania could adopt indefinitely.
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Космин Јоница

ДИПЛОМАТИЈА НЕУТРАЛНОСТИ. 
РУСКО‐РУМУНСКИ ОДНОСИ У ВРЕМЕ ЈУЛСКЕ КРИЗЕ 1914. ГОДИНЕ

Резиме

Чланак указује на кораке које је предузимао Сергеј Сазонов, руски
министар спољних послова, током Јулске кризе 1914. у циљу обезбеђивања
неутралности Румуније. Спремна да заузме чврст став, са изузетно снажним
словенским осећајем, блиско повезана са Румунијом и са наученим искуствима
из балканских ратова, нова дипломатија предвођена Созановим трансформисала
је балканске несугласице у озбиљан европски конфликт. Од свих земаља на
Балкану, Румунија је добила посебну пажњу руског министра спољних послова
и овај чланак прати дискусије које су вођене у Санкт Петербургу и Букурeшту у
циљу обезбеђивања Созановог циља о избегавању сукоба са румунском војском.
Доласком Созанова и цара Николаја II у Констанцу непосредно пре атентата у
Сарајеву, утрт је пут ка остваривању овог циља. Имајући заједничку границу и
значајан број румунског становништва, влада у Санкт Петербург је побољшала
своје односе са Букурештом у тренутку када је криза постала изражена. Након
различитих понуда, Созанову је лакнуло након коначне потврде неутралности
3. августа. Јулска криза дала је могућност Созанову да осигура Русију од могућег
напада румунске армије. 

Кључне речи: Русија, Сазонов, неутралност, криза, рат.
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GREECE’S PROLONGING NEUTRALITY PERCEPTION 
DURING WWI. STANCE TOWARDS SERBIA

Abstract: Following the First Balkan War, Greece and Serbia concluded a ten year‐
alliance which guaranteed their territorial gains and mentioned that, if Serbia had to defend itself
against a country other than Bulgaria it was obligated to help Greece with forces that both
countries would agree upon, if the latter came under a Bulgarian attack. The paper focuses on the
incidents that determined the relations between Serbia and Greece before the latter’s officially
entry into the war, mainly the contrasting attitudes towards the implication of the alliance. 

Keywords: Greece, Serbia, Great War, neutrality, Venizelos, King Constantine,
Thessaloniki, Corfu 

Following the end of the First Balkan War, the Treaty of London left
unresolved the issues regarding Albania’s border, the fate of the Aegean islands and
the distribution of the liberated territories among the victors. Bulgaria, frustrated by
the capture of Thessaloniki by the Greeks and Monastir by the Serbs, and encouraged
by Austria‐Hungary, advanced exorbitant claims. In addition, it demanded
threateningly to annex the regions of Kosovo and Monastir as well as the valleys in the
vicinity of Thessaloniki. Confronted with this new threat, Greece and Serbia, after
long discussions, concluded a ten‐year alliance which guaranteed their territorial
gains.1 On 22nd April 1913, an alliance protocol was signed in Athens by the Hellenic
Minister of Foreign Affairs and the Serbian Ambassador in Athens, which was
supplemented on 1st May 1914 by a military treaty, signed in Thessaloniki. This
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preliminary protocol, following new understandings, led to the final Alliance Treaty
between the two countries signed on 19th May, also in Thessaloniki.2 On the same
day a new military agreement was signed as an annex and supplement to the Alliance
Treaty, as the first had not been ratified by the Serbian Government. With this treaty,
in conjunction with the military agreement, the defensive alliance drawn up between
Greece and Serbia, united both countries so that they would confront the excessive
territorial demands of Bulgaria and not allow Bulgaria to penetrate west of the Axios
River. On 8th June 1913 the agreements were ratified in Athens and were immediately
put into force, while in the meantime, all the forces had withdrawn behind the
aforementioned line. The ten‐year defense alliance mainly provided for:

‐ Mutual assistance in the event of attack by another country.
‐ The assembly of 96.000 men from Greece into the broader area of Thessaloniki and

of the Hellenic Fleet in the Aegean Sea upon the outbreak of hostilities. Serbia would
assemble 156,000 men at its southern borders with Greece and Bulgaria.

‐ A reduction of these forces was forbidden without a written agreement between
the general staffs of both allied states. In the event that Greece needed to defend
itself against a country other than Bulgaria, it was obligated to help Serbia, if the latter
came into conflict with Bulgaria, provided that the capabilities of Greece allowed this.
If Serbia had to defend itself against a country other than Bulgaria, it was obligated
to help Greece with forces that both countries would agree upon, if the latter came
under a Bulgarian attack.3 The Second Balkan War and the Treaty of Bucharest were
to follow. Nevertheless, the aforementioned terms were of the utmost importance
and were the cause of many disagreements between Greek political groups over the
course to be followed during the First World War.4
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On 31st January/13th February 1914, the Great Powers ceded to Greece the
Aegean islands, under the condition that the region of Northern Epirus would be
included in the newly established Albanian state.5 The Ottoman Empire rejected, a
strong recrimination passed between the two governments and a new threat of war
appeared imminent. Greece informed Serbia on 30th May/12th June 1914, stressing its
decision to take action if the Ottoman Empire did not comply with the demands,
moreover requesting Serbia’s moral support. Serbia favored the preservation of
peace; its economy had to recover and it had to make up for its lack in war material.
It added that Bulgaria and Albania were waiting for an opportunity to take advantage
of the situation and also mentioned that the Triple Entente desired calm in the
Balkans, requesting that extreme actions should be avoided. The Greek and Ottoman
governments finally adopted a more conciliatory tone and it was agreed that
Venizelos would meet the Grand Vizier (Talaat Bey) in July 1914 in Brussels, to discuss
better mutual understanding on the issues of the exchange of populations and of the
Aegean islands. Upon learning of the ultimatum of Austria‐Hungary to Serbia, the
Greco‐Ottoman dispute was swallowed up in the main current of European affairs. A
Serbian petition dated 12th/25th July 1914, requested Greek aid in the event of an
attack by Austria‐Hungary and Bulgaria. Responding on 20th July/2nd August, Greece
advised Serbia to be more conciliatory as it was not prepared for war, something that
the Serbs themselves had admitted earlier, when Greece had requested similar help
to deal with the Greco‐Ottoman conflict that was possible at the time.

Confronting the outbreak of the Great War, Greece adopted a stance of
benevolent neutrality considering that it was helping its ally Serbia, while at the same
time, it was ready to repel any potential Bulgarian attack6. At first, Germany’s pressing
demand to join the Central Powers was rejected and both King Constantine and Prime
Minister Venizelos were adamant in their decision to remain strictly neutral. A round
of telegrams exchanged between Kaiser Wilhelm and King Constantine clearly reveals
the pressure put by the German side; the King was reminded about the help offered
during the negotiations in Bucharest which ended in the acceptance of Kavala as the
border line between Greece and Bulgaria.7 In August 1914, Great Britain stressed that
if the Ottoman Empire remained neutral, Greece should do the same; if however that
was not the case, then it would be welcomed as an ally. One of the most important
terms in the Greco‐Serbian ten‐year alliance provoked many disagreements between
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Greek political groups over the course to be followed during the upcoming War; if
Serbia had to defend itself against a country other than Bulgaria it was obligated to
help Greece with forces that both countries would agree upon, if the latter came
under a Bulgarian attack. Greece deemed that the military accord with Serbia was
not valid because it included two conflicting elements: the obligation of Greece to
rush to the aid of Serbia and the obligation of Serbia to assemble a force of
approximately 150,000 men in Macedonia as soon as hostilities broke out, something
not feasible for Serbia after its engagement in war with Austria‐Hungary. 

On 19th November/2nd December 1914 Serbia, being in an extremely critical
situation, asked again Greece for military aid, while the Allies offered significant
concessions if it helped Serbia, demanding meanwhile territorial concessions in
Macedonia for Bulgaria. In the beginning of 1915 the powers of the Triple Entente had
no decisive victory on any front. Some of the Allied leaders, such as Lloyd George in
London and Briand in Paris, were convinced that such success should be sought in the
Balkans with an event that would alter the stance of Italy and Bulgaria in order to shift
the balance of power. Moreover, the Central Powers were preparing a major offensive
against Serbia. On 26th December 1914/8th January 1915 Lloyd George addressed a
letter to Prime Minister Venizelos requesting that Greece rush to the aid of Serbia
promising financial aid and reinforcement with an army corps. The Greek government
reiterated that it would agree on the condition of a simultaneous Romanian
commitment or the securing of Greece from Bulgarian attack. On 11th/24th January
1915, the British government, acting also on behalf of the other Allies, informed the
Greek government, through a note, that significant concessions to Greece in the coast
of Asia Minor would be recognized if it helped Serbia. It also asked Greece to give
assurances to Bulgaria that it would acquiesce to territorial concessions in Macedonia,
if Bulgaria either entered the war against Turkey or remained neutral. The important
elements of the note were that for the first time territorial concessions were made to
Greece in the coast of Asia Minor, and the Allies insisted on the participation or
neutrality of Bulgaria in return for territorial concessions in Macedonia, regardless of
the displeasure this action would provoke in Greece and Serbia.8

Venizelos requested from the King through two memoranda (11th/24th and
17th/30th January 1915) that Greece enter the war, because a German victory would
deal a serious blow to the Hellenic populations subjugated to their ally, the Ottoman
Empire. For reasons of security he also asked that the territories of Kavala, Drama
and Chrysoupolis be given to Bulgaria. At the same time he demanded the opinion of
the Army Staff Service. On 20th January/2nd February 19159 the head of the Staff
Service, Lieutenant Colonel Ioannes Metaxas, submitted a report to the Prime
Minister in which he ruled out the entry of Greece into the war because of the risk of
total destruction of the Hellenic Army, even if Romania and Bulgaria were to enter the
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war, and even if the British did dispatch an army corps to Thessalonica, based on the
following rationale:

‐ The Austrian attack against Serbia was imminent. Therefore, by the time the
mobilization would be completed and the Hellenic Army arrived at the front, the
Serbian army would already have been destroyed and the Greeks would have had to
face the Austrian army on their own.

‐ Bulgaria could strike the Greek and Serbian forces from the flanks and rear and cut
off their supply lines thus annihilating these forces.

‐ If in the meantime Romania intervened it would be unable to contain the forces
of the Central Powers. 

‐ The landing of one British army corps in Thessaloniki was considered negligible.
Only the dispatch of four Allied army corps would be a considerable contribution. 

‐ Even if Bulgaria did side with the Allies it would be impossible for the Balkan states
to win a decisive victory over the Central Powers. The most that they could achieve
would be to stabilize the situation. 

‐ If Greece abandoned its neutrality towards the Ottoman Empires’ allies, then the
latter would resort to persecuting the Greeks of Asia Minor.

Prime Minister Venizelos did not agree with the report of the Army Staff
Service, believing that the nation had the duty of assuming a risk in the name of the
unredeemed Greeks, the independence of small nations, and humanity, which would
be threatened if the Germans prevailed. For this reason, he submitted a
memorandum to the King proposing the entry of Greece into the war under the
condition that the stance of Bulgaria and Romania was secured beforehand. Finally,
it was decided that before any decision was taken Romania’s stance had to be
established. Romania had again refused to participate in the war. 

At the same time, it became known that Germany and Austria‐Hungary had
advanced Bulgaria a loan of 150 million golden francs and that a Turco‐Bulgarian
accord had been signed to secure the unimpeded transportation of war material
through Bulgaria to the Ottoman Empire. Therefore Bulgaria was deemed to be on the
side of the Central Powers. Following this, Greece informed the Allies that it would not
enter the war because it would be in danger from Bulgaria. Romania also remained
neutral. The Entente Powers asked Greece to join their alliance with a new démarche
presented on 2nd/15th February 1915, promising to dispatch French and British troops
to Thessaloniki and Russian troops to the Balkans. Greece refused again since
Romania had also refused, and reserved its rights regarding the explanation of the
military reasons behind its decision until the arrival of French general Pau, expected
in Athens on 3rd/16th February 1915. After long deliberations with the King, the Prime
Minister and Metaxas, Pau acknowledged the correctness of the Greek position and
cabled this immediately to his government stressing that „from a military point of
view the Greek version was reasonable and sensible”.10

Greece’s Prolonging Neutrality Perception During WWI. Stance Towards Serbia

129

10 Edouard Driault, Michel Lhéritier, Histoire diplomatique de la Gréce, vol. V: La Gréce et la
Grande Guerre (1908–1922), Paris 1926, 179.



The Serbian campaign in autumn 1915 was the moment in which the Greek
question became urgent. The German Army Commanders in Serbia, Field Marshal
August v. Mackensen and his Chief of Staff, Hans v. Seeckt, wanted to attack the Allied
forces in Thessaloniki and throw them into the Mediterranean. Their Bulgarian allies
were in a very similar mood, but they did not attack for two essential reasons: 1) The
railway connections were not sufficient to bring the necessary troops and ammunition
to the Thessaloniki front, 2) The Germans did not want to bring Greece into the war,
since they knew quite well the very difficult internal situation and feared that an
advance into Greek territory would drive the country into the arms of the Allied
powers. Greek neutrality was considered a great advantage and the Germans initially
respected it, despite the open violation by the Allied Powers.11

Realizing its strategic position in the Balkans in relation both to the Straits
and to Serbia, Bulgaria tried to keep its neutrality or to enter the war with the highest
price, having in mind not only the fulfillment of its territorial claims in Macedonia,
but also the imposition of its hegemony in the Balkans.12 Following the Bulgarian
mobilization on 9th/22nd September 1915, Venizelos once again decided that the
country would join the Allied camp and announced his willingness to help Serbia,
claiming at the same time Serbia’s obligation by the terms of the aforementioned
alliance. Greece was informed of the Bulgarian mobilization on 8th/21st September.
Prime Minister Venizelos immediately decided to declare a general mobilization, an
action with which the King also agreed. The decree was signed on 10th/23rd September
1915. The Serbian appeal for aid was received during the mobilization. The opinion
of the Army Staff Service, however, was that Greece, which fielded an army of
160,000 against 300,000 by Bulgaria, was unable to help the Serbian Army.
Meanwhile, the Allies issued an ultimatum on 21st September/4th October demanding
that Bulgaria define its position within twenty‐four hours. The Bulgarian reply was
not deemed satisfactory and on 23rd September/6th October 1915 the Allies broke
diplomatic relations with Sofia.13 Serbia, of course, was unable to fulfill its obligation
owing to the situation it was facing, and for this reason the allied governments were
asked whether they could provide the force with which to confront the Bulgarian
threat. The Allies welcomed the help as essential; moreover, this provided a good
opportunity for them to abandon their failed campaign in the Dardanelles and to raise
their prestige in the Balkans. Thus they accepted the Greek proposal but could not
provide the required number of men, so their reply of 11th/24th September 1915 was
rather unclear. King Constantine, the Army Staff Service, and the opposition held that
national interests would best be served if Greece remained neutral until certain
guarantees were secured from the Allies or until Bulgaria attacked first. Relative
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differences of approach surfaced during the talks that followed on the matter. Great
Britain maintained that help was being given to Greece to entice it to declare war
against Bulgaria. France, conversely, insisted that this help was destined for Serbia,
to enable it to fulfill the terms of the Greco‐Serbian military agreement, as well as to
succeed in enlisting the help of the Hellenic Army. According to the first view, Greece’s
entry in the war was a prerequisite. By contrast, according to the second view, Greece
was not bound to any condition. Furthermore, Great Britain supported the view that
it would not be possible for the 150,000 men of the expeditionary force to save Serbia
without the participation of Greece.

The Allies, in the meantime, planned to send their troops from Gallipoli to
Thessaloniki; the free entry was allowed and the transport ships sailed into the port
which provided ample facilities for the landing of the expeditionary force. The railway
lines, on the other hand, barely met the demands that the situation presented. There
were two lines linking Serbia, over which it transported its supplies, one towards
Monastir and the other towards Belgrade. Russia also transported its supplies over
these lines through Romania. Both lines were of small capacity because of the
shortage of rolling stock, and that would cause serious problems for the Allies. The
French ambassador cabled to the Entente base in Moudros bay, in Lemnos island, to
postpone the dispatching of troops and to recall any transport ships that may have
already departed. Thus the landing was temporarily interrupted while the
governments of France and Great Britain provided reassurances to appease Greece
as to their intentions. Venizelos then gave his consent for the landing to take place.

The situation, however, had become very delicate and unusual from the
point of view of international law because Greece, despite being neutral, had become
an Allied base for the support of Serbia. The ambassador of France tried to downplay
the issue and sent a diplomatic note to the Greek government on 19th September/2nd

October 1915 in which he affirmed: “France and Great Britain, allies of Serbia, are
dispatching troops to its aid and so as to maintain their communication with it;
furthermore, the two Powers are relying on Greece, which has already in the past
provided ample proof of its friendly disposition, that it will not oppose measures that
are being taken in the interest of Serbia of which it also happens to be an ally”. The
government responded to the note the same day stating among other things that:
“Since Greece remains neutral in this European war, the Royal Government is not
able to provide its consent for your intended actions as these would disrupt Greece’s
neutrality. Even more, especially as these are the actions of two Powers participating
in the war. Consequently, the Royal Government is obliged to protest the passage of
foreign troops through Greek territory”.14 Greek Prime Minister Zaemes, meanwhile,
immediately upon assuming his duties after Venizelos had resigned, stated to the
Allies that he would maintain neutrality, but of a nature very favorable to them, and
that the mobilization was aimed at providing security against Bulgaria. He informed
Serbia that it was impossible for the Greco‐Serbian treaty to be implemented, in as
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much as it led to a collision with the Central Powers. Greece, however, was
determined to provide every possible facilitation that was consistent with its own
interests. At about the same time, Colonel Milovanović15 of the Serbian Staff visited
Lieutenant Colonel Ioannes Metaxas at the Army Staff Service in order to be briefed
on the intentions of Greece concerning the issue of military assistance. Metaxas said
to the Serb colonel during the talks that if two Greek army corps were sent for their
reinforcement, all of eastern Macedonia would be captured by the Bulgarians and
the communication network of the Greek and Serbian armies would be cut off. He
also added that if the Hellenic Army advanced towards the north via the Strymon and
Nestos rivers, with a simultaneous attack by the French and British forces up the
valley of the Axios and a Serbian offensive from the west, a positive result would be
attained. However, Milovanović replied that the Serbs were unable to attack owing
to German pressure, and the talks ended without an agreement. On 5th September/8th

October, Lieutenant Colonel Metaxas, in his memorandum to the Prime Minister,
reported the overwhelming superiority of the German‐Austrian forces compared to
those of Serbia, and emphasized that the intervention by the Hellenic Army would
expose the country to a catastrophe. Metaxas strongly believed that only the
intervention of Romania and massive reinforcement of the Allied forces would be
able to provide a solution. Romania, however, would not abandon neutrality and the
Allies did not have reserves. He concluded that Greece had to remain neutral until the
time was appropriate for intervention. Two days later the government sent a note to
Serbia informing it that the agreement could not be activated and that any
intervention by Greece would expose it to serious danger.16 Consequently, it was
preferable and more beneficial for both countries that the intervention occur at a
more opportune time.

The British government, seeking the Greek entry into the war, declared
officially on 3rd/16th October 1915 that it would offer Cyprus to Greece if it rushed to
help Serbia against Bulgaria. Greece insisted on neutrality and this reply caused great
displeasure among the countries of the Triple Entente. On 22nd October/4th November
1915, Germany asked the Greek government not to allow the withdrawing Allied forces
to reorganize on its territory, in exchange for hindering the Bulgarians from crossing
the border. The government requested the opinion of the Army Staff Service, which
again proposed that Greece remain neutral and that it keep its military forces intact.

On 9th/22nd October 1915, the Bulgarians captured Skopje and the Vrania‐
Veles railway line and placed themselves between the Serbs and the Allies, thus
cutting off railway and telegraph communication with Thessaloniki. Following this,
General Sarrail decided to attack towards Strumitza, in order to relieve the Serbian
forces, which were under intense pressure. He assigned this attack to the 156th
Division, with the objective to capture the Kosturino crossing. The Bulgarians
responded to the situation committing six divisions without letting up the pressure on
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the Serbs, who were forced to abandon the Morava valley and withdraw towards
Priština. The Serbian forces deprived of rations and ammunition, had almost become
encircled. Commander in Chief Putnik, facing this grave situation, decided to attack
in the direction of Skopje in order to break the encirclement. At the same time he
asked General Sarrail to support this action by exerting strong pressure in the
direction of Veles‐Skopje. Sarrail accepted the request but deemed that it was
necessary to wait for the arrival in Krivolak of the French 122nd Division, which was
disembarking at Thessaloniki that day, 19th October/1st November. On 23rd October/5th

November, the British government, in order to assist the action of the French,
approved the assignment of the 10th Division to secure the Thessaloniki‐Krivolak
railway line and the Dojran sector, relieving the troops of the French 156th Division
that were there. The operation of the Armée d’Orient in the direction of Veles was
conducted by the 122nd and 57th Divisions during 21st‐30th October/3rd‐13th November.
The French forces managed to cross the Erigon (Cherna) river and advance towards the
west, despite continuous Bulgarian counterattacks. During the same period, the 156th
Division after a hard fighting captured the Kosturino crossing. The French government,
however, concerned about the Greek attitude, ordered General Sarrail to pull his forces
back to the Greco‐Serbian border. Consequently, on 1st/14th November Sarrail ordered
that offensive operations be suspended and that the forces remain in the positions
they held already, awaiting the arrival of the Serbian forces. The Serbian offensive
lasted until 7th/20th November but was repelled by the Bulgarian Second Army. Thus,
hopes for a link‐up between the Serbs and the Allies vanished. The forces of the Serbian
Army, relentlessly pursued, withdrew towards Albania in disarray. Faced with this
situation, General Sarrail ordered the withdrawal of the Allied forces towards
Thessaloniki. At the same time, the Serbian government ordered its army to retreat via
the inhospitable terrain of Albania, towards harbors on the Adriatic, abandoning its
national territory so as to save at least what remained of the army.17

The remnants of the Serbian Army, plagued by the cold, hunger, and
continuous attacks by Albanian irregulars, managed, through their fortitude and
courage, to reach Montenegro and the areas of Scutari (Skodra), Elbasan and Tirana
in Albania by the beginning of December, abandoning their guns and supply columns
along the way. The Allied forces, that were also withdrawing, returned into Greek
territory in an orderly fashion on 30th November/13th December 1915, despite the
pressure exerted by the Bulgarians. No defense had been set up north of Thessaloniki;
the Allies possessed neither the necessary means nor heavy artillery and were
certainly exposed to the superior enemy forces which, however, halted their advance
beyond the Greek borders. Differences in views occurred within the supreme military
leadership of the Central Powers. The Chief of the German General Staff, following the
occupation of Serbia and the restoration of unobstructed communication between
the Central Powers and the Ottoman Empire, sought a pivotal battle on the Western
Front. Specifically, he sought a decisive victory at Verdun, one that would determine
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the outcome of the war, while in Macedonia he was content to switch into a defensive
mode and for that particular reason did not allow the crossing of the Greek borders.
This was precisely what King Constantine had asked o the Kaiser in order that Greece
remained neutral.

The withdrawal of the Serbian forces towards the Albanian coast would
create a major new problem for Greece. The Serbs, suffering from hunger and
diseases, were in danger of being surrounded and taken prisoner. The Allies in Athens
announced on 28th December 1915/10th January 1916 their governments’ decision to
transfer the Serbian forces to Corfu in order to save and reorganize them and
demanded that Greece not oppose it. A French battalion captured Corfu, with the
help of a squadron of French warships. Even though the occupation was supposed to
be temporary the Greek government protested strongly, but finally the ferrying of
the Serbs to the island began on 5th/18th January 1916. Until 10th/23rd February,
133,000 Serbs disembarked at Corfu. Of those, 3,681 had died from exhaustion and
various contagious diseases, mainly from dysentery and typhus, by the end of
February. The Serbian Army was organized into six divisions (Danube, Drina, Šumadija,
Timok, Vardar and Morava) based on the French model. France provided armaments,
artillery, animals etc. and on 2nd/15th March 1916 it was ready to be transported to
Patras and from there to be carried by rail to Chalcidice for training. On 23rd March/5th

April 1916, the ambassadors of France and Great Britain announced to the Greek
Prime Minister (Skouloudes) that the Serbian forces had to be transported by ship to
Patras and from there by rail to Thessaloniki, via Athens and Larissa.18 He fervently
refused and replied that Greece would not accept the proposal because its realization
would disrupt the social, economic and political life of the country and would violate
its neutrality. This refusal displeased the Allied governments. Moreover, on 10th/23rd

April 1916, France rejected a Greek application for a loan that led to an agreement
with Germany, and relations between the Athens government and the Entente Allies
were exacerbated even more. In the end, the transportation of the Serbian Army to
Chalcidice was decided upon, and it was completed smoothly on 17th/30th May 1916.
There, it was organized into three armies: the First Army with the Morava and Vardar
Divisions, Second Army with the Šumadija and Timok Divisions, and Third Army with
the Danube and Drina Divisions. A horseless Cavalry division was organized as well.
Serbian Crown Prince Aleksandar remained Commander in Chief, with General Bojović
as his chief of staff. Putnik had departed, having been incapacitated by the strain and
suffering of the retreat. The total strength of the Serbian Army was 130,000 men,
34,000 pack animals, nine Field Artillery battalions and eight Pack Artillery battalions,
six batteries of 120mm guns and 300 machine guns.

Greece, despite its wish to remain neutral, finally entered the war in 1917.
The Hellenic Army participated with all of its forces, which were mobilized and trained
within a short period of time, so as to be incorporated into the other Entente allied
forces in the Macedonian Front. The political situation of the country at the time,
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apparently closely interwoven with the military events, led to the establishment of the
Army of National Defense in Thessaloniki, the capitulation of Army Corps D in Kavala,
the blockade of Athens and Piraeus by the allied forces, and finally, the gradual
abandonment of neutrality. During the last seven months of the war, the Hellenic
Army participated with all of its troops, was distinguished by its heroism, especially
in the battle of Skra di Legen, won the admiration of the allied commands, and with
its brilliant victories, contributed decisively to the termination of World War I.19
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Ефпраксија С. Пасхалиду

ГРЧКО ПРОДУЖЕЊЕ ПОЛИТИКЕ НЕУТРАЛНОСТИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ.
СТАВ ПРЕМА СРБИЈИ

Резиме

Суочена са избијањем Првог светског рата, Грчка је усвојила позицију
добронамерне неутралности сматрајући да то може да помогне њеној
савезници Србији, док је истовремено била спремна да одбије сваки могући
бугарски напад. На основу десетогодишњег савеза између Грчке и Србије
потписаног 19. маја (1. јуна) 1913. године, један од најважнијих услова, који је
био узрок многих неслагања међу грчким политичким групама, био је тај да се
Србија обавезала да уколико треба да се одбрани од неке друге државе која
није Бугарска, мора да помогне Грчкој са одређеним бројем војника уколико би
она касније била нападнута од стране Бугарске. Под интензивним притиском
савезника, Грчка се политички поделила на два блока. Први блок, предвођен
Елефтериосом Венизелосом, подржавао је моментални улазак у рат на страну
савезника, док је друга страна, предвођена краљем Константином, желела да
задржи неутралност. Настављајући такву политику неутралности, Грчка је
постала непријатељ за обе зараћене стране, њена територија је била нападана
од обе стране, док је њен суверенитет планирано ургожаван. Грчка је постепено
напуштајући неутралност, коначно ушла у рат 1917. године.

Кључне речи: Грчка, Србија, Велики рат, неутралност, Венизелос, краљ Константин,
Солун, Крф.
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BRAVE LITTLE BELGIUM. 
A NEUTRAL COUNTRY AMONG GREAT POWERS

Abstract: Between August 1914 and November 1918 the Belgian Army fought against
the Germans. Its monarch King Albert led it through the war. The Belgian troops held a frontline
of up to 38 kilometer on the Western Front while being reequipped and reorganized. By late
1918 Belgian units took successfully part in the liberation offensive. On the other side of no
man’s land the Germans occupied 95% of the Belgian territory. They economically and military
exploited it. 

Keywords: Strategy, Tactics Belgium, trench warfare, casualties, occupation.

A Disastrous Start in 1914

In 1914 Belgium was an economic superpower with a highly developed
export economy (the fifth in the world). It was a stable liberal constitutional monarchy
with a well‐functioning parliament dominated by the Catholic Party. For its foreign
and defence policy, Belgium counted on its neutrality. When the country became
independent in 1839, it was forced by the Great Powers to accept ‘eternal neutrality’.1

Belgium was nevertheless allowed to have an army. But since this neutrality was
guaranteed by the five Great Powers of that era (the United Kingdom, France, Prussia
(the later German Empire), Russia and the Austrian Empire), Belgian politicians never
really concerned themselves with the military nor with a true defence policy.

During the July crisis of 1914 the Belgian government tried to respond to
events. On 31 July Belgium decreed its full mobilization, one day ahead of France and
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the German Empire. During these days, Belgian units had as much attention for the
French border as for the German border or for the North Sea (against the United
Kingdom). This demonstrates the attention Belgium paid to its neutrality, at a point
where everybody already understood that the main threat was not France or Great
Britain, but the German Empire. This fear was confirmed on 2 August 1914 when the
Germans handed over an ultimatum to the Belgian government, demanding free
passage over Belgian territory. The outrage in Belgium was tremendous; the national
honour was at stake and the government decided that the country would defend itself.
The Belgian answer to the ultimatum was a sound ‘no’. Meanwhile King Albert had
assumed command of the Belgian Armed Forces despite opposition from the Catholic
prime minister. For four years the King remained in command of the Belgian army.

From 4 August 1914 onwards invasion troops of the German 1st, 2nd, 3rd and 4th

Army were fighting their way through Belgium in a race towards Paris according to their
plan of attack; the famous Schlieffen‐Moltke‐Plan. They were hardly opposed by the
Belgian Army although two fortified Belgian cities lying in the path of the German main
effort, Namur and especially Liège, tried in vain to halt the German advance. The last
fortresses in Liège and Namur surrendered on 16 and 25 August 1914, respectively.2

The courageous fighting in Liège gave Belgium the nickname ‘Brave Little Belgium’.
The German atrocities of these first weeks and months of the war reinforced

this international sympathy. In the first three months of the war, German troops killed
some 6,000 Belgian civilians and sacked many villages and the city of Louvain (Leuven)
with its famous university library with medieval manuscripts. The German aggression
occurred most often as revenge for what they wrongly thought were franc‐tireurs
(i.e. civilians shooting at German soldiers in some kind of guerrilla warfare). There
simply were no Belgian franc‐tireurs. Each time the German advance was halted or
delayed by Belgian troops, the Belgian population paid a high price.3 As a result of
this blind violence against civilians Belgium was given a second nickname in the
Anglosaxon world, ‘Poor Little Belgium’. During the first months of the war 1.5 million
Belgian civilians fled the country to the Netherlands, France and Great Britain.
Eventually some 900,000 of them returned to the occupied Belgium during the war.4

The reason for the Belgian failure to stop the German advance in August
1914 was quite evident: the Belgian Army was not ready for war. It was too small
(some 200,000 men out of a population of some 7.7 million5) and it was in the process
of being completely reorganized.6 Moreover, it was badly trained, poorly equipped
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(for example, the Field Army possessed only 120 heavy machine guns and no heavy artillery
pieces at all7) and lacked a clear doctrine.8 Finally, as many as five different sets of war plans
existed at the outbreak of the war without a consensus on which plan would be adopted.9

All of the proposed plans were nevertheless in agreement on one point: the three fortified
cities – Liège, Namur and Antwerp – would be manned (in total some 65‐80,000 men).

The strategic foundation of this improvised campaign of August 1914 was
clearly defensive: the Field Army (117,000 men) was positioned in the centre of the
triangle formed by the three fortified cities (Antwerp, Namur, Liège) along a small river
(the Gete) where they would wait for reinforcements from the nearest “Guarantors”,
France and Great Britain. Here they posed a serious threat to the German right flank.
Minor German attacks were sufficient to throw the Belgian Field Army back to the réduit
national (national Redoubt) of Antwerp on 20 August 1914. After the Battle of the Marne
(6‐9 September 1914), the Germans concentrated their heavy artillery against Antwerp.10
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From late September 1914 on, the city was besieged but the Germans could not line up
enough infantrymen to surround it, allowing the Belgian Field Army to escape westwards
to Ostend with most of its troops (6‐10 October). 11 In the chaos some 33,000 Belgian
soldiers crossed the Belgo‐Dutch border where they were locked up in internment camps
according to international law. They had to stay in the neutral Netherlands until the war
was over. Some 20,000 other Belgian military were taken prisoners of war.12

A few weeks later these same German troops attacked the Belgian Field
Army (80,000 men) on its new defensive position in the northwest corner of Belgium
behind a small river that would become legendary in Belgian collective memory, the
fifteen to twenty meter wide Yser River (IJzer in Dutch, Yser in French). Here the
Belgian Army, supported by British vessels firing from the North Sea and backed up
by French units, would at last bring the German advance to a halt during the Battle
of the Yser (18 October – 10 November 1914). The Belgians surprised the German
attackers by flooding an area of some 15 kilometers.13 During the war these
inundations were maintained and even extended by both the Germans and the
Belgians in order to discourage a large‐scale attack from the opposite side. At the
same time the Germans were stopped around Ypres by an ultimate effort made by
French and British forces (First Battle of Ypres).14
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The Belgian Strategy in Trench Warfare Grand Strategy

The key player in determining the Grand Strategy was King Albert I (1875‐
1934). According to historical tradition, and despite resistance from politicians and
some generals who interpreted the Constitution differently, Albert immediately
assumed the function of commander‐in‐chief on 2 August 1914 as we already
discussed earlier. 15 This gave him an even greater role in directing the Grand Strategy
than he already had as president of the Council of Ministers. 

Given Belgium’s neutrality before and during the war, the main objectives of
the Belgian Grand Strategy were the liberation of the Belgian territory and restoration
of Belgian sovereignty, including reparations for the war damage. Some politicians
also aimed for a territorial expansion (mainly to the disadvantage of the neutral (!)
Netherlands) but the King refused to subscribe to this claim. Finally, we should note
that the Belgian Parliament did not play any significant role during the war since most
members of Parliament stayed in occupied Belgium or fled abroad and Parliament
therefore did not convene during the war.16

The Grand Strategy during the war was therefore still inspired by and based
on Belgium’s pre‐war neutrality. From the King’s point of view, Belgium was at war
with Germany and Austria‐Hungary, but Belgium had to remain ‘neutral’ in the war
between Germany on the one hand and France and Great Britain on the other hand.
Belgium considered itself a victim of a war between the Great Powers. Therefore the
King refused to consider himself and his army an ally to the French and British (he
preferred to use the term ‘Guarantors’), although this was de facto what was
happening on the battlefield where Belgian, British and French soldiers fought side by
side against the Central Powers. 

Foreign theatres

They did so not only on the Western front but also on other theatres. Firstly
a Belgian contingent of 400 soldiers with machine guns and 37 mm guns mounted
on 10 armoured cars fought in Russia since 1916. They were a ‘gift’ to the Russian
tsar and served as an instrument of diplomacy. The contingent fought in the Russian
Army in Galicia (Ukraine) and took part in the Brusilov and Kerensky Offensives. After
the October Revolution in Petrograd (Saint‐Petersburg) and the armistice of Brest
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Litovsk (December 1917) they left Russia after a long journey through Russia, ending
up at Vladivostok. From here, it went to the West Coast of the United States by ship.
They travelled through the United States to New York and arrived back in France in
June 1918. Fifteen Belgians lost their lives in Russia.17

A second foreign theatre where Belgian units fought with allied (British)
troops was German East Africa, one of the four German colonies in Africa. In 1914 and
1915 the Belgian colonial police forces (Force Publique) were mobilized and upgraded
to a military force of some 12,500 men. In 1916 they switched from a defensive mode
to an offensive strategy. In coordination with Great Britain an invasion of German East
Africa took place in April 1916. In a successful campaign the Belgian‐Congolese Force
Publique conquered Ruanda, Burundi and the northwest corner of actual Tanzania. In
1917 another campaign followed deeper inside German East Africa (Tanzania) that
was fiercely defended by the well‐known German colonel Paul von Lettow‐Vorbeck. In
total some 2,000 soldiers of the Force Publique died (58 Belgians and 1,895 Congolese)
while at least 7,000 carriers lost their lives. The enormous lines of communication and
the lack of infrastructure (roads, railways) forced the Belgians to mobilize up to a
quarter of a million carriers in Congo and in the occupied zones of German East Africa.18

Military Strategy on the Western Front

Until the summer of 1918 the King and his most important military advisor,
Emile Galet (1870‐1940), did not believe that the Germans could be beaten on the
battlefield. He therefore decided that the Belgian Army would apply a defensive
military strategy and would only take part in large‐scale offensive operations on two
conditions. Firstly, victory had to be probable or even sure. Secondly, the operations
had to serve Belgian war aims (as mentioned above).19 The King was also afraid that
military operations on Belgian territory would devastate the country.20

Again, not everybody agreed. Some Belgian ministers and generals were
more eager to attack. French and British political and military leaders tried several
times to integrate the Belgian Army into their respective armed forces.21 Despite the
enormous pressure and even hostile campaigns in foreign newspapers, the King did
not give in. As a result, the Belgian Army had no choice but to maintain a defensive
military strategy for four years.
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The royal assumption to attack only when the chances for success were high
enough was based on the harsh reality of 1914. The army had barely survived the
Battle of the Yser in October‐November 1914. Troops had lost weapons, munitions
and equipment; thousands of men had been wounded, killed or missing in action and
units had been mixed up. The army basically had to be rebuilt. Moreover, the army
was confronted with a series of deficiencies that were difficult to overcome.

Firstly, there was a shortage of manpower since the Germans occupied the
largest part of Belgium (95% of the national territory). Apart from the 50,000 war
volunteers and the 18=,000 hastily mobilized men of the incomplete class of 1914,
only some 60‐65,000 more men could be mobilized even after decreeing several new
mobilization laws.22 The Belgian government also decided not to bring colonial troops
from Congo to Belgium.23 The Belgian Army simply could not survive a battle of
attrition such as in Verdun or on the Somme (1916). Finally, it is worth noticing that
Belgium never turned to the ‘mechanical solution’ for its shortage in manpower: the
Belgian Army never possessed tanks during the First World War.

Secondly, there were serious shortcomings in equipment, weaponry and
munitions. At the outbreak of the war, the Field Army for instance did not possess any
indirect fire capacity, and it soon became obvious that the 348 75mm Krupp guns 24

were not always effective in trench warfare. To solve this problem, the Belgian
Government created a war industry in Great Britain and France. It also relied on France
and Great Britain for weapon deliveries, but the Belgian Army was not a priority for
these countries. Belgium therefore often received used or old‐fashioned weapons and
airplanes. Another solution was the use of captured German weaponry.25

To avoid a rift, the King did make some concessions to the French and British.
With every large scale offensive on the Western Front, he ordered the Belgian Army
to launch a series of ‘demonstrations’ to make the Germans believe that a Belgian
attack was imminent. These demonstrations were very diverse and could include
raiding, artillery shelling or simply the firing of infantry rounds. Aside from these
demonstrations, several smaller units such as workers’ companies and artillery units
were temporarily sent to reinforce British and French troops. Another way to give
the French and British a hand was by expanding the Belgian front line to free French
or British troops who could then take part in their own offensives. Between November
1914 and the summer of 1918 the Belgian frontline was expanded from eleven to
thirty‐eight kilometers.26 In 1918 it stretched out from the North Sea (Nieuport) to
Ypres. Finally, the Belgian General Staff worked out several large offensive operations
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for the Belgian Army in 1915, 1916 and 1917. 27 However, these operations were
never carried out: the Belgian troops would only launch their operations once the
breakthrough was realized elsewhere on the Western front, and this did not happen. 

An Army in Transformation

The Belgian Army of 1918 did not resemble that of 1914. It had completely
transformed both on the outside (equipment, uniform, weaponry), as well as on the
inside (organization, tactics, cooperation between arms). On the one hand, this
transformation was restrained by several economic and political factors. For one, the
fact that 95 percent of the territory was occupied and also the difficult relationship
the Belgium had with France and Great Britain made things difficult.  The
transformation was stimulated by both the Germans and “Guarantors” whose ideas
were copied by the Belgians, usually with some delay. While the Germans created
for instance their first specialized assault units in 1915 and 1916, the Belgians copied
them one or even two years later. 28 The same goes for the French and British
weapons and tactics and even for gas warfare; the first Belgian use of gas was only in
the summer of 1917. 29 Finally we must stress that the rebuilding of the Belgian Army
was only possible thanks to the French and British hospitality. Belgian training centers,
weapon and munition factories and other logistical centers were built in northern
France and – to a lesser extent – in Great Britain.

Refitting the Army. Defensive Thinking and Acting (1915‐1916)

As already discussed above, the primary concern of the Belgian High
Command was to turn the scattered units back into one cohesive army and to preserve
the last piece of unoccupied Belgium. The easiest way to hold a defensive position was
to construct trenches protected by barbed wire and other obstacles. Trenches were
built up from the ground with sandbags, since the level of groundwater was extremely
high on this lower part of the Western Front near the North Sea coast. Later on other
trenches backed up this first line of trenches and these were connected by
communication trenches, camouflaged and equipped with depots, etc. These
numerous field works were the main occupation of the soldiers in 1915 and even 1916. 

Although soldiers on average spent only one day out of three in the trenches,
their daily lives were hard. The soldiers’ low pay did not compensate for the material
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deprivations that they experienced: cold, wetness, hunger, thirst, diseases, etc. The
psychological challenges were huge; the threat of a stray bullet or a round of artillery
fire was constant, while the separation from their families in occupied Belgium did not
make life easier. Morale went up and down.30 A system of recreation, cultural activities,
sports and shops was organized to compensate for these difficulties.31 Despite these
efforts, some 5,000 dissatisfied Flemish soldiers joined the clandestine Frontbeweging
(‘Front Movement’), a group claiming more rights for the Flemish‐speaking population
while French was the official language of the military administration, command and
control and training.32 Moreover Flemish soldiers were overrepresented in the army,
in particular in the infantry. The Flemish people made up 57 percent of the pre‐war
Belgian population, but 67 percent of the soldiers between 1914‐18 were Flemish.33

Other factors that contributed to these difficult circumstances was the fact that the
military leadership changed throughout the war, compounded by the fact that the
soldiers were living closely together with their superiors.34

The refitting and reorganization of the Belgian Army was not impeded by
German hostile activities. This had a lot to do with the flooded terrain held by the
Belgian Army at that time, which was not suitable for offensive operations. No
German commander would consider a decisive attack through these wet areas; the
crossing of the flat and inundated terrain would cause heavy casualties and the
organization of the lines of communication through these flooded areas would be a
nightmare. However the Germans quite quickly understood how the inundations
were organized and in turn used them to their defensive advantage.35

Trench warfare not only required another way of thinking, but more
importantly, new weaponry and tactics, including a close cooperation between all
arms and assets. Infantry and artillery had always been obliged to work together, but
now this cooperation became crucial for success in both defensive and offensive
operations. From 1915 onward, Belgian divisions received their first howitzers and
trench mortars, which gave them indirect fire capacity.36 On top of this, the infantry
was equipped with hand grenades, which up to this point had been a privilege
reserved for the combat engineers.37
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Defensive Acting and Offensive Thinking. Activate the Front (1917‐1918)

Only in the last months of 1916 did the Belgian infantry gradually start to
receive new offensive weapons, including the offensive hand grenade (the French
model O.F.), the French rifle grenade (Vivien‐Bessières) and the French light machine
gun (fusil‐mitrailleur Chauchat). These weapons allowed the army to stop just thinking
about offensive warfare and to start training for it.

The second half of 1917 brought a change in trench warfare on the Belgian
side. The new weaponry coupled with a growing awareness that the Belgian Army
was no longer inferior to the German troops, led to the introduction of an ‘active
front policy’38, which involved  artillery operations and raids against German positions
intended to destroy their positions or to bring back prisoners of war. These raids
required a high degree of coordination between aviation, artillery and infantry. The
Belgian High Command approved this new policy because they saw it as a step
towards an upcoming planned offensive effort in support of the Third Battle of Ypres
to take place in the summer of 1917.39

In the winter of 1917/1918 the Belgian Army once again put all of their
efforts on the defensive, anxiously awaiting a German Spring Offensive. The attack
took place on 17 April 1918 when three German divisions failed to break through the
Belgian lines near Merkem.40 The Belgians had implemented the French ‘defense‐in‐
depth’ system, a copy of the German defense system.41 This proved to be successful
although it is important to remember that the German artillery support was
insufficient on this particular occasion. The defensive victory served as a confidence
booster for the Belgian Army, which had not seen any major operation since October
1914. The specialization of the infantry and artillery, and decentralization of infantry
and artillery assets, who were no longer under visual control of their company
commanders, had proven their value. 

After this operation in April 1918 it never became calm again on the Belgian
frontline. Between June and September 1918 some 650 German soldiers were taken
prisoner during skirmishes and raids.42
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Offensive Thinking and Acting (August – November 1918)

In August 1918 the King eventually gave in to the French and British pressure.
He and the army turned all their attention to an offensive military strategy. The King
even accepted the creation of the “Army Group Flanders”, composed of the Belgian
Army (170,000 men) alongside British and French divisions. This collective was
nominally under the King’s command, but in reality was directed and led by the
French general Jean‐Marie Degoutte (1866‐1938).43

On 28 September 1918, ten out of twelve Belgian infantry divisions took off
for their first offensive together with their French and British colleagues.44 They were
successful: between 28 September and 11 November 1918 the “Army Group
Flanders” advanced some 60 kilometers despite fierce German resistance.

Meanwhile in occupied Belgium…

One cannot speak of Belgium in the Great War without talking about the
four years of German occupation of most of the country. The occupation was a period
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of hunger and unemployment for the Belgian population. Apart from extreme
measures (such as the anti‐Jewish regulation) the occupation of 14‐18 was a much
harder experience for the common Belgian civilian than the one of 40‐44. The basic
problem was that Belgian agriculture did not suffice to feed its own population.
Almost 80% of the food was imported. Because of the military operations and the
British Royal Navy blockade, food shortages quickly emerged in 1914. The solution
came from abroad. Neutral countries such as the United States of America (until April
1917) and Spain set up a system of massive food importations to Belgium through
the neutral Netherlands. The later president of the United States, Herbert Hoover,
took the lead of the Commission for Relief in Belgium (CRB). The Germans let this
happen because according to international law they would have been responsible for
feeding the Belgians but they lacked the necessary food themselves.45

The German government and military command saw Belgium as a territory
to serve their war effort. However the Belgian population refused to put its industry
at work in favor of the Germans. Belgian workers and miners went on strike. Factories
ceased all activities. With this massive unemployment in Belgium on the one hand,
and the shortage of manpower in the German industry due to the mobilization on
the other hand, the Germans quickly came to the conclusion that Belgian workers
should work in the German industry. Until October 1916 some 30,000 Belgian workers
voluntarily left Belgium to go and work in the German factories. From October 1916
until February 1917 some 60,000 others were deported and forced to work in German
industry. Several thousands were even used as workers immediately behind the
frontline within the range of allied artillery fire. After massive international and
Belgian protests the Germans stopped the forced deportations in February 1917. Still
tens of thousands of Belgians volunteered. Living conditions in Belgium were so bad
that many poor Belgians did not see any other option. In total some 160,000 Belgians
were employed in and by Germany during the war.46

The German occupation regime was very restrictive in every little detail of
daily life. Permits were needed to travel and to do business, basically for everything.
The German administration paralleled the Belgian one. Systematically and
progressively different kinds of goods were requisitioned: automobiles, bicycles,
horses, cows, all kinds of metal, leather, pigeons…  Because the Belgian industry
refused to work for the Germans, the latter reacted by transferring Belgian factories
and machines to Germany. As a result of all these measures it is estimated that
Belgium lost 18% of its national wealth during the war.47

Ruling by mere repression is far from evident. Germany therefore searched
and found Belgian ‘allies’ in the Flemish speaking northern part of Belgium. Since
decades Flemish intellectuals were asking for more use of Flemish in the Belgian
administration that was dominated by the French language. For instance higher
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education, even in Flanders, was only possible in French. The Germans therefore
adopted a Flamenpolitik (‘Flemish politics’) to seek for an approach with these Flemish
intellectuals. Most of them refused to collaborate with the Germans and remained
‘passive’. Indeed they loved Flanders and the Flemish language, but they did not want
to betray Belgium. Only a minority of them saw the Flamenpolitik as a golden
opportunity and became ‘activists’ collaborating with the Germans. The Germans did
not hesitate to appeal to these activists. In October 1916 Flemish replaced French as
the language of education at the University of Ghent. In March 1917 Belgium was
administratively separated in Flanders (capital: Brussels) and Wallonia (capital:
Namur). Activists went a step further ahead and proclaimed Flemish independence
on 22 December 1917.48

Occupied Belgium was not only a territory to be economically exploited; it
was also of great importance for the German U‐Boat campaign. From late 1914 up
until October 1918 German submarines operated from the Belgian ports of Zeebrugge
and Ostend, while the services and maintenance activities were deployed in Bruges
some 15 kilometers inland.49 Moreover the dense Belgian railway network was heavily
exploited by the Germans to redeploy and rotate their divisions.

It was around this railway network that the Allied countries managed to
establish observation networks gathering intelligence on the German transports:
which troops are moving in what direction? Reports were smuggled to France and
Great Britain via the Netherlands. That same itinerary was used by ‘escape networks’
helping young Belgian volunteers or evaded prisoners of war to rejoin their respective
armies. The Germans responded by the construction of an electric fence (2000 volt)
along the Belgo‐Dutch border in the spring of 1915. This ‘iron curtain’ avant‐la‐lettre
costed the lives of 1,000 to 1,500 civilians, mainly smugglers or resistance people.50

In total some 6,400 Belgians were involved in these illegal intelligence activities. The
Germans executed 277 members of the resistance (mostly Belgian or French
nationals). Among them were 10 women, with the most notorious 49 year‐old British
nurse Edith Cavell (executed on 12 October 1915) and 23 year‐old Belgian woman
Gabrielle Petit (executed on 1 April 1916). International propaganda exploited their
deaths to uphold the image of ‘Poor Little Belgium’.

Military casualties

During the conflict 328,000 soldiers served in the Belgian Army.51 In total,
40,000 out of 328,000 did not survive the war: 26,000 died of their war injuries, while
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some 14,000 others died of diseases.52 These figures, representing 12.2 percent of
the army, imply a relatively higher number of the deceased than one might expect
considering the overall defensive military strategy pursued by the Belgian troops. It
even comes close to the percentage of French and German military casualties, which
were 16.8 and 15.4 percent, respectively.53 What made Belgian casualties so unique,
was the high rate of soldiers dying from diseases. The flooded areas were extremely
unhealthy. Like the army itself, the health services were completely transformed
during the war. In 1914, they were barely organized and poorly equipped. In 1918
there was a clear evacuation chain, forward chirurgical posts, field hospitals and even
institutions for mental diseases resulting from shellshock, where some 3,000 Belgian
soldiers were examined during the war.54

Conclusion

The Belgian military experience was similar to that of other belligerents: like
other armies, the Belgian Army had to learn to master modern warfare. Particular to
the Belgian case was the army’s defensive military strategy, the role of the King, the
shortcomings in personnel, equipment, weaponry and munitions and the fact that
the army was cut off from the largest part of the Belgian territory. 

Unlike France (apart from its northeast corner) and Great Britain, Belgium
was occupied by German troops for four long years. This occupation turned out to be
a disaster. Repressive measures, requisitioning of all types of materials, forced labour
in Germany or behind the front line, hunger and unemployment made daily life in
occupied Belgium in 14‐18 almost as awful as that in the trenches.
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Tом Симоенс

ХРАБРА МАЛА БЕЛГИЈА. 
ЈЕДНА НЕУТРАЛНА ДРЖАВА ИЗМЕЂУ ВЕЛИКИХ СИЛА

Резиме

Између августа 1914. и новембра 1918. године белгијска војска борила
се против немачке војске. Немачка инвазија и распарчавање Белгије које је
уследило у августу 1914. године, довело је до стварања надимка „јадна мала
Белгија“. Никада пре тога Белгија није била тако популарна. Тако је одлука мале
земље да се одбрани од свог великог суседа Немачке, створила имиџ „храбре
мале Белгије“. Овај чланак објашњава како је белгијска војска предвођена
својим краљем Албертом успела да то оствари током рата. Белгијска војска је
контролисала малу територију на северозападу земље (слободна Белгија), поред
британских и француских снага. Током рата то се развило у одбрамбену војну
стратегију. Једино је у лето 1918. краљ променио мишљење и прешао у
офанзиву. На крају, овај чланак укратко објашњава колико је Први светски рат
био погубан за Белгију. Током четири године рата, 95% белгијске територије
било је окупирано и изложено тешкоћама немачког окупационог режима,
јачајући широм света симпатије за „јадну малу Белгију“. Немци су експлоатисали
земљу и користили је да задовоље своје војне потребе.

Кључне речи: стратегија, тактика, Белгија, рововски рат, жртве, окупација.
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БАЛКАН У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
BALKANS IN THE FIRST WORLD WAR





УДК: 911.3:94(4‐12)]:930(44)“19“

Гордана ЈОВИЋ КРИВОКАПИЋ

ЕВРОПСКИ КОРЕНИ 
ФРАНЦУСКОГ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПРОЈЕКТА 
НА ПОЧЕТКУ 20. ВЕКА

Апстракт: У тексту се анализирају неки од најбитнијих садржаја модерне
француске географије и славистике о балканском и јужнословенском простору на
прелому 19. у 20. век, и како су они, у споју са територијално‐политичким и друштвеним
преокретима у Европи и на југословенском простору утицали на обликовање француског
југословенског пројекта у годинама уочи Првог светског рата.

Кључне речи: Србија, Југославија, Аустроугарска монархија, Османско царство,
антропогеографија.

Увод

Свако територијално и политичко‐идеолошко преуређење Балкана у
модерној епохи, без обзира на повод, било је одјек догађања и померања на
европском континенту, коме је припадао, али као да и није. 

У својим Скицама о трима европским историјским регионима (1983),
Јене Сич вели како у крупним цртама, координате европских историјских
региона изгледају овако: прва експанзија „варвара“, која се завршила гутањем
западног наслеђа Рима, успоставила је појам „Запада“ (500–800). После пацифи ‐
ковања нових „варвара“ следи прва значајна експанзија Запада (1000–1300) која
резултира ширењем оквира тзв. Западне Европе према истоку и северу, заједно
са Северном и Средњоисточном Европом. У гравитационом пољу Византије,
чуварице источног наслеђа Рима, наставља Сич, настала je „крња“ Источна
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Европа, односно Југоисточна Европа. Ова потоња формација остаје изван
хоризонта Сичове пажње, будући да је она заједно са Византијом, која је до краја
средњег века постепено изгубила моћ, за наредних пет стотина година остала
потпуно изван европских структура.1

У својим чувеним Балканским световима. Прва и последња Европа,
књизи која је настајала у периоду од 1967. до 1994, Трајан Стојановић дефинише
Балкан кроз синтагму „прва и последња Европа“, правећи тиме лук његове
историје од неолитских култура пре осам до десет хиљада година, које су га
чиниле једним од најразвијенијих места Европе (да не спомињемо античку
Грчку, хеленску епоху и римску империју), до данас када се налази на једном од
последњих места у тој истој Европи. У маниру „тоталне историје“ која ништа не
изоставља априори, и која сакупља обиље чињеница управо да би разабрала
најважније промене, оне које се не дају разабрати усредсређеношћу на
уобичајени низ „историјских збивања“, Стојановић истражује најдубље слојеве
трајања балканског простора и људи на њему. Најдубља структура коју истражује
повезана је са земљом и космосом, над њом је биолошки слој, изнад биолошког
технолошки, изнад технолошког друштвени, изнад друштвеног економски, а
изнад овог потоњег „културе личности“, најкрхкији од свих система повезаности
који се не може успоставити пре економске структуре. Најспорије се мењају
географске и биолошке структуре.2 Пратећи динамику промена ових структура,
Стојановић представља Балкан као „свет у малом“, и пише историју тог „света у
малом“. То је област која је просто захтевала анализу која превазилази границе
националних држава, језика и вероисповести, и он нам је понудио разумевање
историје Балкана као историје „читавог једног света“.

Трајан Стојановић је обилато користио разноврсне истраживачке
могућности, а пре свега огромно научно знање о Балкану. Његова историја Балкана,
и југословенског просторa на њему (данас тзв. западни Балкан) почива колико на
разноврсним и богатим изворним садржајима толико и на минуциозном
познавању више слојева научног знања о Балкану које је настајало током модерне
епохе, то значи од краја 18. века. Научно знање француске славистике 19. и 20. је
уграђено у његову интерпретацију „тоталне историје“ Балкана.

Норман Дејвис у својој књизи Европа. Једна историја (Europe. A History),
која је штампана први пут 1996. код Oxford University Press‐a, није интегрисао
много од претходног научног знања о балканском и посебно јужнословенском
простору. Распад Југославије 1990‐их година му је толико замаглио видике да
уопште није регистровао како и када је та држава створена. Карта која
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представља и стварање југословенске државе, је заправо карта о ширењу Србије
(The Growth ...), које се догађало од 1817. до 1913. под именом Србије, и од 1918.
до 1945. под именом Југославије.3 Историја Југославије у периоду између два
светска рата представљена је у контексту доласка Другог светског рата и на Балкан
са потпуно другачијим приказом првог разбијања те државе од свих досадашњих,
једна озбиљно искривљена слика догађаја која не уважава основне чињенице.4

Опис најдубљих структура, географије тла и биолошког постојања на њему,
које нам даје Норман Дејвис када уводи Балканско полуострво у своју
интерпретацију историје Европе је упозоравајуће у својој оптерећености политичким
тренутком у коме настаје. Он пореди Балканско полуострво са Апенинским, па вели
да је оно далеко мање привлачно, његова унутрашњост је више сува и неплодна,
планине од Динарских алпа до Родопа су каменитије, долине су више удаљене,
море мање приступачно. Његова главна функција у истoрији је била да очува
тврдокорне заједнице залепљене за његово тло, вели Дејвис, и оно је (што је ?)
блокирало директан пролаз између Медитерана и дунавског басена.5

Да ли то сада европска историографија негира две стотине година
настојања јужнословенских заједница, и међу њима посебно због расутости оних
српских, да изађу из тамних оквира и хладних сенки неколико европских
царстава, и стану на пут цивилизованом животу по узору на Европу ?

Нови научни пoгледи на Балкан (1875–1939): 
француска модерна географија и антропологија

Управо су најдубље структуре историје Балкана, географске и биолошке,
биле предмет истраживања француске географске и антрополошке школе с
прелома 19. у 20. век. Сматра се да су тада, кроз опус неколико великих имена
као што су Видал де Ла Блаш (Vidal de La Blache) и Елисе Реклу (Élisée Reclus) и
кроз опус њихових наследника као што су Жак Ансел (Jacques Ancel), Жак Буркар(т)
(Jacques Bourcart), Жан Брун (Jean Brunhes), Ив Шатењо (Yves Chataigneau) и Жил
Сион (Jules Sion), такође и Емануел де Мартон (Emmanuel de Martonne), и од
антрополога за Балкан посебно значајног Ежена Питара (Eugene Pittard), као и
Емила Пикоа (Emile Picot), постављени темељи модерне француске географије и
антропологије. Од Реклуове Nouvelle Géographie universelle (NGU) (1875–1894) и
L’Homme et la Terre (H&T) из 1906–1908, и Шатењоове и Сионове Géographie
universelle из 1934, те школе су створиле значајан корпус знања о Балкану, и
посебно о јужнословенском/југословенском простору који нас занима. 

Европски корени француског југословенског пројекта на почетку 20. века
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У географским и антрополошким поддисциплинама (тзв. физичкој
географији, оној која се односи на људе односно антропогеографији, оној која се
односи на културу, историјској и политичкој географији/ геополитици,
етнографији, социјалној географији и геостратегији) интегрисано је, иако можда
не довољно, знање из разних дисциплина у оквиру славистике (лингвистике,
историје, историје књижевности и уметности) са географијом и антропологијом.
Код географа и антрополога је то најизразитије, код историчара слависта мање
(нпр. код Емила Омана). 

Питања око којих се интегрише знање о Балкану, и јужнословенском
простору на њему на прелому 19. у 20. столеће, су општа територијална и
национална перцепција, односно шта се види на којој територији као нација,
односно који стабилни и крхки системи повезаности леже у основи које нације
(језик, религија, етничко односно биолошко порекло). Посебно их занима однос
демократије и нације који је одређивао и историјски тренутак али и будућност
како се то тада видело, и најинтригантније и најоригиналније питање
„флотантних идентитета“, уско повезано са типологијом људи на Балкану
(психолошки типови и сл). Појам „флотантних идентитета“ је преузет од Јована
Цвијића, из његовог капиталног дела које је први пут објављено на француском
језику 1918. под насловом La Péninsule balkanique, étude de géographie humaine.6

Саме поддисциплине као „la geographie humaine“ и „la geographie social“ су биле
сасвим нове. Док је подучавао географију на универзитету у Фрибуру 1896. Жан
Брун (један од ученика Видала де Ла Блаша) је сковао термин „социјална
географија“, а катедра географије на универзитету у Лозани је била прва на свету
где се 1907. појавио термин „la geographie humaine“.

Епоха од почетка 70‐их година 19. века, и посебно од Берлинског
конгреса 1878. када је установљено ново територијално и политичко‐идеолошко
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6 J. Cvijic, La Péninsule balkanique, étude de géographie humaine, Paris 1918. У најновијим
студијама које се баве перцепцијом Балкана и југословенског простора на прелому 19. у
20. век (1871–8. до 1930‐их година) кроз географију и антропологију, Цвијић полако али
сигурно заузима важно место и његово откривање стабилних и крхких система
повезаности на југословенском простору кроз утврђивање „метанастазичких простора“,
миграционих праваца, „флотатних маса односно идетитета“, „расних типова“, добија
своје место и у савременој антропогеографској науци, као што је на почетку 20. века
утицало на оновремену географску и антрополошку науку о Балкану. Његов утицај на
плејаду француских младих географа је неспоран и ту бисмо посебно истакли Жака
Ансела и Ива Шатењоа. О томе види два најновија рада Hugues Peurey, Représentations
nationales et territoriales dans la géographie des Balkans de la première moitié du XXe siècle,
dualité professionnelle et engagement. L’exemple de deux géographes français : Gaston Gravier
(1886–1915) et Yves Chàctaigneau (1891–1969), (Université Paris I – Master 2 2008), сајт
http://www.memoireonline.com/07/09/2347/m_Representations‐nationales‐et‐territoriales‐
dans‐la‐geographie‐des‐Balkans‐de‐la‐premiere‐moitie2.html (посећен 31. 01. 2015) и текст
Michel Sivignon, Le politique dans la géographie des Balkans : Reclus et ses successeurs, d’une
Géographie universelle à l’autre, Hérodote 117, 2 (Éditeur La Découverte 2005) 153–182 на
сајту http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=HER_117_0153 (посећен 31. 01. 2015).



преуређење на Балканском полуострву, па све до 30‐их година 20. века, је епоха
појачаног политичког интереса за Балкан. То је време када се од стране
француске науке уопште, и посебно балканских и славистичких студија,
дефинише епоха и одређују спољне границе Балкана и њене унутрашње поделе,
када се дефинише утицај тзв. физичке географије на те поделе, утицај идеје о
праву народа да располаже сам собом (парола „Балкан балканским народима“)
на политичке поделе уопште и следствено успон нација. Тада се развој нација на
Балкану везује за идеју прогреса, која је најзначајнији израз имала у напорима
да се образовање учини темељем тих нових нација које су се стварале. 

Модерна европска географија, где су француска и немачка географија
пратиле једна другу и биле конкурентне, успевале су да прате пре свега
политичке промене, али и важне друштвене промене (пре свега ток процеса
образовања елита и заједница у целини, општу модернизацију привреде и
економије, изградњу држава ...). Понекад је њихова ажурност била зачуђујућа. 

Елисе Реклу почиње да објављује своје капитално дело Nouvelle
Geographie universelle (NGU) у години избијања Босанског устанка 1875 (уз остале
балканске устанке против Османског царства 1875–1878). Штампање деветнаест
томова је трајало до 1894. године, и током тог времена објављивање неких
томова је понављано, и то на више светских језика. Чувени први том који је био
посвећен Јужној Европи, где је Балканско полуострво (и у њему јужнословенски
простор) добило равноправно место са осталим просторима, првобитно је
објављено 1875, да би поново било штампано 1876, од када се томови NGU‐a
сукцесивно објављују. Трећи том NGU‐a посвећен Средњој Европи, где су биле
описане југословенске територије под аустроугарском влашћу, објављен је 1878.
Од 1883. године ишло је ново издање NGU‐a, када је поново објављен први том
NGU‐a, а 1884. већ је поново објављен и трећи том, којим је заокружен нови,
модеран поглед на југословенски простор и људе на њему. 

Реклуова Нова географија света је била подлога за даља научна
истраживања овог простора. Иако је његова употреба имена Балкан за полуострво
које описује, донекле флуидна, он је потпуно прецизан у дефинисању и опису
најдубљих структура историје Балкана, географских и биолошких.7 У општем
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7 Т. Стојановић вели да је термин „Балкан“ ушао у ширу употребу тек од средине 19. века
након што је немачки географ Јохан Аугуст Цојне (Johann August Zeune) употребио реч
Балканско полуострво (Balkan Halginsel), а мајор Џорџ Томас Кепел (George Thomas
Keppel), ерл од Албимарла, 1831. објавио књигу Записи о путовању преко Балкана.
Област на коју се односи термин „Балкан“ раније није имала заједничког имена. У античко
доба, западни део је био познат као Илирик, а источни као Тракија. У средњем веку су
европски путници разне балканске области називали Романијом, а Османлије су источне
и средишње делове звали Румелијом. Оба имена проистичу из историје Балкана као дела
Римског царства. У 18. веку, европски путници користили су за већи део ове области назив
„европска Турска“, због тога што је од четрнаестог, средине петнаестог или почетка
шеснаестог века била део Османског царства. Једна узана област уз јадранску обалу
остала је под венецијанском влашћу од средњег века до Наполеоновог доба, а током 16,
17. и 18. века узани појас између реке Уне и Купе (северозападни део полуострва), део 



представљању Европе, када говори о њеном становништву, даје етнографску
мапу те Европе, и наравно њеног јужног дела.8 Западни део полуострва је на тој
мапи јужнословенски/ југословенски, и насељавају га Јужни Словени, или
Југословени, како их Реклу систематски назива.9

Реклуов крајња прецизност и тачност као и брилијантност излагања
имају трајну научну вредност. Он сумира у свом делу дотадашње научно знање,
али и друге врсте перцепција простора, пре свега путничке. За југословенски
простор Балкана и Средње Европе користио је Феликса Каница, Убичинија,
Сипријена Робера, Луја Лежеа, за балкански простор у целости Ами Буеа, Лежана,
многобројне путнике. Његово виђење југословенског простора је најбољи спој
немачке и француске модерне географске школе, која је толико тежила ка
тоталности приказивања простора и људи на њему. Као и Реклу, и Јован Цвијић
је био најбољи изданак ове две школе модерне европске географије и пратећих
дисциплина. Од антрополога користи Ежена Питара и филолога, историчара,
социјалног антрополога Емила Пикоа. Овај последњи је био један од многих
угледних научника који су му помагали и саветовали га у раду – рецензент за све
делове који се односе на југословенски и балкански део Подунавља.

Његов модел излагања је кристално јасан, и он влада сложеним и богатим
садржајима до перфектности. То се нарочито види кроз сложеност нашег
југословенског простора. И из балканске и из средњоевропске перспективе он
види његово јединство. Јужне Словене или Југословене, како их систематски
зове, види као једну „расу“, један народ, народ једног етничког порекла. Језик
којим они говоре систематски назива српским, понекад српско‐хрватским. Као
југословенске земље види слободну Србију, Црну Гору, Босну и Херцеговину,
донекле Далмацију, Хрватску и Славонију, али ту додаје и Словенију. Простор
тзв. Старе Србије и Македоније не перципира у том правцу, мада јасно уочава
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турског крајишког система припојен је хабзбуршким земљама (T. Stojanović, Balkanski svetovi.
Prva i poslednja Evropa, Beograd 1997, 21–22). У овом смислу о имену „Балкан“ говори и М.
Тодорова у својој књизи Imaginarni Balkan (BIGZ, Beograd 1999) 45–73. (I Balkan ‐ Nomen).
8 Elisee Reclus, Nouvelle Geographie Universelle, La terre et les hommes,L Europe meridionale
(Grece, Turquie, Roumanie, Serbie, Italie, Espagne, Portugal), Paris, Librairie Hachette et Cie. 1875.
сајт: https://archive.org/stream/nouvellegeograph01recluoft#page/298/mode/2up (посећен
06. 02. 2015); Elisee Reclus, The Universal Geography, vol. I, The Southern Europe ..., London, s. a.
9 Види енглеско издање под насловом The Universal Geography, London, s. a., изашло исте
године кад и француско. Постоје извесне разлике, и то у мапама, између француског и
енглеског издања. У енглеском издању се између 18. и 19. стране UG‐a налази карта под
насловом Ethnographical Map of Europe by E. G. Ravenstein F.R.G.S. (UG, vol. I, London, Ch.
II, V, 18. и 19). На тој карти су на југословенском простору набројани готово сви народи
(Словенци, Хрвати, Далматинци, Босанци, Херцеговци, Срби) под једним општим именом
„Срби“. Ту нема Црногораца, и упадљиво је да је југословенски простор обједињен под
једним именом као контрапункт Бугарима и Бугарској, која је заузимала цео
североисточни део Балкана. У француском издању су на мапи под насловом „Les Races et
les Peuples” (NGU, vol. I, Paris 1876, Chapitre II, V, између страна 28. и 29). E. G. Ravenstein
је био издавач прва четири тома у Лондону на енглеском језику.



шта је у етничком смислу српско‐југословенско. Албански простор види као
дубоко историјски и животно везан за југословенски и јужнословенски и
хеленски уопште. Тек је нова генерација његових следбеника (Гравије, Шатењо,
Ансел), са Ј. Цвијићем на челу, разрешавала та питања. Они су унели у европску
антропогеографију, уз њега и преко њега, финије равни антропогеографске
анализе простора као што је тумачење етничког порекла југословенских народа
преко метанастазичког простора, и као што је постојање „флотантних маса“, које
се национално‐политички могу усмеравати у одређеним околностима. 

Поред географије тла, религију и различито историјско искуство, види као
оно што их је раздвајало. Географија тла Босне, Херцеговине, Црне Горе, Рашке,
посебно Босне, је била велика препрека томе. Босна по њему представља
географски једну природну тврђаву чији је наузвишенији део у средишту, и
идеалан за контролу простора. Паралелност планинских венаца и клисура је лако
била одбрањива, када су већ једном биле освојене. Уопште, географију тла на
коме су живели Јужни Словени сматра чудно необичном за комуникацијско
повезивање. Сматра да је основа исламизације тог средишњег југословенског
простора класно/стратумско/кастинске природе. Да су горњи и од њих зависни
феудални слојеви из интереса очувања свог положаја и привилегија прелазили на
исламску веру, па је тако кастинској мржњи додата религиозна. Крајња исходишта
такве социјалне ситуације види као трагична. Босанске муслимане је видео као
најретрограднији елемент „старе Турске“, који су се више пута побунили, посебно
1851, да одрже са свим насиљем стари тирански феудални систем. Као мусли ‐
мански град, Сарајево је било, наглашава, под посебном заштитом султанове мајке
и уживало прекомерне привилегије, чинило је државу у држави, више
непријатељску према хришћанима од врховне Порте. Сматра да је исход велике
Источне кризе 1875–1878. која се завршила Берлинским конгресом унео велику
забуну у решење Источног питања, и отворио разрешење Југословенског питања
у Аустро‐Угарској. Уочио је да су Хрвати, поред Срба, постајали све више и више
активни у отпору немачком и мађарском притиску, и да су они могући центар
окупљања Југословена у Монархији. Иначе, он види југословенски простор у
будућности слободан и организован као федерацију републиканског типа. Можда
као део неке веће балканско‐подунавске федерације.

Свеприсутно је виђење и разумевање Балкана као простора са кога ће
Турци морати да оду. Тако је мислио Жак Елисе Реклу и сви његови настављачи.10
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10 Види: E. Reclus, Nouvelle Géographie universelle, tome I : L’Europe méridionale, Hachette, Paris
1876, 1012 p.; tome III : L’Europe centrale, 1878, 982 p.; E. Reclus, Géographie universelle, 19 vol.,
Hachette, Paris 1883–1894; E. Reclus, L’Homme et la Terre, 6 vol, Librairie universelle, Paris 1906–
1908; J. Cvijic, La Péninsule balkanique, étude de géographie humaine, Colin, Paris 1918, 528 p.; Y.
Chataigneau et J. Sion, Géographie universelle, tome VII, 2e vol. : Méditerranée; Péninsules
méditerranéennes, Colin, Paris 1934, 597 p.; J. Ancel, Peuples et nations des Balkans, Armand Colin,
Paris 1926, 220 p.; J. Ancel, La Macédoine, son évolution contemporaine, Delagrave, Paris 1930, 352
p.; J. Ancel, Géopolitique, Delagrave, Paris 1936, 120 p; J. Bourcart, L’Albanie et les Albanais, Bossard,
Paris 1921, 264 p.; J. Brunhes et C. Vallaux, La Géographie de l’histoire, Félix Alcan, Paris 1921, 716 p.



Реклу посебно уочава свеприсутно насиље као наслеђе турске владавине
простором и људима, што из данашње перспективе изгледа као својеврсно
упозорење. Насиље види и као наслеђе Аустро‐Угарске. Истицао је да би и најмањи
поремећај на југословенском простору Монархије могао да угрози њену власт.

Настављачи Видала де ла Блаша и Елисеа Реклуа су морали да
разрешавају, или оправдавају, којој од малих и средњих националних држава на
Балкану и у Средњој Европи шта припада, после нових територијалних и
политичко‐идеолошких преуређења југословенског простора, и шире. 

Геостратешка изворишта француског југословенског пројекта 
са средиштем у Србији 

Прво извориште је резултат сукоба француског и немачког нацио ‐
нализма после француског пораза у Француско‐пруском рату 1870–1871. године,
чија је једна од најзначајнијих последица окретање словенском свету. 

Првобитне славистичке студије (до 1880‐их година), у смислу модерног
научног знања, догађале су се у атмосфери русофобије, оној која је настала после
пораза Велике армије под Москвом 1812. г. Неку врсту климакса та осећања и
расположења су доживела током Кримског рата 1853–1856. године, али нису
јењавала ни после. 

Од наполеоновских времена словенски свет се политички и културно
разликује кроз више група, које се и формирају на успесима и поразима те епохе.
Подељена Пољска је постала један од центара француске подршке Словенима,
али и културно‐окупљајућа средина за северозападне Словене. Били су осредња
словенска заједница, довољно снажна, да се њено незадовољство може
употребити у три правца, унутар трију царстава међу којима су били подељени.
У позадини односа према мањим словенским народима био је однос према
Русији, као највећој словенској заједници, али и највећој европској, и
панславизму који се неговао на више страна и са различитим значењима,
нарочито од 1840‐их. Најамбивалентнији био је однос према малим
јужнословенским заједницама, због њиховог бедног расцепканог положаја на
маргинама Хабзбуршког и Османског царства, без изразитијег културног
идентитета, економског и друштвеног такође. Стварање ширих словенских
језичких и културних заједница – нација, ту се указивало као нека врста баланса
и међу словенским народима, нарочито наспрам Русије, али и наспрам
германског и латинског света, али и тзв. оријенталног, нарочито Блиског истока.
Без амбиција да улазимо у расправу о „перцепцијама“ и „замишљањима“
простора у европском контексту и шире, и давања имена тим просторима, као
и тумачењима шта су одређена имена, нпр. топоними, подразумевали у
различитим епохама, морамо рећи да јачање ужег и ширег словенског културног
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идентитета јесте била нека врста „деоријентализације“, и да су модерни
словенски културни идентитети настајали и кроз неку врсту „европеизације“11

Најшира друштвена и интелектуална подлога развоја словенских студија
у Француској, била је реформа школства и образовања, од најнижег до највишег,
која је покренута почетком 1830‐их. Неки од најзначајнијих реформатора на том
пољу, су они који су одлучно утицали и на развој словенских студија (Victor
Cousin, Jules Simon).12 Профил научника–интелектуалца–политичара–реформатора
је често био спој парадоксалних опредељења, што и није било тако тешко у
динамичној смени царстава и република, модерних и реакционарних режима,
итд. Даље, једно од најзначајнијих друштвених догађања које је посредно
одређивало и развој словенских студија била је борба између поборника лаичке
државе и клерикалаца, што је трајало током целог 19. века и завршило се 1905.
године доношењем закона о раздвајању цркве и државе. Важно је било и
постојање и утицај који су имали либерално оријентисани католички кругови у
Француској током 19. века. На крају 19. века Драјфусова афера је изнедрила
стратешки значајан покрет и организацију за борбу за људска права. Тај велики
интелектуални и друштвени покрет је био подлога на којој је актуелизовано и
критиковано стање људских права, као и положај малих заједница, не само у
Француској него и у Хабзбуршком и Османском царству, и другде у Европи.
Покрет је имао у потоњим временима огроман значај у критици система
владања и стања људских права у колонијама. У научним и интелектуалним
круговима био је пробуђен посебан интерес за оживљавање и очување малих
националних заједница (белгијски научник, интелектуалац, политички активиста
на социјалистичкој левици Емил де Лавлеј).13

Наполеонова епоха се завршила сломом његове револуционарне
армије од стране једног великог конзервативног царства, а епоха која је
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11 Ezequiel Adamovsky, Euro‐Orientalism and the making of the concept of Eastern Europe in
France, 1810–1880, Journal of Modern History 77, 3 (2005) 591–628; A Bibliography of east
European travel writing in Europe, edited by Wendy Bracewell, Alex Drace‐Francis, CEU Press,
Budapest 2007; Wendy Bracewell, The Limits of Europe in East European Travel Writing, Under
Eastern Eyes: A Comparative Introduction to East European Travel Writing, edited by Wendy
Bracewell, Alex Drace‐Francis, CEU Press, Budapest 2008, 61–121.
12 Georges J. Joyaux, Victor Cousin and American Transcendentalism, The French Review 29, 2
(Dec. 1955) 117–130; http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Cousin (посећено 25. октобра
2013.) + Lit. o Victor Cousin; Jules Simon, Victor Cousin, Les grands ecrivains francais (1887),
(Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa,
http://www.archive.org/details/victorcousiOOsimo).
13 Емил де Лавлеј (1822–1892), белгијски економиста, један од суоснивача Института за
међународно право 1873. Писац је изванредних студија Русија и Аустрија после Садове
(1870), Есеј о облицима управљања у модерним друштвима (1872), О власништву и
његовим примитивним формама (1874). У последњој студији се бавио опширно кућним
задругама, што је био разлог његовог првобитног интереса и путовања по јужносло ‐
венским земљама. После је значајно проширио своја интересовања за тај простор и људе
и бавио се и људским правима, међународном арбитражом и др.



уследила сломом француске војске у судару са великом милитаристички
настројеном Немачком 1870–1871, која се уједињавала да би посегла за
светском моћи. Ако је време Рестаурације, револуција 1830. и 1848, Јулске
монархије, Друге републике и Другог царства било одређено на општем плану
француско‐руским ривалством (Кримски рат 1853–56. као најзначајнији догађај)
и антируским осећањима и неком врстом русофобије која се проширила у
јавном мњењу, онда је епоха после Француско‐пруског рата 1870. и уједињења
Немачке била одређена страхом од немачког милитаризма, германофобијом,
отварањем путева за приближавање Руском царству, и оживљавањем „латинске
солидарности“.14 Кључна геополитичка питања према којима се одређивала
француска елита (дипломатско‐војни, публицистичко‐новинарски, интелектуално‐
научни миље) била су став према Немачком и Хабзбуршком царству, став према
Руском царству, према Источном питању, према колонијалним питањима и
сукобљавању са Великом Британијом.15 Погледи на цео комплекс Источног
питања почели су да се повезују са ставом према средњоевропским царствима,
и то на јужнословенском простору Балкана. И то је било посебно важно за
правац који су узеле промене на јужнословенском простору Западног Балкана,
односно на југословенском простору. После првог судара два велика европска
национализма 1870, ривалство са Немачким и Хабзбуршким царством отварало
се целом дужином утицаја ова два царства на Балкану и у Османском царству,
кроз ланац питања која су се издиференцирала у оквиру Источног питања.
Српско питање, које ће се повезати са осталим мањим јужнословенским
питањима, убрзо је постало једно од најдинамичнијих. 

Преокрет у славистичким студијама је почео крајем 60‐их година 19.
века, а наставио се после 1871. године. Тај преокрет је, да кажемо, достигао
врхунац на прелому 19. у 20. столеће. Главни резултати тога, таквог развоја
славистичких студија, је био да су дефинисана три географско‐културно‐
историјска круга која раздвајају словенски свет, и да је кроз то раздвајање
словенске целине, јужнословенски свет у сваком погледу сагледаван кроз
јединство, а не кроз разлике. То огромно знање се после слило и у балканске
пројекте француске политике. Прелом 19. и 20. столећа је време када је стасала
једна од највећих славистичких школа у Европи, и у свету, и у историјској
перспективи то је највећи узлет славистичких студија. У области историје,
најшира интелектуална и научна подлога тог великог узлета славистичких студија
на почетку 20. века, била је „школа метода“ (l’ecole de methode).16
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14 J. S. C. Riley‐Smith, The Crusades, Christianity, and Islam, Columbia University Press, 2008;
Elisabeth Siberry, The New Crusaders: Images of the Crusades in the Nintheenth and Early
Twentieth Century, Abeshot 2000.
15 Mathew Smith Anderson, The Eastern Question 1774–1923: a study in international relations,
Macmillan, London, Melbourne, Toronto ; St Martin’s press, New York 1966.
16 Најзначајнији представници „школе метода“, с којима су сарађивали и Oгист Говен и
други делатници на југословенском пројекту, били су Gabriel Monod, Ernest Lavisse, Alfred
Rambaud. Они су били окренути и германским и славистичким студијама. Од великих имена



Друго извориште француског југословенског пројекта, (које такође као
и прво, ставља Србију и простор насељен Србима и осталим Југословенима у
средиште), је било враћање Француске на источни Медитеран почетком 20.
века, у форми наставка Наполеонове политике на том простору с почетка 19.
века, овога пута на рушевинама Османског царства. То је све био део империја ‐
листичких планова у форми „цивилизаторских мисија“ на Медитерану и шире. 

Неки међу француским интелектуалцима, (дакле не само наука него и
шире – новинари, пропагандисти, дипломате), заговарали су трајно запоседање
Цариграда. Међу њима је био и Огист Говен.17 Тражили су да се искористи
тренутак и да се тај град енормне стратешке, и културно‐историјске важности,
врати у „европске и хришћанске руке“. Ту се може додати и онај феномен
модерних крсташа на источном Медитерану.18

Шта је спојио француски југословенски пројекат 
на локалном терену: скица ? 

Он је спојио два не баш јасна пројекта „увећане Србије“ (у форми
националноослободилачких покрета) и „увећане Хрватске“ (у форми југосло ‐
венског уједињења у Хабзбуршкој монархији). То је оно што се називало „Велика
Србија“ и „Велика Хрватска“. 

Први пројекат су у Србији водиле и старе и младе политичке и војне
елите, (и шире друштвене) демократске оријентације. Други пројекат су водиле
малобројне конзервативне елите предоминантно феудалног порекла које су
биле слаб фактор на политичкој сцени Монархије. 

Кључно догађање на југословенском простору на почетку 20. столећа је
наступање и јачање нових младих политичких и друштвених снага, окренутих у
правцу српско‐хрватске сарадње (односно југословенства), које отварају српско и
хрватско питање као демократско питање (Српско‐хрватска коалиција), као питање
демократизације у Угарској и целој Монархији, и у самој Краљевини Србији. 

То је оно што су Шарл Лоазо, Огист Говен и остали Французи перципирали
као побуну/протест против великонемачке/пангерманске политике која се води
у Монархији, и што ће се повезати са националноослободилачким плановима и
политиком Србије.
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ту су још били Albert Sorel, Gaston Maspero, Charles Seignobos. На њих су се, од слависта,
надовезали Ernest Denis, Emile Haumant, Louis Eisenman, па и Louis Leger, и онда млађа
генерација која је следила.
17 Auguste Gauvain, Five years of Frech Policy in the Near East (Essay), Foreign Affairs (Dec. 1924)
(sajt posećen 14. 10. 2014. : http://www.foreignaffairs.com/articles/68563/auguste‐gauvain/
five‐years‐of‐french‐policy‐in‐the‐near‐east .
18 Види нап. 14.
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УДК: 355.48:94(470:497.11)]:327(47:497.11)“1914“

Алексеј ТИМОФЕЈЕВ

РУСКО‐СРПСКА ВОЈНА САРАДЊА 
ПОЧЕТКОМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Апстракт: На основу мемоара, архивске грађе и релевантне литературе аутор
анализира структуру и резултате руско‐српске војне сарадње почетком Првог светског рата.

Кључне речи: Први светски рат, српско‐руски односи, Дунав, ратна морнарица,
Веселкин, руска политика на Балкану.

Сагледавање руске политике на Балкану уочи Првог светског рата пружа
нам објективно објашњење приоритета Санкт Петербурга на Балкану – борбу за
комуникације које би повезивале тржишта Русије и остале Европе: пре свега
мореузе, али и Дунав. Очигледан непријатељ у овој борби на подручју Балкана
је била Аустрија са савезницама – Немачком и Турском. Русија је покушавала да
задржи присне односе са хришћанским балканским државама са којима ју је
повезивала православна традиција. Међутим, утицаји Енглеске у Грчкој и
Аустрије у Бугарској су били доминантни. Сумње је изазивала и спољно ‐
политичка оријентација црногорске династије, због чега је Русија следила курс
уједињавања две државе српског народа уз активну подршку национално
свесних представника црногорске војске и народа. У исто време Беч и Рим су
сматрали уједињење Србије и Црне Горе за претњу по своје интересе.1 Главни
руски савезник на Балкану у тим условима била је Србија.2 Српско‐руски односи
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1 Ю.А.Писарев, Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны, Москва
1985, 239.
2 Victor A. Artamonov, Erinnerungen an meine Militärattachezeit in Belgrad, Berliner
Monatshefte 7/8 (Berlin 1938) 583–602.



су се налазили у узлазној путањи од како је на власт дошао руски љубимац Н.
Пашић. Радило се о поклапању руских и српских стратешких циљева.3 У овим
околностима за Србију је значај Русије као „заштитнице од својевољне Турске и
агресивне Аустроугарске био неспоран”.4

У јануару 1914. у Петербургу дошло је до судбоносне посете Русији
престолонаследника Александра и српског председника владе Н. Пашића. Током
преговора Русија је обећала, на молбу Н. Пашића, да испоручи Србији 120
хиљада пушака, 250 хиљада шињела, 60 пољских и брдских топова и друге војне
материјале.5 Према оцени српског посланика у Москви М. Спалајковића, дочек
је превазишао сва очекивања. У плану руских одбрамбених мера од 1. марта
1914. које је генерал‐квартирмејстер (начелник војне обавештајне службе) Ј.
Данилов представио цару и С. Сазонову, улога Србије је била оцењена као
значајна. Преговори између Србије и Русије о хитним војним испорукама су били
настављени у мају. Те припреме су имале доследан одбрамбени карактер, јер је
и Русији, али и Србији, улазак у рат у лето 1914. изгледао као авантура, пошто су
обе државе тек биле изашле из снажних ратних потреса, а њихове војске су се
налазиле у периоду активног реформисања.6

Сарајевски атентат 28. јуна 1914. и сплет околности које су уследиле,
убрзали су и иначе интензивну предратну руско‐српску војну сарадњу. На једном
од првих сусрета са Н. Пашићем у улози отправника послова Русије у Београду
18. јула 1914. В. Штрандман је пожурио да пренесе „саопштење да је од
Сазонова стигао налог да га обавестим о повољном решењу питања о испоруци
пушака и муниције Србији. Одговорио ми је молбом да најпонизније изразим
дубоку захвалност српске владе цару Николају II за милостиво повољно решење
овог питања. У телеграму министру могао сам додати да је за пријем испоруке
задужен српски војни аташе у Петрограду пуковник Лонткијевић...”.7

Када је Аустроугарска објавила рат Србији 28. јула 1914. краљевић
регент Александар се обратио народу манифестом. У облику престоне беседе
од 30. јуна 1914. Александар се обратио проширеним говором српским
посланицима на свечаном отварању Скупштине у Нишу 30. јула 1914. После
навођења чињеница које су довеле до трагичног расплета догађаја, до рата,
Александар је у свом обраћању прешао на однос великих сила према конфликту
и ту је „пре свега подвукао осећања која инспиришу Русију и милостиво
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саопштење цара Николаја II да Русија ни у ком случају неће оставити Србију на
цедилу. При сваком помену имена Његовог императорског величанства и Русије,
салом у којој се одржавало заседање проломило би се громогласно и
одушевљено „Живео”. Изјаве симпатија Француске и Енглеске биле су такође
посебно поменуте и изазвале су одушевљено одобравање посланика.”8

Истог дана В. Штрандман је имао дуг разговор са Н. Пашићем, који је
био узнемирен због „оскудице средстава у српској државној благајни”,
„оскудности српског наоружања и, као што је то учинио и министар војни Душан
Стефановић, одлучно ме је још једном замолио да усрдно посредујем ради
слања војне опреме намењене Србији, која би се слала Дунавом у Прахово у
партијама обележеним као приватни терет, под надзором српских официра који
су се због мобилизације враћали из Русије. Све изложене информације и молбе
пренео сам свом министру иностраних дела. Како сам касније сазнао, на мом
телеграму о новчаној помоћи Србији, цар Николај II је 31. јула у Петерхофу
записао: „Треба помоћи”. А дан пре тога, на сам дан када је мој телеграм о
очекиваној војној опреми стигао, министар војни у Петрограду предузео је све
неопходне мере, одредио војна складишта за изузимање терета, а спремљени
су и возови за њихов превоз”. Међутим, све до решења међународне ситуације
и покушаја заустављања конфликта (како између Аустрије и Србије, тако и унутар
читаве Европе) руско Министарство иностраних дела је инсистирало на задршци
ових испорука, што је и чињено да би се предузели сви кораци „за решење
аустро‐српског конфликта на миран начин”.9

Док ни Н. Пашић, ни В. Штрандман у Нишу нису још знали да је Русија
ступила у рат, они су у присуству министра војног пуковника Д. Стефановића 1.
августа одржали још један састанак поводом војне помоћи из Русије. Српска
војска је изражавала спремност не само за одбрану већ и „за прелаз у офанзиву,
узимајући у обзир чврст став Русије према Аустрији, због чега се могло
претпоставити да ће аустроугарска војска на српском фронту бити принуђена да
се ограничи само на одбрамбену тактику. За извршење своје намере Врховној
команди је била неопходна одговарајућа војна опрема, па је зато молила да јој
се на располагање ставе пловни објекти руског Дунавског паробродарства и
одређени број понтона... На телеграму о том питању, Његово величанство
император је 4. августа у Петерхофу записао: „Треба помоћи”...10

Уследиле су страшне године светског рата у којем je Царска Русија
остала веран савезник Србије, све док није пала услед множења унутрашњих
болести друштва и халапљивости „генерала‐либерала‐предузетника”.11 Узајамним
односима две државе у том рату посвећен је низ појединачних студија (Корсун,
Поповић, Писарев, Данилов) од којих свака има своја ограничења због

Руско‐српска војна сарадња почетком Првог светског рата

169

8 Исто, 329.
9 Исто, 333–334.
10 В. Н. Штрандман, нав. дело, 346.
11 О. Р. Ајрапетов, Генерали, либерали и предузетници: рад за фронт и за револуцију:
(1907–1917), Београд, 2005.



специфичности времена настанка и архивске основе. Према мишљењу
истакнутог руског војног теоретичара генерала А. А. Свечина, учесника Првог
светског рата, руски притисак на Карпатима је изазвао подељеност аустријских
трупа, које нису имале довољно снага за успешну офанзиву на Балкану у јесен
1914.12 У исто време преурањена офанзива руских трупа (крунисана поразом) у
Источној Прусији не само да је онемогућила план Шлифена о брзом уништавању
француских трупа снажним ударцем концентрисаних снага, већ је и спречила
немачку помоћ свом аустријском савезнику на југу. Ипак, А. А. Свечин је
подстицање српске армије да пређе Саву (у септембру 1914) или да упадне у
Босну (у октобру 1914) назвао грешком руског Генералштаба, јер је српска војска
била истрошена у балканским ратовима. Поред тога, општа организација српске
војске имала је превише карактеристика добре и мотивисане али, ипак само
војске милицијског типа. По стабилизацији Западног фронта 1915. Немачка је
успела да сједини своје снаге са аустријским трупама на истоку и да успешно
делује против руских трупа у Пољској и Галицији. Повлачење руских трупа из
Пољске и Галиције у пролеће‐лето 1915. је резултирало тиме да је у септембру‐
октобру против српске армије била концентрисана два пута бројнија заједничка
војска Немачке и Аустроугарске, подржана снажном артиљеријом. Још кобнији
је био подмукли ударац у леђа који је бугарска војска задала Србији, чиме је
пресекла њене везе са савезницима. Србија је била уништена. У овом
последњем примеру се сагледава лоша процена руске дипломатије која је
покушавала да спречи такав развој ситуације у Бугарској дипломатским
притиском и апелом на захвалност за Руско‐турски рат 1877–1878.13

Бугарска је уз помоћ Аустрије и Турске још и пре ступања у рат активно
подржавала деловање комита у српској Македонији. Повереник у пословима
Русије у Србији В. Штрандман је констатовао 13. октобра 1914. „у земљама које
је Србија стекла према Букурешком миру, у деловима уз границу са Бугарском,
нема мира. Четништво и банде се множе, што изазива репресивне мере
локалних власти, које се можда и користе без довољног опреза, због природне
жеље да се заведе мир у земљи док Србија мора да напреже све снаге у тешкој
борби против Аустро‐Угарске„14 Бугарска и Турска су још од 1913. активно радиле
на организацији пробугарских и албанских група за борбу против српске
администрације у Македонији.15 Највећи успех ове групе су постигле 2. априла
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1915. године, на Велики петак када је здружена група која се састојала од
пробугарских Македонаца и протурских Албанаца напала мост на реци Вардар
код села Удово и железничку станицу Струмица у Валандовској котлини у
покушају да пресече пругу Скопље–Солун. Број нападача и мртвих је био велик,16

ипак нападачи су успели да оштете мост, али га нису до краја срушили.
Грозничаву ситуацију у пролеће‐лето 1915. веома је добро описао В. Трбић „... о
понуди савезника Бугарској да им се преда Македонија, које је представљало
тобоже неку дипломатску тајну, знало је и у њу је било упућено и последње
чобанче у Македонији... Бегунаца, војних одметника било је сваки дан све више.
Једни су прелазили у Грчку, па се из ње опет слободно враћали. Други се крили
по својим кућама, а чета Вађела Скопљанца харала је по Мариову. Турци и
Албанци почели су да дижу главу; предвиђала се једна општа непослушност“.17

Најзад, 6. септембра 1915. Бугарска је потписала Конвенцију са
Немачком о ступању у рат против Србије, 6. октобра је прогласила ратно стање
са Русијом, а 14. је објавила рат Србији и следећег дана ју је и напала. Ево како
преноси бивши секретар руске мисије у Софији Ј. В. Саблер спољнополитичку
историју дипломатског разлаза Бугарске са њеном некадашњом спаситељком:
„Враћајући се у мисију, после уручења ноте Радославову, видео сам јако
самозадовољне Немце. Било је тешко гледати како се одвија мобилизација. Те
масе Бугара, које су морале да ратују против нас и наших одважних другова –
Срба, морале су да стану под заставу заједно са Немцима. Од тренутка уручења
ултиматума, нико од нас није излазио на улицу. Наши пријатељи, страсни
русофили су се посакривали, као мишеви. Долазио је једино Данев и, скупивши
смелости, ћаскао је о свачему, не изражавајући ни саучешће ни саосећање.
Следећег дана, у 2 сата и 40 минута, шеф протокола Миљчев је стигао у мисију,
предао запечаћену коверту са одговором на ултиматум и затражио да се ја
потпишем на пошиљци и убележим сат и минут. То је било на два сата до истека
рока који су нам дали. Били смо спремни за катастрофу – овај одговор није био
неочекиван. Све нас је подједнако обузео осећај дубоке туге и оштрог бола.
Читајући пристигли одговор, писан на бугарском језику, проживљавали смо
тешке тренутке. Са зграде мисије брзо су скинути штит са Императорским грбом
и руска застава, а уместо њих тада је подигнута холандска застава и у нашу
мисију прешао је представник Холандије, примивши на себе заштиту интереса
руских поданика. Затим смо почели да се спремамо за одлазак. 23. септембар је
прошао савршено мирно. Становништво престонице је било потпуно
равнодушно према разлазу који је настао. Фердинанд Кобуршки је, како
саопштава дописник ,Le Petit Parisienʻ, на дан разлаза два пута прошао поред
зграде руске мисије, како би видео холандску заставу, која је заменила руску”.18
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Oву грешку руске дипломатије није успео да исправи ни руски Генералштаб који
је одустао од војног решења бугарског питања19 због очигледне техничке
компликованости овог задатка без потребне војне и политичке припреме.20

Настављајући поједине радове посвећене овој теми покушаћемо21 да
хронолошки сагледамо шта је пак пошло за руком Русији у току првих година
рата да помогне Србији непосредно на подручју саме Краљевине.22 Улога руских
минера и артиљераца (поред помоћи коју су пружали енглеска и француска
војна мисија23) имала је без обзира на све своје мане битан значај за Србију, за
коју је судар са аустроугарском Дунавском флотилом био тежак и због
немогућности пружања правог одговора, али и због тога што се пре рата није
јасно сагледавала претња од овог, у то доба релативно познатог оружја, чији
развој је подстакнут још резултатима Грађанског рата у САД.24 Према једном од
учесника одбране Београда: „Још рат Аустроугарске противу Србије није био ни
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годинама Првог светског рата била бременита теретом неизбежног пораза. Закаснело
схватање руководства Руске царевине реалних претњи коју је носила кобуршка Бугарска,
млитавост и беспомоћност руске дипломатије, одсуство унапред разрађених планова
оружане интервенције у случају неповољног развоја ситуације на Балкану, тради ‐
ционално потцењивање са којим су копнени стратези гледали десантне операције у
Црном мору, мањак слободних војних и поморских снага – све ово је предодредило
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крајева колапс руске балканске стратегије те године је постао један од израза опште војне
и политичке слабости Руске империје” В. Б. Каширин, нав. дело, 203.
21 Уз ослонац на документа РГА ВМФ – Руског државног архива Ратне морнарице Русије
(Российский государственный архив Военно‐Морского Флота) и то пре свега оперативних
одсека Генералштаба Ратне морнарице (Морской генеральный штаб) и Штаба
заповедника Ратне морнарице Црног мора (Штаб Командующего Флотом Черного Моря). 
22 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 державы 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
(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, Дунайская одиссея лейтенанта Григоренко,
Родина 11 (2010); М. Јовановић, Ленинским курсом: Как русские защищали Белград от
австрийских мониторов на Дунае (1914–1915), Родина 11 (2010).
23 М. Мирчић, Странци у одбрани Београда, Агонија Београда у светском рату, Београд
1931, 533–541.
24 А. Андрић, Дејство речних флотила на Дунаву, Сави, Тамишу и Тиси, Ратник XLI
(Београд 1925).



објављен, а већ су полетела прва зрна са аустроугарских монитора на
незаштићени Београд, да убијају жене и децу. Већ тих момената увидела се
страшна заблуда и у војним и у грађанским круговима, ‘да је Дунавска Флотила
парадна јединица и неефикасно средство за ратне операције, те да није нужно
ни обраћати пажњу на њу. Говорило се, како је Србији забрањено држање флоте
на њеним граничним рекама. Дневна штампа је, вероватно сасвим несвесно,
исмевала мониторе Дунавске флотиле и одвраћала пажњу меродавних од овог
моћног оружја на домаку Београда. Рат нас је затекао неспремне да спречимо
слободно кретање монитора дуж наше обале, одакле су они сејали ужас и смрт.
Српска су се зрна одбијала о панцирни оклоп монитора.”25

Претходница руског Минерског одреда под командом поручника
корвете В. Григоренка наоружана торпедима и минама стигла је у Србију и
почела са постављањем мина код Остружнице већ од 25. августа 1914.
Експлозијом торпеда била је уништена брана на ушћу Босута у Саву чиме су тамо
блокирана два монитора. Касније је команду преузео поручник фрегате
Волковицки. Почетком септембра одред је започео минирање Саве код Шапца,
Дреноваца и Митровице. Крајем септембра одред је наставио са минирањем
реке, а и коришћењем торпеда је спречавао активно деловање аустријских
монитора код Београда. У ноћи 9/10. октобра 1914. на постављеним руским
минама код Оршавске аде је страдао аустријски командни брод монитор
„Темеш”. За време повлачења из Београда од 17. новембра руски минери и
њихови српски сарадници из Руског минерског одреда су се повлачили са
последњим српским трупама и уништавали мостове на Дунаву, у Топчидеру и
Рипњу и један тунел у Реснику.26 Након тога, све до повратка српских трупа у
Београд, минери одреда Волковицког су се придружили одреду капетана
Семјонова који се бавио постављањем минских препрека код Прахова и
Ђердапа, да спрече продор аустријских бродова у доњи ток Дунава, који су
имали за циљ да прекину везу између Србије и Русије. У току 1915. минерски
одред је наставио са постављањем минских препрека које су оштетиле још
неколико аустријских бродова. Све до дефинитивног пада Србије у јесен 1915.
аустријска ратна флотила није успела да продре у доњи ток Дунава јер је веза
између луке Прахова у Србији и луке Рени у Русији функционисала
беспрекорно.27 Уз помоћ противавионске батерије, одред капетана Семјонова
успешно се борио и против непријатељских ваздухоплова који су покушавали
да ометају деловање српских лука кључних за везу са Русијом. Ипак, дејство
руских минера са торпедима против бродова Аустријске речне флотиле није
било успешно.28 Пасивне минске препреке које су постављали руски минери
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нанеле су аустријској флоти одређене губитке. Ипак нису могле да буду довољно
делотворне да би спречиле форсирање Саве и Дунава од стране аустроугарских
и немачких трупа, којима су активно помагали аустријски бродови. Само је
артиљерија већих калибара могла успешно да реши овај задатак, али таквог
наоружања је недостајало и на основним фронтовима Првог светског рата. Стога,
нити Русија, нити Француска и Енглеска нису журиле да појачавају своје батерије
код Београда овим топовима.

Ипак, у одбрани Београда 1915. значајну улогу су одиграле стране
батерије које су послале Русија, Енглеска и Француска. Руска артиљерија је била
заступљена са једном батеријом у којој су била два тврђавска 152 mm топа из
Очаковске тврђаве постављена код Цркве Ружице (на месту где сада постоји
спомен обележје) и једном батеријом од два 75 mm топа у Доњем граду. У
одбрани Београда 1915. су учествовали и руски моторни чамци под српском
заставом као и јединице минера. Можемо закључити да су руски минери и
артиљерци успели да пруже аустријским снагама значајни отпор, без обзира на
малобројност.29 Нема комплетних података о губицима у људству и мањим
пловним средствима, али има довољно података о авионима и мониторима.
Два од три мађарска монитора (Szamos (1892), Temes (1904) и Bodrog (1904)),
који су опаливши из својих топова по Београду 29/30. јула 1914. формално
започели Први светски рат, били су мета руског оружја.

Аустријски командант Дунавске флотиле описао je у својим успоменама
потапање монитора Temes: „Mонитор Temes под заповедничком заставом је
налетео на мину 23. октобра код острва Грабовца око 2 сата и 45 минута док је
обављао задатак уништења непријатељске понтонске опреме. Експлозија је
збацила из лежаја десну кулу, а ватра је захватила део потпалубља. Посаде леве
и десне куле и потпалубља су одмах погинуле. Оклопна палуба се изврнула тако
да су се скоро заглавила врата командног моста. Покушаји да се брод одржи на
површини нису успели услед активне пешадијске ватре са српске стране.
Преживела су три официра и 48 морнара, које је спасио патролни брод „b”.
Посада је имала 31 погинулог”. Након окупације Србије, 1916. брод је био
извађен, поправљен и поново враћен у службу 1917. По завршетку рата 1918–
1920. брод је под именом Drina пловио у оквиру флоте Краљевине СХС, која га
је према међународним споразумима предала Румунији, где је био у употреби
до 1944. под именом Adreal. Као ратни трофеј 1944–1950. брод је припадао
СССР‐у под именном „Бердянск”, а од 1950. био је поклоњен Румунији која га је
користила до 1955.

Крајем новембра 1914. пароброд Szamos (1892) је био оштећен и након
ремонта у Брчком вратио са у своју зимску базу у Славонском Броду. Наставио
је службу у Мађарској као цивилни брод од 1920. до 1962, а 1980‐их је био
продат Југославији као старо гвожђе. Такође безначајна оштећења од руских
мина 3. новембра је доживео и брод Andor током тражења мина код места
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потапања монитора Temes. Осим потапања монитора Tеmеs 1914. аустријска
Дунавске флотила у току рата је изгубила још три брода. У судару са руском
мином код Винче 30. марта 1915. је потопљен пароброд Belgrad, који је користио
магловиту ноћ и покушавао да се са теретом ратне опреме за Турску провуче до
бугарских обала. Њега је коначно докрајчила српска пољска батерија. Руска
батерија са Калемегдана је 15. маја погодила патролни чамац „c”, на којем је
експлодирао резервоар за гориво. Тројица морнара су погинула, четворица су
била рањена. Најзад, монитор Inn је потонуо наишавши на руску мину 22.
септембра 1917. године, 14 km узводно од Брајилова. Том приликом Inn је носио
заповедничку заставу, а погинуо је и начелник штаба Дунавске флотиле. Успешна
су била и дејства руске противавионске батерије наоружане топовима од 76 mm
под командом капетана М. С. Миклашевског на положајима код села Велика
Каменица, које су штитиле луку Кладово и штаб Крајинског одреда у Петровом
селу. Ватром батерије 4. августа је био оборен авион који је пао на обалу Црне
реке близу њеног ушћа у Дунав. У септембру су забележена још два успеха: 4.
септембра оборен је још један авион, који је пао на румунску страну. Најзад,
трећи аероплан је био оборен 8. септембра, 10 km јужно од Турну Северина.30

Инжињеријски одред под командом инжињеријског пуковника
Доброва се бавио изградњом и одражавањем прелаза преко река у позадини
српске војске, као и припремом понтонског парка за прелаз преко Саве и
Дунава.31 Потреба српске војске за школованим понтоњерима у јесен 1914. била
је огромна. О томе сликовито сведоче сећања команданта Тимочке дивизије,
потврђена „исказом команданта мостовог трена и званичним подацима” о
првим данима борби за време преласка Саве у септембру 1914. Радило се о
целом сплету околности: место за прелаз командант је одређивао одока, по
карти, без претходног испитивања обале, дна и брзине тока реке; „мост се није
могао за кратко време подићи зато што је материјал био апсолутно
неупотребљив, понтони су били толико расушени да се нису могли ни на води
калофонисати, а неки су били сасвим трули, за постављање моста није пре свега
било ни довољно стручних понтоњера, већ су за тај посао употребљавани и
коморџије и пионири”. Због тога, мост су за време преласка изградили до пола
реке, а после су схватили да недостаје материјала и даља изградња је ишла
веома споро. Након преласка, када се указала потреба за хитним повлачењем
испоставило се да је мост попуцао, те је био поправљен тек након одређених
неприлика.32 У овим околностима Инжињеријски одред под командом
пуковника Доброва, који је стигао у Србију са групом понтоњера и
понтоњерским парком почетком новембра 1914, изгледао је као једна веома
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битна група стручњака. Значај тог одреда може се сагледати и из личне молбе
председника српске владе и министра иностраних дела Н. Пашића, српском
посланику у Петрограду М. Спалајковићу да испослује долазак друге групе
инжињераца у априлу‐мају 1915.33 Ова група је стигла у Србију пред сам пад
Београда.34 Међутим, због повлачења руских трупа из Галиције није уследила
српска офанзива према панонској равници, а улога руских инжињераца
углавном се огледала у прављењу и одржавању мостова код Ћуприје, што је
било значајно током повлачења српске војске у октобру 1915. године.

Осим инжињеријске морамо да поменемо и још једну врсту руске
хуманитарне помоћи Србији у Првом светском рату, која је релативно добро
позната – помоћ у лековима, санитету и лекарима.35 Ова помоћ је повезана са
именом др Сергеја Софотерова, чије писмо је 1992. објавио М. Јовановић.36

Према наредби руског Министарства иностраних дела, послат од стране руског
Црвеног крста, др Софотеров је стигао у Србију у јесен 1914. Крајем те године
био је формиран посебан Комитет за помоћ Србима и Црногорцима у Руској
мисији у Србији у који су ушли епископ нишки Доситеј, руски посланик кнез
Трубецкиј са супругом, секретар мисије В. Штрандман, потпуковник Новиков и
доцент Софотеров. Због бројности страних мисија (укупно око 500 људи из 4
мисије – француске, америчке, енглеске и руске) територија Србије је била
подељена на 14 сектора. Руски сектор је био око привремене ратне престонице
Ниша, где су деловали Руски хируршки одред С. Софотерова у српским војним
болницама; московска Хируршка болница у згради гимназије; Инфективна
болница поред железничке станице; Александринска инфективна болница;
четири кухиње за поделу топлих оброка избеглицама и једно сиротиште.
Магацин којим је располагао руски биро у Нишу за потребе хуманитарне и
лекарске помоћи је садржао више од 50 железничких вагона медицинске
опреме, одеће, хране и других потрепштина пристиглих из Русије за помоћ
болесним, рањеним и осиромашеним у рату.

Ово последње доводи нас до још једне битне ставке војне помоћи –
испорука ратног материјала, којима су се бавили конвоји пароброда у оквиру
Експедиције за посебну намену М. Веселкина.37 У десетинама вагона опреме
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33 АС, МИД, Пс, П‐По, фI, р37/1915.
34 РГАВМФ, ф. 418, оп. 1 д. 3462, лл. 37–39 об.
35 А. С. Недок, Руска санитетска помоћ Србији у њеним ослободилачким и одбрамбеним
ратовима XIX и раног XX века (1804. до 1917. године), Предавање у организацији
Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, 21. априла 2008; G. I. Ševcova,
Ruska dobrotvorna pomoć Srbiji u ratovima 1912–1917., Beograd 2010. О руској помоћи
српском војном санитету у балканским ратовима види: 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.
36 В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско искуство,
приређивачи М. Јовановић, М. Перишић, Београд 1992, 874–882.
37 РГАВМФ, ф. 418, оп. 1 д. 3440, лл. 1–18, 43 – 57.



које су они испоручили биле су најразличитије ствари – од пушака до коња, од
топова до експлозива, од хране до горепоменутог санитетског материјала. Све
ово се достављало железницом и бродовима у руску луку Рени на доњем
Дунаву, а одатле у српску луку Прахово, где се претоварало на железницу, којом
су терети транспортовани широм Србије. Значај руских испорука је био велики
од првих дана рата. У условима истрошених резерви после балканских ратова
српски војници су у августу и септембру морали да иду у борбу са руским
пушкама мосинкама чак и без претходне обуке.38 У својим успоменама посланик
кнез Трубецки39 истакао је улогу 120 хиљада руских пушака и одређене количине
муниције, пристиглих у последњи час за одбијање аустријског напада 1914, али
их погрешно назива „берданкама”. Увидом у српске и руске архивске документе
постаје очигледно да се радило о најновијим руским 7,62 mm („тролинијским”)
пушкама система Мосин,40 а не старијим 10,67 mm (4,2‐линијским пушкама)
система Бердана.41 Прва два конвоја експедиције за посебне намене су стигла у
Србију 21. октобра и 24. новембра 1914. године. Од најургентнијих ствари у
Србију је било достављено 32.814 паковања пешадијске муниције, и већа
количина артиљеријске муниције – 24 хиљаде граната од 75 mm, четири хиљаде
од 80 mm, шест хиљада од 120 mm, 1 хиљада од 152 mm и др.42 Касније су ове
испоруке на изричите молбе Н. Пашића и војних власти (преко руског војног
агента пуковника Артамонова) биле настављене све до јесени 1915, када је
дошло до повлачења српске војске, па и руских инжињеријских, минерских и
санитетских одреда из Србије.

Али ово није био крај српско‐руске војне сарадње. Већ од јануара 1916.
почела је да ради руска војна болница у Солуну, која је примила прве српске
рањенике и болеснике. У априлу 1916. појавила се наредба о формирању 2.
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38 Погибија код Червентије. Поновно суђење ђенералу г. Влад. Кондићу, бившем
команданту тимочке дивизије, Политика 4993 (18. март 1922).
39 Г. Н. Трубецки, Рат на Балкану 1914–1917. и руска дипломатија, Београд 1994, 64–67.
40 „Шифровани телеграфски извештај српског посланика у Петрограду М. Спалајковића
српском Министарству војном о количини пушака и муниције који су из Русије послати у
Србију”, 9. марта 1915. у Архиву Србије, МИД, Пс, П ‐ ПО, ФI, р99/1915.
41 „Трёхлинейная винтовка образца 1891 года” – пушка руске армије С. И. Мосина која се
производила 1891–1965 (добила је назив по мерној јединици – линия – дужине 2,54 mm.
Трёхлинейка значи да је калибра 7,62 mm). Снајперске пушке за војне потребе на бази
пушке С. И. Мосина производе се и сада у Руској Федерацији (ОЦ‐48К), Белорусији (ВК‐
003) и Финској (Tkiv 85). У тренутку ступања Русије у Први светски рат у наоружању у руској
војсци је било 4.519.700 „тролинијских пушака модела 1891”. У току рата у Русији је било
произведено још 3.286.232 пушака, али пошто њихов недостатак ни тиме није био
подмирен, Русија је ипак морала да наручи још 1,5 милион пушака овог модела у САД и
Француској. А. А. Маниковский, Русская армия в Великой войне: Боевое снабжение
русской армии в мировую войну, Москва 1937. 
42 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) 201.



посебне пешадијске бригаде која је била у јуна 1916. отпремљена из Москве
преко Архангелска и даље поморским путем у Солун. Њој ће се тамо придружити
и 4. посебна пешадијска бригада.43 Поред француских и српских војника, руски
војници ове бригаде учествовали су у борбама за повратак у српску Македонију
све до револуционарних догађаја 1917, који су запечатили судбину руске
царевине као покровитељице идеје уједињења свих Срба у заједничку српску
краљевину. Са политичке карте су 1918. године на различите начине нестале
руска царевина и српска краљевина. 

Морамо укратко поменути још један, најмање видљив, али можда и
најсветији залог српско‐руског ратног братства у Првом светском рату – гробове
руских војника и официра, погинулих, умрлих и сахрањених у Србији. То су жртве
из редова руских артиљераца и инжињераца Експедиције за посебну намену на
Дунаву и 2. и 4. посебне пешадијске бригаде на Солунском фронту. Ту су и
гробови руских војника који су се борили против Аустријанаца и Немаца и пали
у заробљеништво, где су и преминули због слабе исхране, тешког рада и
изнемоглости. Њихове кости и данас се налазе на територији Србије под
означеним споменицима, братским костурницама и у безименим гробовима.
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43 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 македонском фронтах (1916–1918 г.г.), Париж 1933;
Ю. А. Писарев, Русские войска на Салоникском фронте в 1916‐1918 гг., Исторические
записки 79 (1966); Ю. А. Писарев, Сербия на Голгофе и политика великих держав 1916 г.,
Москва 1993. 



Aleksej Timofejev

RUSSIAN‐SERBIAN MILITARY COLLABORATION 
AT THE BEGINNING OF WORLD WAR I

Summary

Russian military policy in the Balkans was aimed to the security of trade
routes to the European markets through the Bosporus and the Danube river. Serbia
was the main actual ally of Russia because of the Italian and Austrian influence in
Montenegro and Austrian influence in Bulgaria. In January 1914 Russia agreed to
provide military assistance to the Serbian army devastated during the Balkan Wars.
After the Austrian ultimatum, Russia also supported Serbia. According to A. Svechin,
Russian military activities against the Austrian troops in Galicia were useful for the
Serbian army because Austria did not have the possibility to concentrate all its troops
on the Serbian front. Additionally, Russian military steamships had closed the lower
Danube and supplied Serbia with tones of important military cargoes (rifles,
explosives and munitions). Russian heavy canons, AAA, torpedoes and river mines
operated by Russian military specialists were useful in defending the Serbian shores
of the Danube and Sava rivers, including the battles for Belgrade. Russian navy
engineers also helped in Serbian army manoeuvring in 1914–1915. In the situation
when Russian troops involved in massive frontal clashes with Germans and Austrians
also needed munitions and military personnel, such military assistance was truly
significant, but still it was not decisive, in view of Serbia’s definitive military defeat at
the end of 1915.

Keywords: World War I, Serbian‐Russian relations, Danube, Navy, Veselkin, Russian
policy in the Balkans.
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THE CARNEGIE ENDOWMENT 
FOR INTERNATIONAL PEACE IN THE GREAT WAR: 
PERCEPTIONS AND IMPACT OF THE BALKANS

Abstract: In 1914, the Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) conducted
an international investigation denouncing the atrocities of the two Balkan Wars. Up to 1918,
the Balkans occupied a “privileged place” in the Carnegie network of activities and the paper
examines topics raised in the Balkan Report. The CEIP advocated diplomacy under the
arbitration of an international organization and peace‐integrating lessons of the Balkans Wars.
The paper addresses the ambivalence among the Carnegie men who understood the Balkans
as a single entity supporting regional integration. However, personal relationships led the
Carnegie leaders to develop stronger interests for specific states (Serbia, Albania) than for
others (Greece, Bulgaria).

Keywords: Carnegie Endowment, Balkans Wars, international peace, barbarity of war,
inquiry, international policy, Nicholas Butler, Paul d’Estournelles de Constant.

Introduction

Everything that we have denounced of atrocities committed in the Balkans
is now repeating at the heart of Europe,1 wrote the Director of the Carnegie office in
Paris, one month after the beginning of the Great War, in a letter to his friend in New
York, Nicholas Murray Butler (1862‐1947), one of the key players at the Carnegie
Endowment for International Peace (CEIP). The Carnegie Endowment is best known
as one of the most significant American philanthropic foundations. However this
international organization, a trans‐Atlantic and transnational network also played a
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Peace records, 1910–1954 Records (see after CEIP) vol. 127/box 472, September 3, 1914,
d’Estournelles to Constant to Butler. N. Butler was instrumental in the creation of the Endowment
announced on November 25, 1910.



substantial, if not an essential role to modify the perception of war and the way
warfare was conducted. One of its main objectives was to codify the rules of war
through the implementation of international law and to establish organized
international peace. At the turning point of World War One, the CEIP participated in
redefining international policy and contributed to the establishment of a new system
of international relations that would emerge after 1918. Created in 1910, the CEIP
was divided into three branches: International Relations and Education, International
Law, Economics and History. With two offices in Washington‐New York and Paris, the
Carnegie men gathered a body of cross‐disciplinary international experts from the
academic elite and the judiciary, who were supposed to remain independent of the
national and political constraints of their respective governments.

Even before 1914, the Balkans as part of the Eastern Question attracted the
attention of the Carnegie leaders for several reasons. Considering the large number
of wars and uprisings that occurred in the region during the 19th century, the Balkans
constituted a unique “laboratory” of political experiments ranging from the wars of
liberation from the Ottoman Empire to a series of intermediary political events such
as the occupation of Bosnia Herzegovina, the autonomy of Bulgaria (1878), or the
international interventions that took place in Crete (1898) and Macedonia (1903‐
1908). In these two latter cases, an international consensus was crafted to address the
post‐war situations and to improve conditions for Balkans refugees or displaced
people. It constituted then the perfect platform for the CEIP leaders to implement
the principles they had advocated for several years in terms of international law,
specifically in relation to the rights and protection of civilians in warfare. These
principles had been discussed and adopted at the two Peace Conferences of The
Hague in 1899 and in 1907.2 Further, in response to the chronic instability of the
Balkans, the CEIP tried to answer the perennial question of nationalities by
emphasizing the importance of a spirit of regional cooperation and integration.

In the first months of the Great War, the CEIP found itself caught between
two opposing concepts. On one side, the Carnegie leadership denounced the war,
which Andrew Carnegie (1835‐1919) termed the foulest blot upon our civilization.3

For the already aged philanthropist, the four years of war were experienced as a
failure, even as a shock and he retired almost entirely from public life. On the other
side, the Carnegie leadership supported the war viewed as a “just cause to protect the
civilization”, to eradicate it for all in once, and to build international peace. Their
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2 One of the major principles adopted in 1899 was the clause of Fedor Martens (1845–1909),
an international lawyer from Russia, according to which “the inhabitants and the belligerents
remain under the protection and the rule of the principles of the law of nations, as they result
from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity, and the
dictates of the public conscience” (1907). Martens was close to Andrew D. White (1832–1918),
the US delegate who himself was part of Andrew Carnegie’s inner circle.
3 CEIP, Summary of Organization Work 1911–1941,Washington 1941. Letter to the trustees,
December 14, 1910, p.1.



commitment to defend peace by all means required them to stand by the war until
its end through the victory of the Entente.4 As Jules Prudhommeaux, the assistant
director from the Paris office stated, France and Great Britain were defending what
he called a good cause, the one of right and civilization.5

Drawing from the Carnegie archives, the paper presents the perception of
World War One by the Carnegie leadership from two angles. First, how the Balkans
occupied a “privileged place” in the Carnegie network of thoughts and activities.
Second, how the Carnegie team envisioned building sustainable peace, how the
lessons of the Balkans Wars could or should be retained in the settlements of the
war. The main source used for this paper is the war correspondence exchanged from
1914 to 1924 between Nicholas Murray Butler, the then president of Columbia
University (1902‐1945) and director of the CEIP division of International Relations
and Education; and Pauld’Estournelles de Constant (1852‐1924), a French diplomat,
peace activist, prominent internationalist and the head of the Paris Carnegie office.

I. How did the CEIP leaders perceived the Great War
and the war in the Balkans?

The Great War: Overview

Despite a distance of more than 6000 km from the front lines and delays of
communication, the Carnegie men, thanks to the Paris office, remained remarkably
well informed of the progress and later of the conduct of the war. In addition to the
letters written by d’Estournelles de Constant, an array of diverse material including
newspaper clips, political caricatures, photos, maps and interviews was carefully
selected. This was a team work accomplished by his close collaborators, namely, Jules
Prudommeaux (1869‐1948), historian and pacifist activist, Jules Louis Puech (1879‐
1957) the secretary of the Arbitrage Society between the Nations and Justin Godart
(1871‐1953), deputy of Lyon, who had been part of the Carnegie Balkan International
Commission in 1913. Finally, d’Estournelles de Constant himself also travelled to the
front line and shared the narrative of his trips with Butler. Pertaining to the turning
points of the war, the Carnegie documents emphasize the following four main points.
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4 In that sense, the Endowment sided with the patriotic pacifism movement according to which
the war would be recognized as illegitimate and future conflicts would be resolved through
international arbitration. See the work of Sandi E. Cooper, Patriotic Pacifism. Waging on War
in Europe, 1815–1914, Oxford University Press, New York 1991.
5 CEIP vol. 203/box 523, October 26, 1914, Prudhommeaux to d’Estournelles de Constant, vol.
130/box 474, August 15, 1916, d’Estournelles de Constant to Butler.



First, in the winter of 1913, well before the formal declarations of war,
Samuel Train Dutton (1849‐1919), Professor at the Teacher College at Columbia
University, and one of the members of the CEIP Balkan Commission confined in a
personal letter to Andrew Carnegie that another war would come sooner than anyone
could expect. There is sure to be another war in the not distant future just as cruel and
bloody as the last one,6 referring to the Balkans conflicts of 1912‐1913. In this letter,
he described at length the ravages of the war, the fate of the innocent victims of the
wars, women and children, and how they were completely left deprived of what is
worth living for. Later, Dutton also warned about the potential danger that the still
critical and dramatic conditions of the refugees presented for the stability of the
region. Second, when the war started, from their vantage point in New York, the
Carnegie team were not surprised by the July crisis of 1914. For Nicholas Butler, the
impending war, as he wrote to d’Estournelles de Constant, had to happen at any cost.
Although he viewed the war as inevitable, he hoped it would be confined to
Southeastern Europe. Commenting on the Austro‐Hungarian note and ultimatum to
Serbia, its terms were so emphatic and indeed so insulting that I did not see how Serbia
could possibly frame an acceptable answer.7 This opinion was also shared by
d’Estournelles de Constant for whom the war declaration was an “anachronism” in
light of the concessions made by Serbia on July 25, 1914 and he was concerned about
the consequences of having the Russian armies invading Central Europe in support of
Belgrade. For both men, Austria‐Hungary had simply cornered Serbia. Third, the
aftermath of the war is viewed primarily through an international point of view. Only
an international and comprehensive approach to the world of tomorrow would
prevent future conflicts to happen. From the early stage of the conflict, the CEIP linked
the war to a fundamental change in international affairs, a change they had predicted
for several years. The world in one is an expression that frequently occurs in the
correspondence. War issues had to be addressed and solved only through
international agreements, prevention of conflicts and arbitration as Henry Haskell,
Butler’s secretary and trusting man, commented on September 1, 1914, only one
month after the outbreak of the hostilities.8 Fourth, a premonitory concept of the
war appears in the letters. The Great War is described and perceived as a total war
even before historians had coined the term, accounting a full analysis of its
destructions and its human political, economic, social and cultural costs. Later, the
concept of total war would find its application in the monumental series of “The
Economic and Social History of the Word War”, written under the direction of James
Shotwell (1874‐1945), professor of history and director of the CEIP division of
Economics and History. The objective was to use a scientific approach to measure
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6 CEIP, vol. 121, November 7, 1913, Dutton to Carnegie. On the treatment of the civilians and
refugees in the Balkan wars see, Annette Becker, Droit, observations et intervention
humanitaires dans les Balkans, 1912–1914, Alerte en Europe, la guerre dans les Balkans, 1912–
1913, C. Durandin (ed.), L’Harmattan, Paris 2014, 39–54.
7 CEIP, vol. 189, September 4, 1914, Butler to d’Estournelles de Constant.
8 CEIP, vol. 202/box 522, September 1, 1914, Haskell to d’Estournelles de Constant.



the economic costs of the war upon the 16 countries involved in the conflict, how it
disrupted societies and the impact it had on the process of civilization.9 Total 150
volumes were published between 1921 and 1937. The Balkan countries contributed
for about 10 of them.

The “very special” link with the Balkans

What were the Balkans and the Balkan Peninsula in the eyes of the Carnegie
leadership? The Balkans was appreciated simultaneously in two different ways. On
one side, the CEIP emphasized the Balkans as one single entity, one region, a
peninsula, from a geographical and political perspective. On the other side, since the
Carnegie Endowment was structured as a network, the weight of personal
relationships among several political and intellectual figures led the Carnegie leaders
to develop a stronger interest for certain states such as Serbia or Albania, than for
others, such as Greece and Bulgaria. In Paris and in Washington, the CEIP men were
constantly wavering between these two perceptions of the region. Consequently, the
CEIP documents reflect their writers’ ambivalence in their assessments of the issues
facing the Balkans especially with respects to the national questions.

In Serbia, d’Estournelles de Constant had a close relationship with Milenko
Vesnić (1862‐1921). A diplomat and law professor, he was a member of the advisory
board of the Paris office. In New York, Nicholas Butler knew very well Mihajlo Idvorski
Pupin (1854‐1935), professor of physics at Columbia University and Slavko Grujić (1871‐
1937), the ambassador of Serbia and later of Yugoslavia in Washington. In Albania,
d’Estournelles de Constant travelled extensively into the Albanian vilayets in 1880.
According to his reports from that time, his trips left a deep impression on him.10 Later,
he remained in contact with political personalities such as the Frasheri clan. He was then
posted in Montenegro and worked in the commission in charge of border delimitation
with the Ottoman Empire (1879‐1880). Like Milenko Vesnić, the Greek statesman,
Elfethrios Venizélos (1864‐1936) was a member of the advisory board of the Paris office
and was close to d’Estournelles de Constant whose sister had lived in Greece since 1866.11

The case of Bulgaria shows a certain ambiguity as Tsar Ferdinand of Saxe Cobourg‐Gotha
(1861‐1948) was criticized for his German origins and his pro‐German militarism while
the Carnegie Balkan Report has typically been understood as pro‐Bulgarian. According
to our current research, the CEIP archives during World War One do not contain specific
documents on Croatia, Bosnia‐Herzegovina, Kosovo and Macedonia. 
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Building on an earlier study of the Carnegie Balkan Report of 1914 presented
in Belgrade (2012) and in Paris (2013), this paper concentrates on the interests of the
Endowment for the Balkans during and after World War One.12 As far as the Carnegie
leaders were concerned, the Great War had started in 1912, not in 1914.13 In a few
words, one should introduce the Balkan Report.14 In 1913, at the end of the second
Balkan War, Nicholas Butler took the initiative of sending an international commission
of eight members to the Balkans to investigate the conditions of civilians in warfare.
The result was a 400‐page appeal to the international public opinion denouncing the
atrocities of the two wars. It highlights the new role played by a group of influence in
international affairs. The report contended that only respect for international law
would ensure people’s rights. It was released simultaneously in the USA and in
Europe, in English and French, barely a few weeks before the outbreak of World War
One. What topics discussed in the Balkan Report shaped the Carnegie leaders’
perception of the Great War?

1. The barbarity of the war

The war events are appreciated in relation to the experiences and observations
made in 1912‐1913. All what we have denounced as atrocities perpetrated in the
Balkans is now repeated in the heart of Europe, wrote d’Estournelles de Constant in
September 1914.15 The intrusion of the war and its violence into civilians’ daily life is
a recurrent theme. Describing the plight of women and children and how some of
them were used as human shields in front of the troops or in the trenches,
d’Estournelles de Constant used a strong rhetoric and words such as the war of
extermination or monstrosity, shield of human flesh in the context of fire and blood.
He stated that what the Balkan Commission described as the conclusion of the wars
was in fact much more its introduction and added it is the triumph of the barbarity.16
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15 CEIP, vol. 127/box 472, September 3, 1914, d’Estournelles de Constant to Butler.
16 CEIP, vol.127/box 472, September 3, 1914, d’Estournelles de Constant to Butler. See also
Anette Becker, op. cit.



The massacres and atrocities committed by the German troops during the first weeks
of the war in Belgium and northern France are compared with the ones perpetrated
in 1912‐13. As reported from Paris, the nature of these horrors was the same, only
the nationality of the perpetrators changed. And Puech commented, I would have
thought after the edifying reading of the Balkan Report that cost us so much efforts,
that an act of this sort was no longer possible in the 20th century.17 The references to
these two wars are repeated throughout the correspondence especially with regard
to violations of the conventions adopted at The Hague Peace Conference of 1907.
Later in the war, in 1916, d’Estournelles de Constant brought together the terrible
experiences and suffering endured by the Serbian army during its retreat through
Albania in the winter of 1915 and that of the soldiers in the trenches of Verdun, using
words such as young corpses torn apart, skulls fractured, open bellies, massacred
children.18 The extreme vivid tone used to recount the atrocities may be explained
by the fact that d’Estournelles de Constant’s letters were met with certain skepticism
by his American counterparts. As Haskell commented, it is with the deepest sorrow
that we see reports of barbaric atrocities, which we hope are largely exaggerated. It
seems impossible that some of the accusations can be founded even partially.19

2‐The massive destructions and the impact on the economy

The documents emphasize the massive destructions in two defined fields.
First, the level of urban destructions, its consequences, and impact on the
populations: this aspect was largely developed in the Balkan Report. One can think
here of the descriptions of the cities of Serres or Adrianople. The photos sent by
d’Estournelles de Constant to New York representing ruins of Vassincourt or Brabant‐
le‐Roi, next to the site of the Battle of the Marne recalled and matched those of the
ruins of Serres.20 The Balkan report included numerous accounts of pillaging of houses
(furniture, private belongings), a fact that is also extensively reported also in the war
correspondence. In 1914, three cities were bound together: Belgrade, Louvain and
Reims, as they were equally heavily bombed. In public opinion and in the press, the
three countries were bound together by the war: “Serbia’s plight matched that of
Belgium” as Andrej Mitrović pointed out.21 D’Estournelles de Constant elaborated on
the concept of martyrdom when he described the destruction of the Reims cathedral
and he called it the Sacrilege. He travelled to Reims in 1914, 1915 and again in 1919.
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For his part, Milenko Vesnić wrote in 1917: In Belgium and in Serbia as in France, non‐
fortified cities have been bombed and burned, churches have been profaned and
burned, libraries burned and plundered. Do I have to remind you of Louvain and Reims
and to add Belgrade as well?22

Second, the CEIP put forward the impact of the war on the economy and its
consequences in the aftermath of the war. The Balkan Report devotes one third of its
appendices to assess the economic damage, destructions of the infrastructures (roads,
railroads, bridges), the industry, agriculture and how the war took an awful toll on the
financial and banking system. During the Great War, the Carnegie leaders took these
ideas one step further, emphasizing the enrichment through the war. D’Estournelles
de Constant pointed out how the war allowed a wide array of people to increase their
revenues. There were the ones indirectly linked to the military dealing with hospital
equipment, the pharmacists or even the food industry and the ones involved in the
military supply (uniforms, transports) or the military industry (ammunitions,
weapons). After the war, they would form a privileged group that would put forward
the benefits of war and incline to launch further conflicts.23 Building on the link
between economy and war, they also discussed the concept of economic sanctions,
and how to retain the delivery of raw materials to the enemy. For d’Estournelles de
Constant, economic sanctions constituted a new kind of weapon in warfare.24

3‐The war responsibility

One of the key aspects in the CEIP documents lay in the distinction clearly
established between the rulers and the ruled. The German and Austro‐Hungarian
emperors are both held responsible for the war and should be brought before an
international war tribunal. Kaiser Wilhelm II and Prussian militarism are distinguished
from the German people. On the Austro‐Hungarian side, “the government” is held
responsible for the war more than the Emperor himself. Franz Joseph who died in
1916 and his successor Charles are barely mentioned by name. For the CEIP, Vienna
and Berlin imposed the war upon the entire world. This idea of war responsibility was
already one of the major points raised in the Balkan report of 1914. In June 1914,
Dutton advised making the leaders in the Balkan nations realize that they cannot,
after this, drag their nations into war with impunity without being called to the bar of
judgment by civilized people.25 In 1915, d’Estournelles de Constant returned to the
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topic when he commented on the atrocities in Senlis in September 1914, asserting
that soldiers had only been following the orders given by their superiors, describing
these officers as the true criminals and these officers themselves simply carried out
that official order.26

4‐The concept of an inquiry: to report the war as seen and observed

As early as August 9, 1914, less than ten days after the outbreak of the war,
d’Estournelles de Constant elaborated on the concept of another inquiry, similar to
the one conducted in the Balkans, but this time to be conducted as the war unfolded
as a “current event”. In Le Figaro, the French statesman and historian, Gabriel
Hanotaux (1853‐1944), challenged the Endowment to launch an immediate inquiry
asking the USA as a neutral power to decide on “the fate of civilization”.27 The topic was
then discussed by the CEIP Executive Committee. In November 1914, d’Estournelles de
Constant and Butler exchanged the names of possible participants from the USA,
France, Great Britain, Belgium, including Samuel Train Dutton who had gone to the
Balkans in 1913. They suggested a possible itinerary following the front line from
Leuven to Reims and from Lille to Soissons, although they eventually would extend
the concept to other countries at war such as Russia, Serbia, Turkey and even Japan.28

The inquiry project appeared again in 1915, toward the end of the war in
1918, and once more in 1919. During the Paris Peace Conference of 1919‐1920, Greek
and Serbian delegates privately approached officials from the CEIP office and
requested that they either modify the conclusions of the Balkan report of 1914, which
they considered excessively pro‐Bulgarian or launch a completely new investigation.29

Archibald Reiss, the law professor from Switzerland known for his pro‐Serbian
position met with Justin Godart at the CEIP office.30 For Butler and d’Estournelles de
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Constant, the Balkan report of 1914 needed to be completed. In fact, both men
conceived it as the first part of a larger project and they were thinking of another
study to follow in an unknown future.31 However, in the end, Butler and d’Estournelles
de Constant rejected the Greek and Serbian requests but they did discuss the
possibility of sending a second commission along with another one, to Russia to
inquire into Bolshevism. In 1921, Godard from the Paris office was sent to Albania to
investigate the border issues with Greece and Yugoslavia. The Albanian report
defended the very existence of the newly born state, its borders and advocated for
its international recognition.32

II. How to build international peace? Could the lessons of the Balkans Wars 
be retained in the settlements of the war?

A. First assessments on the war. 

Once again, the Balkans served as a point of departure to elaborate on a
new and innovative concept of peace. In 1918, even before the fighting ended,
d’Estournelles de Constant questioned the origins of the war. Comparing the role
played by the issue of Alsace‐Lorraine versus the Balkans, he assigned the latter a
major leading role to the path toward the Great War. Alsace Lorraine should not and
could not have been the cause of the war. It is through the Balkans, and only the
Balkans that was to spark, the underlying conflict.33 For d’Estournelles de Constant,
Germany’s annexation of the two provinces of Alsace and Lorraine in 1871 was a
violation of right, a violation of the rules of law, an application of how force takes
precedence over law. In the same letter, he integrated the Balkan peninsula as part
of a large and ambitious plan put together by Vienna and Berlin looking for a passage
toward the East, the Orient, what he called a walk, a march toward Salonika, Istanbul
and Baghdad. He makes no reference to the Ottoman Empire but singles out these
three cities by name, probably because of their geo‐strategic interests. Around 1900,
Salonika was the third‐ranked Ottoman city for of its economic performance.34
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What are the lessons from the Balkan wars?

The lessons from the 1912‐1913 wars derived from an analysis of the Great
Powers’ policy in the Balkans since 1878. The Carnegie leadership, mainly
d’Estournelles de Constant and Dutton denounced the Great Powers’ involvement in
the region as focused on achieving their objective to establish or reinforce their
privileged zones of influence, rather than to solve the Balkan issues linked to the rise
of nationalism and the decline of the Ottoman Empire. In his letter comparing Alsace‐
Lorraine to the Balkans, d’Estournelles de Constant “accused” Germany and Austria‐
Hungary by name. He also denounced the long rivalry between Russia and
Austria‐Hungary using the Balkan people still under the Ottoman joke as a pawn.
Defending the nation‐building process, Nicholas Butler and the Endowment
supported the rights of every single nation, especially the small ones, to their own
unhindered development without being threatened by larger states or external
influence.35 However, expressing once again ambivalence in their appreciation of the
Balkans, the CEIP men also estimated that the region needed a global approach and
a global solution. They advocated the concept of a united Balkan Peninsula, a Balkan
union, a possible federation, but mainly from a cultural and economic perspective.
Ironically, the Paris office discussed the topic in a meeting held on June 17‐18, 1914.36

The archives do not mention specifically how a federative regime could be
implemented. In most of the Carnegie documents that discuss the concept of
international peace and the aftermath of the war, the Balkans is presented as a single
entity, a whole region extending from Romania to Greece, from Albania to Bulgaria
and after the war, including the new state of Turkey. For d’Estournelles de Constant,
the united Balkan people were strong enough to defeat the Ottoman Empire but the
Treaty of Bucharest concluded under the auspices of the Great Powers only served to
lay the basis for future antagonisms.

B. A new international order

Beyond the Balkans, the CEIP leaders had a strong sense that a new
international order had emerged from the Great War. Before 1914, Nicholas Butler
and Elihu Root (1845‐1937), Carnegie lawyers who specialized in international
arbitration and were the first CEIP directors, believed that a turning point in
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international affairs was approaching.37 Butler supported the idea of reforming the
international system, as he was aware of the global march towards a world dominated
by growing interdependence between politics and economics. Between 1907 and
1912, Butler elaborated the theory of the International Mind according to which
relations between states, considered all equal were perceived in terms of cooperation
to advance civilization through economic development and education. The
international mind is nothing more than the habit of thinking relations and external
affairs and is used to treat the various nations of the civilized world as equals and
friends cooperating in the progress of civilization, the development of trade and
industry, the diffusion of light and education in the world.38 He was in fact following
the early stage of cultural internationalism that was an attempt to build cultural
understanding and cooperation extended across borders. This was a trend that
prevailed among the American philanthropic intellectual elite. For the Carnegie
leadership and Elihu Root, global public opinion could be considered the true
international executive power, while the judiciary should reside in the international
court at The Hague and a consultative international organization would act as a
parliament.39 Having failed to stop the war, a fact that d’Estournelles de Constant and
Butler resented greatly, they confronted it and incorporated it into their thoughts to
emphasize the need for the creation of an international organization whose
competence should be placed above the one of the states on both sides of the
Atlantic. In a premonitory way, this future organization would be able to guarantee
international borders and settle international disputes by arbitration.40

The Carnegie Endowment and the concept of reconciliation

The CEIP leaders opting for a pragmatic approach envisioned the peace to
come in terms of cooperation, regional integration, an objective that could be reached
through education, i.e. continuous education for adults. Before the war, the Carnegie
men discussed various options for a durable peace in the Balkans. Their strategy was
twofold. On one side, they proposed to convene another Berlin Conference, to revise
the Treaty of Bucharest and to convince the Balkan governments to submit their
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regional issues to the Hague international court of arbitration. On the other side, they
suggested a series of practical measures such as sending CEIP representatives to the
Balkans for a period of six months to establish contact with the elites and to build
economic or financial ties with the rest of Europe and the United States.

After 1918, the concern for civilians was taken one step further, addressing
their situation in the postwar context. There, the CEIP revitalized its efforts to
promote international conciliation while keeping a priority for education in
connection with Andrew Carnegie’s major involvement into library buildings.41 In
1919, a very original plan was designed based on the idea that education of the public
thanks to free access to reading, could help the reconciliation process. Butler
managed to convince the trustees to undertake a reconstruction program in urban
areas and financed a triple operation, the building of large libraries in Leuven, Reims
and Belgrade.42 The CEIP was interested in the concepts of urban public space and its
link to public institutions as the goal of the Endowment was to provide full free public
access to reading. After the war, the three cities were also dealing with reshaping
their urban landscape to depict the evolving relationship between their residents and
their access to knowledge after the war. The European dimension of the libraries
project is underlined as the construction of the Yugoslav library was linked to the
construction of those in Belgium and in France and perceived as such by the press on
both sides of the Atlantic. In the same spirit, the CEIP addressed the issue of
reconciliation with Germany and discussed the role and place of Germany in the
Europe of tomorrow. There again, they envisioned a European Union and even a
federative regime: A place should be given to Germany, from Berlin to Vienna in the
organization of a general European confederation.43

Up to the mid‐1930s, Butler and the CEIP leaders remained preoccupied with
the Balkans and debated about the Balkans’ political and economic situation. They
were greatly concerned with the need for regional security and stability. Early in
October 1930, disturbed by the volatile situation in the region, Butler wrote to Earl
Babcock (1882‐1935), the new director of the CEIP office in Paris: the Balkan situation
continues to trouble me…we should never be forgiven if, should anything happen in
the Balkans in a year or two, we had done nothing to smooth the path of those who
are trying to strengthen the movement for international understanding and
international cooperation.44 At that time, once again, Butler was thinking of sending
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another international commission to the Balkans following the format of the one of
1913. The trustees had discussed the matter in May 1930; in Paris the Executive
Committee rejected the idea, recalling that the 1913 commission and the openly pro‐
Bulgarian stance of some of its members had discredited the Endowment.45 Then,
instead Butler took the initiative to intervene one more time in the Balkans hoping to
implement cooperation and “to advance civilization” through economic development
and education. From 1930 to 1934, the CEIP provided a decisive support to the Balkan
conferences in two ways. First, by sending a Carnegie representative, Earle Babcock
himself, and second by contributing financially to the venue of the four conferences. The
six Balkan delegations of Yugoslavia, Bulgaria, Greece, Albania, Romania and Turkey were
granted an annual fund to organize and ensure their attendance at the conferences. The
format and the topics discussed could not have been more appealing to the Carnegie
men: first, there was a semiofficial character since none of the governments sent official
representatives, it was more a gathering of professional organizations, politicians,
university professors, and peace organizations activists. Second, the main objective was
the future of the region as one entity, a possible entente or union and the idea of a
Balkan unity.46 Despite the well‐known limited tangible results, these meetings
constituted a platform for exchange. In the context of the worldwide economic crisis, the
Conferences were designed to bring the Balkan states closer.

Conclusion

The CEIP archival materials show how the Balkan Wars played a role of a
stimulus in the thinking of the Carnegie leaders during the Great War. They provide an
exceptional testimony about the Great War and its aftermath. They emphasized a new
periodization of the war, as a war that lasted six years as they fully integrated the
Balkans and the Eastern Question into their analysis. The documents also reveal the
role played by the non‐governmental organization as a new actor on the international
stage during the Great War. Finally, on a personal note, the exchange of letters
between Butler and d’Estournelles de Constant constitutes a dialogue between two
men and two friends living on each side of the Atlantic, addressing the fundamental
transformation of international affairs they were witnessing while confronting the
social changes and mutations that were being generated through and by the war.
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Надин Акунд

КАРНЕГИЈЕВА ФОНДАЦИЈА ЗА МИР У СВЕТУ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ:
ПЕРЦЕПЦИЈЕ И УТИЦАЈ НА БАЛКАН

Резиме

Карнеги фондација за међународни мир је 1914. године обавила једну
међународну истрагу за откривање злочина почињених током балканских
ратова. Током Великог рата, Фондација је показала велики интерес за регион,
сматрајући да је рат почео 1912. године, а не две године касније. Овај чланак
приказује како је Балкан заузео „привилеговано место“ у мрежи активности које
је Карнеги фондација за међународни мир, спроводила и истраживала теме које
су се појавиле у Балканском извештају: ратна окрутност, права цивила у ратним
сукобима, одговорност за рат, економска штета и разарања урбаних области.
Фондација је заговарала нову дипломатију под арбитражом једне међународне
организације и радила у правцу постизања одрживог мира кроз примену
искустава из балканских ратова. Чланак се такође бави амбивалентношћу која је
постојала међу члановима Карнегијевог тима о томе да ли је Балкан требало
анализирати истовремено на два различита нивоа. На основу регионалних
интеграција (економија, образовање), Фондација је гледала на Балкан као на
јединствен ентитет и подручје које је недавно изашло из рата. Лични утисци били
су пресудни да се лидери Карнеги фондације за међународни мир радије
опредељују за поједине земље (Србија, Албанија) него за друге (Грчка, Бугарска).

Кључне речи: Карнеги фондација, балкански ратови, међународни мир, ратна
окрутност, истрага, међународна политика, Никлас Бутлер, Пол Д’стурнелес де Констант.
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УДК: 327(497.11:470)“1916“:929 Пашић Н.

Андреј Л. ШЕМЈАКИН

СА КРФА У РУСИЈУ: 
НИКОЛА ПАШИЋ У ПЕТРОГРАДУ И МОСКВИ 1916. ГОДИНЕ

Апстракт: У чланку се реконструишу детаљи последње посете председника
владе Србије Николе Пашића царској Русији у пролеће 1916. године. Закључује се, да је
главни разлог те посете лежао у његовој жељи да ојача свој положај на власти, који се
пољуљао после „Српске Голготе” и евакуације на Крф. За разлику од ранијих радова
(Никола Б. Поповић, Ђорђе Станковић), овде се више пажње обраћа на друштвени
контекст боравка Пашића у Петрограду и Москви.

Кључне речи: Србија, Русија, Крф, Петроград, Москва, Никола Пашић, Александар
Карађорђевић, Александар III, Николај II.

У тексту који следи аутор поставља себи задатак да реконструише
детаље последње посете Николе Пашића царској Русији. Док се прва десила још
децембра далеке 1885. године (и то као тајна и завереничка1), последња се
догодила – на пролеће 1916. године, дакле у току Првог светског рата. Овде не
бисмо хтели да анализирамо политичке аспекте те посете, имајући у виду да су
то одавно и на најбољи начин већ учинили виђени српски историчари Никола Б.
Поповић2 и Ђорђе Станковић.3 Више би волели да усмеримо пажњу на
друштвену, то јест личну, димензију боравка Пашића у Русији и однос Руса
(власти и друштва) према њему… 
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1 Види о томе: А. Л. Шемјакин, Митрополит Михаило у емиграцији (Заједно са Николом
Пашићем против Милана Обреновића), Зборник Историјског музеја Србије 31 (Београд
2003) 219–238.
2 Н. Поповић, Србија и царска Русија, Београд 1994, 284–291.
3 Ђ. Станковић, Никола Пашић, савезници и стварање Југославије, Зајечар 19952, 197–200. 



Као што је познато, почетком 1916. године завршила се „Српска Голгота”
– мучан (често по снегу, ветру и без парчета хлеба) прелазак остатака српске
војске и дела становништва преко албанских планина и њихова евакуација са
јадранске обале на грчко острво Крф. На Крфу су се веома заоштрили односи
војног и политичког дела српске елите и постали доста напети, јер је свака од
страна желела да скине са себе одговорност за ратни пораз из 1915. године. Све
је било баш онако као што је у својим успоменама записао генерал Панта
Драшкић: „Чим код нас Срба престане да се осећа опасност, одмах почнимо да
се међу собом гложимо”.4 Војвода Радомир Путник био је оболео и
пензионисан; такође, смењен је његов помоћник (будући други по реду генерал
– академик САНУ, тада још пуковник) Живко Павловић, као и министар војни
Радивоје Бојовић. Лични положај председника владе Николе Пашића био је
значајно пољуљан, а регент Александар Карађорђевић помишљао је на нову
владу са војводом Живојином Мишићем на челу.

У таквим околностима српски премијер је одмах осетио опасност за себе.
Пред њим се поставило вечито питање – шта да се ради? И стари политички лисац
(а Пашић је већ био зашао у осму деценију) пронашао је поново решење и на
крају успешно испливао из те драматичне ситуације. Али, да кренимо редом. 

* * *

На пролеће 1916. године престолонаследник Александар је кренуо са
Крфа у дипломатску турнеју по савезничким престоницама. Председник владе
га је пратио. Али, док су Рим, Париз и Лондон обишли заједно, у Петроград је
Пашић отпутовао сам. Њему се јако ишло у Русију. Зашто? 

Ствар је у томе, да је царска Русија увек била најјачи ослонац Николе
Пашића. И то не само руска власт током владавине Александра III* и Николаја II**,
него, подвлачимо то посебно, и целокупно руско друштво. Као доказ тога,
навешћемо само два примера. Прво питање које се намеће јесте: са ким и са
чим се асоцирала Србија у очима образованог руског друштва? У вези са тим
питањем, познати српски лингвиста и редовни члан САНУ Ирена (Ирина Георгијевна)
Грицкат‐Радуловић сећала се своје мајке, која је увек била ван политике***: „Све, што
је моја мајка раније знала о Србији (дакле, још пре емигра ције у Југославију. – А. Ш.)
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4 П. Драшкић, Моји мемоари, приред. Д. Батаковић, Београд 1990, 158.
* Године 1894, на пример, после повратка Милана Обреновића у Београд, Александар III
је упутио свом имењаку – српском краљу Александру својеручно писмо, у којем је
подвукао, да Никола Пашић ужива његово посебно благовољење.
** Године 1899, када се после Ивањданског атентата Пашићу радило о глави, само га је
моћна реч Николаја II спасла од сигурне смрти.
*** Зинаида Григоријевна Грицкат (рођена Черникова) у Петербургу је завршила конзерва ‐
торијум, а у Београду предавала музику у школама „Стеван Мокрањац” и „Корнелије
Станковић”.



– то су Дунав са Савом и Моравом, затим Београд и Ниш, краљ Петар и министар
Пашић. И гроф Вронски на крају „Ане Карењине“ одлазио је, чини се, у Србију…”.5

Други пак Руси, ближи политици, јавно су изражавали жељу да се упознају са
Пашићем, када им се за то указивала прилика. Отправник послова Русије у Нишу
Василиј Николајевич Штрандман писао је у својим мемоарима: „За Петроград
су отпутовали и наш последњи амбасадор у Бечу Николај Николајевич Шебеко,
херцог Георгије Лајхтенбершки са супругом и Вера Демидов. За њих сам
приредио ручак и позвао брачни пар Пашић, који је тим особама био
занимљив”.6

Будући свестан своје популарности у једној великој држави и чланици
Антанте, Пашић је похитао у Петроград и није се преварио. Све његове наде у
Русију, у подршку руског цара и руског друштва потпуно су се оправдале.

Дакле, можемо да констатујемо да је кључни разлог, који је и одвео
Пашића у Русију 1916. године, била његова жеља да ојача свој пољуљани
положај и да „подвуче, – како се о томе у разговору са ађутантом изразио
љубоморни регент Александар, – своју међународну вредност”. И злобно је
додао: „Али ја сам му прикачио Јоцу Пижона”.7 Вероватно због ове „шпијунске”,
да је тако назовемо, улоге Јована Јовановића‐Пижона, у његовом дневнику –
овом заиста драгоценом извору за историју спољне политике Србије, о тој
посети Русији нема готово ни слова…

* * *

Шеснаестог априла 1916. године Никола Пашић је допутовао у
Петроград. Дочек и однос Руса према њему био је према свим очекивањима
сјајан и пун пажње. Мада, истини за вољу, у почетку министар спољних послова
Русије Сергеј Дмитријевич Сазонов, који се увек нечег прибојавао, баш и није
посебно желео да види српског премјера у Русији. „Сматрам да његов долазак,
– писао је он руском амбасадору у Риму Александру Александровичу Гирсу, – у
садашњим околностима може да изазове непожељну реакцију”.8 Али Гирс је
одлучно стао на страну Пашића: „Јако се бојим да ће одлагање посете
произвести на њега веома тежак утисак”. И даље: „Дозволићу себи да кажем,
да заиста није згодно одлагати његов долазак у Петроград, тим пре што је у
садашњем тренутку тешко могуће очекивати покретање неких осетљивих
питања”.9 И министар „се предао” – у Париз и Рим (за руског посланика у Србији
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5 И. Г. Грицкат‐Радулович, На зарубежной родине, Русские о Сербии и сербах. Т. II
(архивные свидетельства), сост. А. Л. Шемякин, Москва 2014, 519.
6 В. Штрандман, Балканске успомене, Београд 2009, 401.
7 П. Драшкић, Моји мемоари, 157.
8 Архив внешней политики Российской империи (даље – АВПРИ). Ф. Политархив (1916.).
Д. 4024. Л. 20 (2/15. марта 1916.).
9 Исто. Л. 21–22 (А. А. Гирс – С. Д. Сазонову. Рим, 4/17. марта 1916).



кнеза Григорија Николајевича Трубецког) отишао је телеграм: „Можете да
пренесете Пашићу, да препрека за његов долазак нема”.10 Нема сумње, да је на
промену расположења Сазонова у позитивном правцу утицао (директно или
индиректно) и Николај II.

Дакле, да поновимо, Пашића су у Русији дочекали као „рођака”. И поред
тога што је лично он, преко руског посланика, иницирао ту посету, трочлана
српска делегација је дошла у Петроград као гост руске владе, па је све трошкове
њеног боравка сносило Министарство императорског двора (по личном
одобрењу императора).11 Премијер је планирао да остане у Русији само пет дана,
„да се захвали на помоћи и лично поразговара са одговорним људима”,12 како
је сам рекао А. А. Гирсу, па да се врати у Париз. Али уместо тога провео је „у
гостима” готово читав месец, јер му је Николај II препоручио да осим престонице
обиђе још Москву и Одесу, где се формирала Српска добровољачка дивизија.
Осамнаестог априла у згради на Певческом мосту он је разговарао са министром
Сазоновим и остао тим преговорима потпуно задовољан, јер су Руси подржали
Србе у главном – признали су неопходност да се Бугарска казни због октобарске
издаје 1915. године. 

Пашић је 20. априла добио од императора орден Светог Владимира I реда*

– награду високу и ретку, јер за две године рата од самих Руса истим орденом је
био одликован само командант Западног фронта генерал Николај Иудович
Иванов, а од Срба свега четворица – Јован Ристић, митрополити Михајло и
Димитрије, те краљевић Александар Карађорђевић – имали су руског Владимира,
али, за разлику од Пашића, прва тројица – тек II реда, а Александар – IV реда са
мачевима. Дакле, Пашићево одликовање било је знак посебног благовољења и
наклоњености руског самодршца према њему. 

Идућег дана, 21. априла, уследио је други знак царске пажње. У 11 сати
Пашић је примљен у Царском Селу у „височајшују” аудијенцију, која је трајала
читав сат, а након тога су Срби (он, његов секретар Милан Шајиновић, регентов
„шпијун” Јован Јовановић и посланик у Русији Мирослав Спалајковић) позвани
на доручак у кругу императорске породице. У архиву је сачуван план округлог
стола из мале библиотеке Александровског дворца у Царском Селу, на којем су
обележена места свију присутних на том историјском доручку. И то је врло
занимљиво. Дакле, осим цара и царице Александре Фјодоровне, царских кћери
(Татјане, Марије, Олге, Анастасије) и наследника престола Алексеја Николајевича,
затим гувернера, дворског маршала, дежурног ађутанта и, најзад, српске
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10 Исто. Л. 23 (С. Д. Сазонов – А. П. Извољском и А. А. Гирсу. Петроград, 6/19. марта 1916).
11 Российский Государственный исторический архив (даље – РГИА). Ф. 472. Оп. 60. Д. 2300.
Л. 3 об. – 4.
12 АВПРИ. Ф. Политархив (1916). Д. 4024. Л. 22 (А. А. Гирс – С. Д. Сазонову. Рим, 4/17. марта 1916).
* Осим ордена светог Владимира, Пашић је раније од Александра III и Николаја II добио
још светог Станислава I реда (1890), Белог Орла (1891), дијаманте (1910), Светог Александра
Невског (1912) и златну табакеру са дијамантима (1908). – Види: А. Л. Шемякин, Орденоносец
Николай Петрович. Русские награды Николы Пашича, Родина 10 (2003).



делегације, доручку није присуствовао нити један руски званичник,13 што само
указује на приватну и готово интимну природу тог догађаја.

И то није случајно. Још 1893. године престолонаследник Николај
Александрович се лично упознао са Николом Пашићем – тада српским посла ‐
ником у Русији.14 У историју је ушла и његова интегрална оцена српског премјера:
„Пашић је стуб здраве политике Србије”.15 Такође је добро познато, да му је
император одлучно рекао током аудијенције у јануару 1914. године: „Урадићемо
све за Србију!”,16 што је и испунио свега шест месеци касније. А Пашић се баш
тада обраћао лично њему поводом једне веома деликатне ствари – потенцијалне
женидбе краљевића Александра са једном од царевих кћери.17 Нацрт писма
цару тим поводом на руском језику сачуван је у Пашићевој заоставштини.18

Дакле, имењаци су се одавно познавали и поштовали, разуме се – сваки на свом
нивоу и на свој начин… А тог априлског дана император је записао у свом
дневнику: „Завтракали со стариком Пашичем” („Доручковали смо са старцем
Пашићем”).19 И његов син, престолонаследник Алексеј, који се тада, успут
речено, први пут нашао у „одраслом” друштву,20 поновио је у својој бележници
исте речи: „Был старик Пашич” („Био је старац Пашић”).21 Оно полуфамилијарно
„старик” опет индиректно сведочи о правом односу императорске породице
према Николају Петровичу, како су га обично звали у Русији *… 

У пажњи према Пашићу за руским царем није заостајало ни руско
друштво. Двадесетпетог априла је у његову част приређен свечани пријем у
хотелу „Асторија”, на који је позвано 300 људи. Истог дана Петроградско
друштво за помоћ Србији уручило је Пашићу 70 хиљада рубаља.22
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13 РГИА. Ф. 472. Оп. 3. Д. 1939. Л. 3.
14 Государственный архив Российской Федерации (даље – ГАРФ). Ф. 601. Оп. 1. Д. 1587. Л. 33 об.
15 Д. Поповић, Никола Пашић и Русија, Годишњица Николе Чупића XLVI (1937) 146.
16 Н. Пашић, Аудијенција код руског цара Николе II, Срби о Русији и Русима. Од Елизавете
Петровне до Владимира Путина (1750–2010). Антологија, приред. М. Јовановић, Београд
2011, 233.
17 Исто, 232–233.
18 Архив Србије (даље – АС). Заоставштина Николе Пашића (несређена грађа). 
19 Дневники императора Николая. II. Т. 2. 1905–1918 гг., Москва 1914, 128.
20 Новое время (23 апреля (6 мая) 1916). 
21 ГАРФ. Ф. 682. Оп. 1. Д. 189. Л. 116.
* Генерал Панта Драшкић се сећао, како му је пуковник Ђорђе Остојић (маршал двора)
причао, „да се изненадио, приликом једног путовања у Петроград са Пашићем, како су
Пашића свугде лепо дочекивали. Сви министри и великодостојници су му прилазили са
срдачним поздравом: „Здраствујте, Николаје Петровићу!“ <…> И цар га је такође ословио
пријатељским поздравом: „Здраствујте, Николаје Петровићу!“„ (П. Драшкић, Моји
мемоари, приред. Д. Батаковић, Београд 1990, 158).
22 Новое время (26 апреля (9 мая) 1916). 



* * *

У Москви је било још боље. Ту је Никола Пашић, као представник једног
малог народа, који се ипак није предао много надмоћнијем непријатељу,
доживео прави тријумф. Председник Московске општине Михаил Васиљевич
Челноков дочекао га је на Николајевској железничкој станици 28. априла, по
старом руском обичају, са хлебом и сољу на сребрном послужавнику.* На
послужавнику је писало: „Министру‐председнику Србије Николи Пашићу од
Московске градске самоуправе”.23 На пријему, приређеном у његову част 29.
априла у чувеном московском хотелу „Метропол” присуствовало је 600 људи –
два пута више него у петроградској „Асторији”. Овде је чак и јеловник био
смишљен у духу те „манифестације”: „Чорба словенска. Супа московска. Смуђ на
чешки начин. Печење. Српска салата. Сосови: пољски и хрватски”.24 У овом
детаљу се добро препознаје Москва – широкогруда, гостољубива, словено ‐
филска. За разлику, рецимо, од „хладног”, европског и космополитског
Петрограда са његовим „кремом шампињон” или „кечигом на енглески начин”,
чиме су се служили гости у „Асторији”.25

Такође, уочи тог величанственог пријема, дакле 28. априла увече, у
Московској градској општини одржана је свечана седница, на којој се Пашић
појавио са орденом Светог Владимира. Слика из новина „Московский листок”
(„Московски листић”) пружа ретку прилику да се он види са црвено‐црном
владимирском траком преко рамена и звездом.26 На седници је једногласно
донета одлука, коју је саопштио М. В. Челноков: Прво: „Да се замоли Његова
екселенција, председник владе Србије Николај Петрович Пашић, да прими у
знак благослова Москве икону Светог Ђорђа”. И друго: „Да се Николају
Петровичу Пашићу додели из средстава Московске градске самоуправе сто
хиљада рубаља као помоћ изнемоглом од рата српском народу”**.27 Уз јак
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* Овај сребрни послужавник је једна једина ствар, која је преостала од многобројних
руских одликовања и других награда, које је добио Никола Пашић током своје дуге
политичке каријере. Млађи унук Ђорђе Пашић га је 1995. године предао у задужбину
свога деде у Зајечару, где се он налази и данас.
23 Раннее утро (29 апреля 1916).
24 АС. Заоставштина Николе Пашића (несређена грађа).
25 Исто.
26 Московский листок (30 апреля 1916).
** До 28. априла 1916. (дакле још пре свога дара Пашићу) Московска општина је издвојила
за помоћ Србији укупно 262.665 рубаља и прикупила још 5.060 рубаља и 13 копејки
добровољних прилога од појединих грађана Москве (види: Центральный исторический
архив Москвы. Ф. 179. Оп. 21. Д. 3453. Л. 6).
27 Центральный исторический архив Москвы (даље – ЦИАМ). Ф. 179. Оп. 21. Д. 3453. Л. 9.
Објављено: Москва – Сербия, Белград – Россия. Сборник документов и материалов. Т. 3.
Общественно‐политические и культурные связи в 1878–1917 гг., Москва – Београд
2012, 344.



аплауз, српски гост је потписао признаницу на руском језику: „Николай Петрович
Пашич. Министр‐председатель Сербский”. 

У свом одговору (и опет на руском) Пашић се захвалио Московљанима
на овом дару и обраћајући се градоначелнику Челнокову, рекао: „Ја се вама
захваљујем на срдачном поздраву лично мени. Ја одавно познајем Москву,
долазим у њу, волим је и високо поштујем ваше градско друштвено управленије.
Као бивши градоначелник Београда, ја могу посебно да оценим његов рад…”.28

И то је тачно – као бивши шеф Београдске општине*, Пашић је обишао трамвајски
депо у Соколницима и водоводну станицу у Рубљеву, која функционише и дан‐
данас. Али рат је захтевао своје. Због тога је, поред цивилних објеката, посетио
и фабрику артиљеријске муниције.29 Где год је крочио, Пашић је свугде био
дочекан од радника и локалног руководства са узвицима „Живео!”

Док је Пашић био у Москви, град је и даље напредовао у прикупљању
помоћи Србима. Московски словенски комитет је издвојио за њега 40 хиљада,30

а Московска земска управа – 10 хиљада рубаља.31 Доцније, кад је кренуо у Одесу,
у инспекцију Српске добровољачке дивизије, добио је успут од градских власти
у Кијеву 25 хиљада рубаља,32 а у Одеси – чак 30 хиљада.33

Средином маја, после обиласка српских јединица у Одеси, Никола
Пашић је у најбољем расположењу напустио Русију и вратио се, преко Париза и
Нице, на Крф. Њему се вероватно чинило да ће у односима између Србије и
Русије и даље све бити у потпуном реду. Али „чудни су путеви Господњи”. Само
неколико година касније Михајил Васиљевич Челноков, који је сасвим недавно
срдачно поздрављао Николу Пашића са трибине Московске општине, уручујући
му 100 хиљада рубаља, потписаће пред Пашићем у Београду признаницу о
добијању 10 хиљада динара избегличке помоћи ...34

Али то је већ друга историја! 

* * *

И на крају још неколико речи. За разлику од многих политичара, Николи
Пашићу је био својствен осећај захвалности, што ћемо и показати на „судбини”
од Руса добијеног новца.
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28 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 21. Д. 3453. Л. 5. Објављено: Москва – Сербия, Белград – Россия.
Сборник документов и материалов. Т. 3. Общественно‐политические и культурные
связи в 1878–1917 гг., 348.
* Никола Пашић је стајао на челу Београдске општине два пута – 1890–1891. и 1897. године.
29 Русское слово (30 апреля (13 мая) 1916). 
30 Речь (30 апреля 1916).
31 Исто.
32 Русские ведомости (3 мая 1916).
33 Новое время (5 (18) мая 1916).
34 АС. Заоставштина Николе Пашића (несређена грађа).



У Историјском архиву „Тимочке крајине” у Зајечару чува се његова
штедна књижица из 1922. године, која је непосредно везана за Пашићеву
последњу посету Русији и несрећном руском императору Николају II. Пре око
петнаест година њу је пронашао и откупио за Архив његов тадашњи директор и
председник Задужбине „Никола Пашић”, наш добар колега и пријатељ Бора
Димитријевић* – сада је директор Народног музеја у Зајечару. Ову књижицу
Пашић је отворио 11. јануара 1922. године, уложивши 684.875 динара у сребру.
Испод имена и презимена улагача у загради је забележено: „Руски прилози”**.
На другој страни стајало је следеће: „Новац на овој књижици може подизати
само г. Никола Пашић”. И даље – другим рукописом: „У случају моје смрти новац
на овој књижици предати председнику Народне скупштине, са жељом, да
Скупштина реши, да се овај новац употреби на подизање споменика
благоупокојеном руском цару Николи II у знак захвалности српског народа.
Никола Пашић (аутограф. – А. Ш. ). 24 март 1922. године. У Београду”.35

У децембру 1926. године, када је Пашић преминуо, сума „руских
прилога” на његовом рачуну већ је износила 826.605 динара, дакле порасла је
због камате. Поштујући вољу покојног улагача, управник Државне хипотекарне
банке одмах је известио о њој председника Народне скупштине Марка
Трифковића. Ово његово писмо Трифковићу добро је познато – оно је објављено
у радикалском Алманаху „Пашић” још 1927. године.36 Због тога смо дуго били
сигурни да су Пашићеве паре заиста отишле на подизање познатог споменика
„Николаю II и двум миллионам руских солдат Великой войны” на Новом гробљу
(архитекта Роман Николајевич Верховски – 1935).37 Међутим, тек кад се његова
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* Користећи прилику, захваљујемо се Бори Димитријевићу на копији штедне књижице
Николе Пашића, коју је он одмах по откупу урадио за нас. 
** А годину дана пре, 29. јануара 1921. године, директор Француске хипотекарне банке у
Београду Л. Гавриловић је издао Пашићу признаницу „на франц.[уских] франака 269.237,
коју сам суму примио од господина Н. П. Пашића, председника Министарског савета, с
тим да ову суму претворим по најбољем курсу у динаре и те добивене динаре вратим
господину председнику Пашићу” (види: Архив Србије. Заоставштина Николе Пашића
(несређена грађа))… Сигурни смо, да је наиме оваj новац у француским францима – и јесу
ти „руски прилози”, или прецизније речено – оно, што је од њих остало. Треба имати у
виду, да је Пашић увек био штедљив „домаћин”, посебно што се тицало „поклона”, и више
је волео да не троши све одмах, него да сачува нешто и за „црни дан”. Тако је поступао са
добровољним прилозима и у време балканских ратова (види: Ј. Жујовић, Дневник. Т. II,
приредио Д. Тодоровић, Београд 1986, 26, 37). Дакле, према нашем мишљењу, готово
700.000 динара, што су били уложени на његову штедну књижицу – то је српски
еквиваленат „руских прилога” (или њихових остатака), које су се још чувале код њега. 
35 Историјски архив Зајечара. Збирка докумената о Николи Пашићу. Бр. 36 (даље – ИАЗ.
НП‐36). Објављено: Б. Димитријевић, Штедна књижица Николе Пашића из 1922. године,
Архив 3 (Београд 2002) 124–130.
36 „Пашић”. Илустровани радикални алманах. Грађа за педесетогодишњу историју
Народне радикалне странке и политичку историју Србије. Књ. IV, Београд 1927, 97.
37 Види, на пример: А. Шемјакин, Никола Пашић (1845–1926), Заробљеници националне
идеје. Политички портрети лидера Источне Европе, Београд 1996, 160–190. 



књижица нашла у Зајечарском архиву, открило се право стање ствари. Дакле,
новац није био наменски искоришћен, него је остао на рачуну и наставио и даље
да „шета” из године у годину, са прирастајућом каматом. Његови трагови се губе тек
1946. године. Тада је рачун био затворен.38 Ипак, књижица на срећу није уништена.

Ко је одговоран да се Пашићева воља није испоштовала. Породица или,
можда, руководство Народне скупштине, иза кога је стајао краљ, који је
последњих година живота веома мрзео Пашића? За сада је то немогуће тачно
закључити. Јасно је једно – да сам покојник у свему томе није крив. 
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Andrey L. Shemyakin

FROM ISLAND OF CORFU TO RUSSIA: 
NIKOLA PAŠIĆ IN ST. PETERSBURG AND MOSCOW IN 1916

Summary

In May 1916, after the tragedy of “Serbian Golgotha” Nikola Pašić visited Russia.
The main reason for this trip was his desire to enlist the support of Petrograd in the
situation of significant weakening of its own position in Serbian politics after the defeat
of Serbia and the Government’s and army’s withdrawal to the Greek island of Corfu. The
Serbian Prime Minister reached his goals brilliantly: the highly positive attitude of the
Russian authorities was reflected in awarding him the First‐Class Order of St. Vladimir,
including private admission with Emperor Nicholas II. Russian society gave him about
200 thousand rubles as assistance to the Serbian army. Pašić was the only reliable Serbian
politician whom Russians could trust. That is why Pašić’s political fate developed
successfully after returning to Corfu – Prince Regent Aleksandar Karađorđević abandoned
his intention of relieving him of duty of the Serbian Prime Minister.

Keywords: Serbia, Russia, Corfu, Saint Petersburg, Moscow, Nikola Pašić, Aleksandar
Karađorđević, Aleksandar III, Emperor Nicholas II.
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Alexandre SHELDON‐DUPLAIX

THE FRENCH NAVY 
AND THE BALKAN THEATRE (1914–1918)

Abstract: In 1914, the French Navy ranked fourth in the world in terms of tonnage
(793 000) and third in the number of men (2850 officers and 62 600 ratings). After having
missed the dreadnought revolution in the previous decade, France now deployed two dread‐
noughts, six pre‐dreadnoughts, eleven old battleships and fifteen cruisers in the Mediterranean
theatre where Paris concentrated its Navy, facing the superior forces of Italy and Austro‐Hun‐
gary (four and three dreadnoughts and the same numbers of pre‐dreadnoughts). With Britain
fielding only three battlecruisers and eight cruisers in the theatre, the Entente expected a de‐
cisive battle under unfavourable conditions. After failing to intercept the German cruisers flee‐
ing to Turkey, Paris and London agreed to give – in theory – the responsibility of the
Mediterranean to France where the Balkan theatre soon became the central issue. With the
good news of Italian neutrality, the French Navy focused on blocking the Austro‐Hungarian
fleet in the Adriatic Sea and on monitoring the trade with neutral Bulgaria in the Aegean (1914‐
15). The focus then moved to the Dardanelles where the Entente failed to defeat Turkey and
to Salonika where the French Navy transported successfully the Serbian Army to resume fight‐
ing against now belligerent Bulgaria (1915‐16). Siding with the Anglo‐French, Italy helped neu‐
tralising the Austro‐Hungarian fleet while Austro‐German submarines challenged the Allies’
communications and sea control. Intimidating Greece into joining the Entente (1916‐17) and
providing support on the Macedonian front where the Entente launched the decisive offensive,
the French Navy went on to support the Allied forces into the Black Sea (1918‐19). 

Keywords: French Navy, World War 1 at sea, Balkan Theatre, economic warfare, sub‐
marine warfare, intelligence. 

Command, control and mistakes

The Agreement of 10 February 1914 between the French and British
admiralties, ratified on 31 March provided that the two main Allied forces would
operate separately but mutually support each other. French secret instructions of
Plan XVII received on 7 April required the CINC of France’s Armée Navale to protect
the transfer of the 19th Army Corps from North Africa and establish maritime control
of the western Mediterranean. The fact that England entered the war one day after

207



France precluded a combined manoeuvre, explaining partially the failure of both
navies to intercept the German battle cruiser Goeben together with the cruiser
Breslau. German Admiral Souchon had been tasked to block the French 19th Army
Corps at the outbreak of a conflict. On 1 August, upon receiving news of the war
between Austria and Serbia and without waiting for orders, the two cruisers rallied
to Brindisi; on 2 August, they coaled at Messina; on 4 August, at the outbreak of war
with France, the Goeben and Breslau shelled respectively Bone and Philippeville in
Algeria, fleeing to the east and Constantinople that they reached on the 10th.1

Neither the French nor the British Admirals in the Mediterranean – Broué
de Lapeyrière and Milne – could have anticipated such a move. Unlike Souchon they
had not been kept informed of Britain’s confiscation of two Ottoman battleships and
of Turkey’s anger and imminent alliance with Germany despite the fact that both the
British and French Foreign Ministries were already in the know, thanks to their Black
Chambers.2 The only information received by Milne – the mining of the Dardanelles
– made a German move to Constantinople even more unlikely. With the German
battle‐cruiser and cruiser joining the Ottoman Navy, as substitutes to the undelivered
British battleships, the naval balance in the Aegean and Black Sea shifted. Milne and
Lapeyrière also failed to make contact despite several attempts by the former
including a radio message that was received but not communicated to the latter.3

It was not until 6 August that the British Admiralty and the French General
Staff signed an agreement specifying – in theory – that the overall responsibility for
naval operations belonged to France in the Mediterranean. In reality, London retained
operational control, especially in the Levant. With St Petersburg, the formal Franco‐
Russian alliance did not include a naval protocol, a liaison between the two fleets being
of lesser interest to Russia. Despite the confusion that they caused, the Goeben and
Breslau did not succeed in impeding the crossing of the French 19th Army Corps that
made it to Marseille and to the Western front. However, by failing to inform their navies
of the imminent German‐Ottoman alliance, the Franco‐British let two German cruisers
escape to Constantinople where they would soon initiate Russo‐Turkish hostilities.4

Waging economic warfare 

Via Suez, the Eastern route brought into the Mediterranean and ultimately
to British and French ports wheat, jute, rice and tea from India and Ceylon, tin, rubber,
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1 Pierre Barnaud, La poursuite des croiseurs allemands en 1914 : Goeben et Breslau, Ecole
supérieure de Marine, Paris 1922, 31 p. 
2 Cité par André Laurens, Histoire du commandement naval en Méditerranée, 1914–1918, Paris
1931, 10. 
3 Barnaud, op. cit., 18–20. 
4 Thierry d’Argenlieu, Organisation du commandement en Méditerranée, Ecole supérieure de
Marine, Paris 1921, 31 p. 



sugar, oil from Malaysia, Java and Borneo, minerals from Tonkin, silk, tea and copper
from China and Japan, wool, frozen meat, cereals and butter from Australia. To keep
those supply lines open, control of the Mediterranean was of paramount importance.
French shipping company the Messageries Maritimes also traded with the Balkan
region, in particular with Bulgaria’s Aegean coast in the aftermath of France’s twelve
years naval mission to create, organize and direct the small Bulgarian flotilla (1896‐
1908). With the outbreak of War, Germany and Austro‐Hungary virtually ceased all
maritime traffic, making vain all efforts to intercept their flags. The situation therefore
required closer cooperation between the Allies to determine the registered consignees
that could send goods to the enemy. In the Mediterranean, all vessels were controlled
at Gibraltar and three miles off Port Said, the Suez Canal being neutral.5

The French Navy regarded visits on the high seas as foolish if there was no
supporting intelligence. Under the 1856 Declaration of Paris, enemy goods, except
contraband of war could not be seized on neutral ships and neutral goods, except
contraband of war, could not be seized on enemy ships. At first, rubber, major metals,
leather, oil, glycerine and cotton were not on the list of contraband despite the fact
that they were used by the defence industry. To France’s discontentment, Britain did
not want to prejudice its markets (cotton) and the United States. Washington protected
the interests of its companies, such as Standard Oil, that included those of its German
subsidiary Deutsche Petroleum Gesellschaft Hamburg. France aligned reluctantly.6

On 25 October, Admiral Moreau in charge of contraband met with the first
Lord of the Admiralty Winston Churchill, and Edward Grey, the secretary of state for
foreign affairs, for the first economic conference of the War. The list of contraband
grew from twelve to twenty‐six items, now including sulphuric acid, rubber, copper,
oil and major metals and minerals. It was now up to the owner to prove that the
destination was innocent. However, cotton remained out of the list following British
and American opposition.7

The second economic conference held from 20 to 22 December 1914
examined Danish and Bulgarian fraud prompting a formal warning to Sofia. Paris and
London harmonized their boarding practices. If the vessel was suspect, it was
accompanied. Britain remained anxious not to penalize its nationals in order to
replace Germany on the world’s markets. France was unable to centralize its
intelligence for a lack of cooperation between its Navy and customs and of a
permanent liaison with the Royal Navy. Until February 1915, Germany did not affect
the interests of the neutrals, except for the mining of the North Sea. The proclamation
of the submarine warfare in Berlin, on 4 February changed once more the situation.
On 1 March, the Allies retaliated by imposing an economic blockade against the
Central Powers, by “taking to a friendly port ships carrying goods presumed to be
destined or to belong to the enemy”.8

The French Navy and the Balkan Theatre (1914–1918)

209

5 Michaud, Guerre économique de 1914 au 1er mars 1915, Ecole de guerre navale, Paris 1925, 46.
6 Ibid., 34.
7 Ibid., 42.
8 Ibid. 



Blocking the Adriatic 

About 450 miles (830 km) long and 60 to 100 miles (110 to 185 km) wide, the
Adriatic Sea is divided into two distinct areas: shallow waters (30 to 200 meters) in the
upper half suitable for laying mines and deep waters (down to 1600 meters) in the
lower half, off the coasts of Montenegro and Albania. Montenegro sided with Serbia
from the very beginning, declaring war on Austria‐Hungary on 6 August 1914. This
move prompted the Austro‐Hungarian Navy to blockade and shell the Montenegrin
coast with impunity in the absence of a naval opposition. But on 13 August, France
declared war on Austria‐Hungary reversing the balance of power in the Adriatic. 

Following the Mahanian doctrine of the “decisive battle”, Admiral Boué de
Lapeyrère sought to confront the Austro‐Hungarian fleet.9 His superior armada of
fifteen battleships, six large cruisers, and thirty escorts together with the British division
of Admiral Troubridge composed of two battlecruisers, forced the Austro‐Hungarian
fleet to retreat to its main bases of Cattaro (Kotor) and Pola (Pula). However, on 16
August, the 2300 tons light cruiser Zenta escorted by the destroyer Ulan remained off
Montenegro to shell the port of Antivari (Bar). At first, Boué de Lapeyrière managed
to cut off Zenta and Ulan from escaping back to their base. The Austrian cruiser decided
to fight in order to buy enough time to allow Ulan to flee. The French battleships
destroyed the Zenta killing 173 without taking any hit but Ulan made good her escape.
Lacking logistical support to remain permanently in the Adriatic, Boué de Lapeyrière
returned to its closest base in Malta, 500 miles to the south.10

The capture of Cattaro remained a major objective. On 18‐19 September,
Commander Grellier landed an artillery detachment of eight 15 cm and 12 cm naval
guns at Antivari eventually positioned on Mount Lovćen. During a week (19‐26 October)
the French guns fired on Cattaro until being silenced by the battleship SMS Radetzky.11

By November France had given up its objective to capture Cattaro. Instead of
blocking the Austrian ports, the Allies established a barrier in the Strait of Otranto
between Brindisi in Italy and the Greek island of Corfu. The battleship blockade
effectively prevented Austro‐Hungarian surface ships from exiting the Adriatic, but had
little or no effect on the submarines based at Cattaro. Behind the screen of neutrality,
Italy wanted to secure the Albanian deep water port of Valona (Vlorë), with the bottom
of the bay protected by the island of Saseno (Sazan). On 30 October, 1914, three Italian
Army companies seized Saseno, capturing Valona on 25 December.12
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Resupplying Montenegro

Until May 1915 the French Navy was also tasked to resupply the
Montenegrins through Bar. On 24 February, while escorting the cargo ship Whitbread
loaded with war materials into that port, together with sistership Faulx, the destroyer
Dague struck a mine, losing 38 crewmen. She was the first French warship lost in the
Adriatic.13 As for Serbia, support was being shipped by train from Salonika to Niš. On
23 May, Italy joined the Entente. While negotiating the 26 April Treaty of London,
Italy was promised Istria (except Fiume), parts of the Dalmatian coast and islands and
a protectorate over Albania. In effect, an Austro‐Hungarian defeat would give Italy the
hegemony over the Adriatic.14

With the Regia Marina as a new ally, the French Navy contemplated large‐
scale operations against Austro‐Hungary and the establishment of a base between
Pola and Cattaro on the Dalmatian islands. Italy however was more defensive,
unwilling to risk losses that would affect unfavourably its balance with France and
Britain. The naval agreement, signed on 10 May in Paris, created two fleets, one in the
northern Adriatic commanded by the Duke of Abruzzi, and a second under the
command of Boué de Lapeyrère. The Regia Marina assumed command in the Adriatic
with a French contribution of four battleships, twelve destroyers, six submarines, a
supply ship, small units to which were added two flotillas of six airplanes sent to
Venice and Brindisi, and a number of trawlers and drifters.15

Austro‐Hungarian coastal defences, long‐range artillery, submarines and
mines, constituted a serious motive for Italy’s cautious approach. On 24 May the
Austro‐Hungarian fleet even managed to launch a surprise attack against Ancona.
The Regia Marina seized the island of Pelagosa (Palagruža) to establish a base for
naval operations against the Dalmatian coast and the port of Ragusa (Dubrovnik) but
was forced to withdraw. Italy also occupied the Albanian ports of San Giovanni Medua
(Shengjin) and Durazzo (Durrës), to strengthen the Adriatic blockade and prevent the
departure of ships and enemy submarines. But Italy preferred a protracted maritime
guerrilla with the Motoscafo Armato Silurante or Motoscafo Anti Sommergibile, the
famous MAS, against Pola and Cattaro. Italy also took over the support of
Montenegro, running supplies across the route San Giovanni Medua‐Bojana‐Lake
Skadar, under constant attacks by Austrian‐hired Albanian bandits. At the end of the
year, Montenegro was invaded. With the capitulation of Montenegro, the Austrians
seized the Lovćen Mountain overlooking Cattaro and the entire southern coast.16
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Serbia’s situation was no better. In October, the Salonika‐Niš railway was
cut, forcing the Allies to consider three other routes from the Albanian coast to
resupply the Serbian Army: Durazzo near Cattaro; Valona, 50 miles to the south, with
an excellent anchorage and Santi Quaranta, closer to the Greek border. Urgency
forced the Allies to choose Durazzo despite the proximity of the enemy. On 28
December, the Austro‐Hungarians dispatched a cruiser Squadron consisting of the
new light cruiser SMS Helgoland accompanied by seven destroyers and one
submarine. During the transit, the destroyer SMS Balaton rammed and sank the
French submarine Monge. Destroying three merchants in Durazzo, the Austrian
squadron ran into a minefield, lost a destroyer and retreated to the north. Intercepted
by an Allied force comprising two Italian cruisers, two British cruiser and destroyer
and five French destroyers, the Austrians lost another two destroyers with Helgoland
returning safely.17

Controlling Dedeagatch

The Aegean port of Dedeagatch in neutral Bulgaria became a major point of
entry for contraband destined to the Ottoman Empire.18 As reported by the French
Minister in Sofia, „almost all goods disembarked at Dedeagatch go to Turkey”. The
French Minister in Sofia protested to the President of the Bulgarian Council reporting
back the dilemma of a country that depended on the Ottoman railroad to link its
Aegean port to the hinterland. If Sofia did not please Constantinople, its imports
would be liable to confiscation while transiting through Turkey.19

The most active offenders were Greek and Italian but also American and
French according to the British consul in Dedeagatch. The Messageries Maritimes
were found guilty of shipping prohibited goods into Bulgaria to the greatest
embarrassment of Paris. The French government had to take action. Paris sent a
cruiser to implement Article VI of the 6 November 1914 Decree that listed the articles
of contraband. The Entente wanted to treat sugar and coffee as contraband but
France did not wish to antagonize Athens and Rome. From 20 February to 1 March
1915, two hundred and fourteen wagons of sugar, twenty‐seven of oil, seven of coffee
and four of rice were shipped to Turkey, at a rate of twenty to twenty‐five train cars
per day.20 Paris tried to appease Sofia offering to buy food for the expeditionary force
in the Dardanelles, but soon enough Bulgarian duplicity became obvious. Intelligence
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indicated that the Bulgarian Navy had provided Russian‐made mines to Turkey and
was refuelling U‐boats in the Aegean. Taking operational control of the Eastern
Mediterranean in June, London blocked all traffic to Bulgaria.21

Failing to defeat Turkey

On 27 September 1914, the Royal Navy harassed a Turkish warship
prompting Constantinople to close the Dardanelles to Allied shipping (on 27 October).
The following day, the battlecruisers Goeben and Breslau – now re‐commissioned in
a Turkish Navy commanded by Souchon – bombarded Odessa and Sebastopol,
causing Russia, Britain and France to declare war on Turkey on 2 and 5 November.22

An Ottoman offensive in the Caucasus led Russia to call for assistance in
January 1915. The First Lord of the Admiralty, Winston Churchill had been considering
the capture of Constantinople as both a diversion and a decisive move to break the
stalemate and win the war. The Turkish theatre would be as decisive as Canada or
India during the 1756‐63 Seven Years War. To him, this was the best alternative to
“sending our armies to chew barbed wire in Flanders”. Despite the opposition of his
new First Sea Lord, Sir John Fisher, Churchill pushed the plan, securing the support of
the French justice minister, Aristide Briand, who had been suggesting to attack
Turkey. A success in the Dardanelles would most likely convince Bulgaria and Greece
to join the Entente.23

On 3 November, Churchill ordered a test against Turkish defences in the
Dardanelles, two days before formerly declaring war on the Ottoman Empire: British
battlecruisers HMS Indomitable and Indefatigable, were joined by French battleships
Suffren and Vérité. An apparent success, the shelling had a more damaging effect: it
convinced the Turks to reinforce their defences and augment their mine field,
probably causing the loss of French submarine Saphir on 15 January 1915, together
with its naval codes. Two days before, the naval attack plan prepared by the
commander of the Royal Navy’s Mediterranean Squadron, Vice Admiral S.H. Carden,
had been approved by Britain and France. The latter supplied a squadron which
included four pre‐dreadnought battleships, while Russia provided the light cruiser
Askold. By early February, it was decided to add seventy thousand soldiers for what
was to become a major amphibious operation.24

The ten‐month Battle of Gallipoli began early on 19 February by a less
successful repeat of the 3 November bombardment, followed by more shelling and
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raids on 25 February and 1 March. Minesweeping proceeded inefficiently, at first with
civilian crews who refused to operate under fire. Therefore, Turkish mines moored
unobserved in the aftermath of the first bombardments, which proved deadly. On 18
March two British lines of battleships and one French line made of Gaulois
Charlemagne Bouvet and Suffren entered the straits. After reducing the Turkish fire,
the first two lines withdrew. At 13:54, Bouvet struck a mine and sank with 639 men.
At 16:00, British Inflexible also struck a mine but managed to beach, soon followed by
Irresistible and Ocean. The Allies had probably beaten the Turkish forts but were unable
to mount a mine‐clearing operation that would have enabled them to exploit their
costly naval bombardment and reach Constantinople. The commander of the French
squadron, Admiral Guépratte, was relieved of his command. Following the apparent
failure of a naval solution, landings began on April 25. Lord Kitchener, the Secretary of
War, had banned the Asian side as being too far from the Ottoman capital.25

British General Hamilton, the overall Commander, had chosen Cape Helles
with a French diversion at Kumkale on the Asian side to neutralize the guns that would
otherwise threaten the landing. Cape Helles also permitted the Allied fleets to
concentrate their fire. Following heavy fightings, reinforcements were sent in June.
The seventeenth of October marked the beginning of the Allied withdrawal. Despite
the command of the sea and the success of their submarine actions in the Strait of
Marmara,26 the Allies suffered a defeat. A lack of port facility and adequate landing
crafts, no armoured vehicles to cross barbed wire, the use of armour piercing marine
artillery projectiles that sank in the sand were among the tactical and technical causes
for a strategic blunder that had made the Entente much less appealing to Athens,
convincing Sofia to side with the Central Empires. With Bulgaria at war, Austro‐
German ammunitions and guns would soon reinforce exhausted Turkish defences.27

Addressing the submarine challenge

The arrival in Constantinople of German submersible U‐21 in the summer of
1915 came as a complete surprise. For one thing, the Otranto barrier was ineffective
against submarines. Two divisions of twenty trawlers would be on patrol in the strait,
equipped with nets intended to catch or detect submarines. The strait was too wide
and only one U‐Boat, the Austro‐Hungarian U‐6 was caught by the nets. German and
Austrian submarine operations from Cattaro disrupted shipping in the whole of the
Mediterranean forcing the French Navy to change its methods for collecting
information. As stated by an internal note: During the summer of 1915, the growing
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activity of German submarines ... caused great concern to the Department of the Navy,
when we found that we did not possess any information, even approximately, on the
number of new enemy vessels, their range, their potential bases, etc. ... French naval
intelligence then underwent three rounds of changes to adapt to the new realities of
submarine warfare: 

‐ the creation in the Marine ministry of a Service des renseignements (SR)/Secret
Intelligence branch responsible for collecting secret information and fighting
espionage and of a cryptographic service tasked to intercept and decipher enemy
communications;
‐ the establishment of twenty‐seven maritime information bureaus (BRM) in
French ports and of intelligence staffs within the forces to inform theatre
commanders on ongoing operations in conjunction with the General Staff, its SR
and BRM; 
‐ the posting of naval attachés in neutral countries, most notably in Greece to
report on German and Austrian boats and try to prevent them from getting
refuelled and resupplied by imperial agents.28

Enemy submarines were scoring too many successes. The torpedoing of the
armoured cruiser Léon Gambetta on 27 April 1915, by the Austro‐Hungarian submarine
U‐5, led to the resignation of Admiral Broué de Lapeyrère on 10 October. He was
replaced at the head of the Armée Navale by Admiral Louis Dartige du Fournet. 

Posted to Athens as the naval attaché in December, Commander Maximilien
Roquefeuil created an intelligence service working in liaison with its British and Italian
counterparts already active in Greece. In all, Rocquefeuil employed thirteen officers to
serve his many masters: the Marine Minister in Paris, the Embassy and the CINC of
the 1st Armée Navale. Roquefeuil, focused his efforts on denying supplies and fuel to
Austro‐German submarines. Departing from Pula in November 1915, the U‐35
commanded by Lothar von Arnauld de la Perière became the most successful
submarine sinking a total of 189 merchant vessels including the French troop transport
Gallia.29 On 26 March 1916, the French patrol ship Petrel arrested off Patras a German
officer and his two assistants causing an incident in Greek waters without consulting
Roquefeuil. Overall, Franco‐British intelligence cooperation succeeded in slowing down
German assistance to U‐boats in Greece: on 31 May, Roquefeuil could telegraph the
Marine Minister: “the enemy organization and its submarines have become very
discreet...”.30 Challenges for Roquefeuil also included the attitude of the Greek
government in the aftermath of the Bulgarian attack of Serbia on 21 September 1915.
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Landing in Salonika

Bulgarian King Ferdinand’s decision to attack Serbia was a direct
consequence of the Allied defeats in Gallipoli and on the Russian front. Bulgaria
regarded Macedonia and the Romanian province of Dobrudja as parts of its territory
and had been assured by Germany to regain them. Those war aims decided the
„Prussia of the Balkans” to side with the Central Powers despite a Slavic and
Russophile population grateful to their Russian liberators. Greece was divided on how
to react. Prime Minister Venizelos called for intervention in support of Serbia and
invited the Entente to land its troops in Salonica to help Serbia. On 25 September
1915, the Greek army mobilized but the neutralist King Constantine had already
forced Venizelos to resign on the previous day. On 5 October, the first Allied soldiers
disembarked in Macedonia with a Greek government now reluctant to welcome the
Entente. In this situation, the presence in Salonika of the French Armée d’Orient was
meant to both intimidate and convince Greece to join. Athens deployed its Army in
Macedonia to protect its border but also to prevent the Entente from compromising
its neutrality by linking with Serbia. Meanwhile, on 16 October, Paris and Sofia
exchanged declarations of war, the French Navy establishing a blockade of Bulgaria’s
Aegean Coast and shelling Dedeagatch on 21 November with negligible results.31

Saving the Serbian Army

In October 1915, the combined attacks of the Austro‐German and Bulgarian
armies forced the Serbian army out of Niš, Uskub and Monastir. Serbian forces
retreated to the Albanian ports of Durazzo and Valona. The Entente might have
prepositioned forces in Albania as Serbian Marshal Radomir Putnik had earlier
suggested, but Paris and London had long hoped to bring Bulgaria into the Entente.
On 17 December, Prince Aleksandar of Serbia addressed a message to General Joffre
calling for naval assistance: ...the only way to save the army is to transport it by sea
in a region where it can be reorganized... In order to avert a Serbian surrender, the
President of French Council Aristide Briand, had made his Serbian counterpart, Nikola
Pašić, a series of territorial promises in Bosnia and Herzegovina, Croatia and even
beyond.32 Those promises would later exacerbate post‐war rivalries between the
Italians and the Serbs, Slovenes and Croats. 

On 9 January, 1916, the French Navy occupied the island of Corfu without
Greek opposition to secure a location where to relocate the Serbian Army. Exhausted
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and hungry, the Serbs were evacuated from Durazzo and San Giovanni, now under
Italian control. The transfer to Corfu was conducted in appalling conditions, on a
stormy sea and under the double threat of submarines and aircrafts.33 But it was of
vital importance for the Entente that the Serbian Army should be rescued and remain
in the war.34

On 15 March, Prince Aleksandar met with Joffre and consented to the
transportation of the Serbian army to Salonika where it would join French forces but
remain under Serbian command. After a Greek refusal to let the Serbian Army cross
into its territory, the French Navy transported in 45 days (15 April to 30 May) and
without a single casualty 117,086 Serbian troops, that is to say 1500 men every day
in 57 convoys. The threat was represented by a squadron of Austrian ships of the line,
a light cruiser division, six Austrian submarines and five German submarines based at
Cattaro to which must be added the Ottoman fleet.35

To achieve this success, France deployed two‐thirds of its naval forces in the
Mediterranean to reinforce the Regia Marina. The first and second light cruisers
divisions were based in Argostopoli, at the mouth of the Adriatic, providing advanced
warning for a possible sortie of the Austro‐Hungarian fleet. A mixed system of patrols
and escorts was set up along the Greek coast to control the choke points favourable
to submarine ambushes. Commander Roquefeuil, the naval attaché in Athens, had
warned against a passage through the canal of Corinth and the large transports sailed
out of sight from the coast in the Ionian Sea and along regular sea‐lanes in the Aegean
Sea. Commanding the whole operation, Admiral Louis Gueydon had ordered on 23
March massive arrest of potential spies while the consuls of Germany and Austria had
been expelled and the telegraph was shut off. The Central Powers appeared to have
been deceived: while they knew the approximate date of the operation, they ignored
the chosen route and Austro‐German submarines just laid mines without effects.36

Intimidating King Constantine

The unconditional surrender to Bulgaria of the Greek Fortress of Rupel in
May 1916, led the Allies to fear a secret agreement between Athens and the Central
Powers. The Entente demanded the demobilization of the Greek Army and the
transfer of war material equivalent to what was taken by the Bulgarians in Rupel.
Sending a French squadron to the Piraeus and Salamis appeared as the best option
to both protect the Armée d’Orient and secure those demands: it was planned that
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the force would bomb the port and the naval base should Athens were to persist in
its hostility towards the Entente. France and Britain agreed for the naval demonstration
to take place on 21‐22 June 1916 but communications were so bad that the French
ambassador was not notified about the arrival of the French squadron under Admiral
Pierre Le Bris, commanding the 2nd Squadron in the Mediterranean.37

King Constantine understood the threat and seemed to give satisfaction to
the Allies who cancelled the demonstration. The 16 August unopposed German‐
Bulgarian advance into Greek‐held eastern Macedonia precipitated a crisis. The king
ordered its troops to retreat to Kavala where they were captured and deported to
Germany. Fearful of a secret agreement between the king and the Central Powers, a
Franco‐British squadron was sent to the Piraeus and Salamis, arriving on 1 September
where it demanded the control of the postal service and expulsion of Central Powers’
agents. On 9 September, anti‐French demonstrations led to increased tensions. On 20
September, the surrender by Constantine of a territory conquered during the Second
Balkan War prompted Venizelist Army officers to launch a coup taking control of most
of Greek Macedonia, dividing the country into two armed factions: the Venizelists to
the north and the monarchists to the south.38

On 3 October, Admiral Dartige du Fournet was ordered to seize Piraeus and
all relevant points on the coast, regardless of diplomatic negotiations. A week later,
Dartige du Fournet issued another ultimatum to the Greek government, demanding
the disarmament of the base of Salamis and the surrender of postal and radio
communications to the Allies. New reassurances were obtained by the Entente after
the two meetings of Dartige with monarchist Prime Minister Spyridon Lambros and
French representative Paul Bénazet with King Constantine. Soon after, new concerns
arose from a series of armed incidents and on 19 November, Dartige demanded the
surrender of Greek guns but the King refused. On the 24th, Dartige issued one more
ultimatum followed by a landing on the 30th. On 1 December the Admiral marched on
Athens where he was surrounded, losing 62 men. The French squadron bombarded
the Greek capital, forcing the King to surrender six of his ten gun batteries.39

Misunderstandings with Paris led to the sacking of Dartige du Fournet who
was blamed for the whole incident. Forced into retirement, Roquefeuil was accused
of having masterminded the battle and created the Venizelists, several of them being
on his payroll as agents. Lacaze, the Marine Minister, resigned when he refused a
parliamentary investigation that would have obliged officers to blame their hierarchy.
The Venizelos faction managed to consolidate its provisional government now
recognized by the Allies. On 7 December, Venizelos declared war on the Central
Powers while the King called for his arrest. The Allies established a naval blockade
around southern Greece, which had remained loyal to the king. Venizelos managed
to return to Athens and on 15 June, France and Great Britain successfully demanded
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the king’s resignation to the benefit of his younger son Alexander while Venizelos
resumed his position as Prime Minister of a re‐united Greece. A much disturbed Greek
Army joined the Allies on the Macedonian front.40

Reading Bulgaria’s psyche

After 1916, it became crucial to determine Bulgaria’s intentions and relations
with Germany. Russia and Romania – allies since August 1916 – provided reports to
French naval intelligence that described the militarization of the Black Sea coast
where the Russophile Bulgarian Army was moved out of Varna to avoid clashes with
German troops. A Greek resident of Varna – back to Athens – detailed the intense
activities of the Bulgarian flotilla: five torpedo boats and the lone submarine Cyril ‘at
sea almost continuously’. The informant gave the position of the Bulgarian batteries
and depicted the misery of the population, tired of the Germans and of a war that was
killing the conscription class of 1918.41 Another source was the Bulgarian Embassy in
Berne. French naval intelligence had established a post in Evian across the Geneva
Lake to look for enemy navy deserters in Swiss hotels. Instead, the post, together
with the Army post in Annemasse, had penetrated the Bulgarian legation. Diplomat
Petrov reported that his country would withdraw from the war if Germany did not win
in 1918. Threatening the strategic axis Berlin‐Constantinople‐Baghdad, the prospect
of a Bulgarian defection suggested a possible breakthrough on the Salonika front.42

Competing for winning both war and peace

At the end of 1916, French Navy Lieutenant Georges Douin proposed a
landing in Dalmatia with 400 000 men coming from Brindisi, Bari, Taranto and Ancona
to secure victory in 1917. The major objectives would be Fiume on the one hand, and
Cattaro on the other hand, together with the other Dalmatian ports of Sebenico, Zara,
Spalato, Ragusa, Gravosa. From Fiume Allied forces would go to the conquest of the
hinterland using the railways, to occupy Trieste and Pola, and simultaneously Laibach
(Liubiana) and Agram (Zagreb). In conjunction with the Italians and the Romanians to
the west and the east, the offensive would then proceed towards Vienna.43 Douin
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assumed that the Armée d’Orient would defeat the Turks and the Bulgarians, while
Russia, France and the United Kingdom would concentrate all their forces against
Germany. Douin ignored Italy’s war aims listed in the 1915 Treaty of London and General
Cadorna, the Italian chief of staff, objected to his plan. The incompatibility of Serbian
and Italian ambitions would have complicated joint land operations and Italy did not
intend to take such an initiative. Roma consolidated its fortified base of Valona in Albania,
occupying in October 1916 the Albanian port of Santi‐Quaranta (Sarandë), to the south.44

With the reversal of the military situation in the summer of 1918, a landing
in the Adriatic became an option to capture several Dalmatian islands, and the major
base of Cattaro. The lack of resources prevented its materialization45. In September
1918, Franco‐Serbian troops under General Louis Franchet d’Esperey broke the
Macedonian front. Franchet d’Espérey did call for a naval action against Durazzo to
accompany his ground offensive.46 The Regia Marina was tasked with the operation
launched on 2 October: a week later, the city was reoccupied. On 29 September
however, Sofia had signed an armistice. 

Despite this success, two fleets now threatened the Allied forces in the
Aegean: the Ottoman Navy in Constantinople and the Russian Black Sea Fleet now
under German control after Lenin’s Brest‐Litovsk peace treaty in March. Italy
dispatched dreadnoughts to Corfu to allow France to reinforce with four Danton
battleships the Franco‐British Aegean squadron entrusted to Admiral Pierre
Darrieus.47 A former inspector of Veritas posted as an assistant naval attaché in
Athens, Lieutenant Ferdinand Mullenheim was sent to Varna on 25 October to inform
the Armée Navale on this new threat. Meanwhile, Commander Garnier was tasked to
„organize aviation squadrons in Varna and Sozopol” and split with Britain the
transport ships available in Bulgarian ports, with „the largest share” to go to France.48

Garnier proposed to rearm Bulgaria’s flotilla with Imperial Russian crews. Fleeing
Romania, the Germans evacuated Constanta, giving the city to the Bulgarian Army.
Without troops to enforce the Allied authority, the Franco‐British military mission
felt powerless. The new occupants made a fool of Mullenheim who was recalled. He
reported back: ... the Bulgarians want to make us believe that they are at home [in the
Dobroudja] ... but they terrorize the population who hates them.49

The Dalmatian ports were occupied by Italian troops in the fall of 1918, in
competition with the Serbian Army before the peace negotiations. Italy occupied
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Trieste and Fiume, despite the fact that they were not included in the London Treaty.
On 1 November, the last action of the MAS, blowing up the Austro‐Hungarian
battleship Viribus Unitis, renamed Jugoslavija, targeted a ship given by Austria to the
newly formed State of Slovenes, Croats and Serbs to avoid handling the battleship to
the Allies. Were the heroic MAS crewmen aware of the transfer? This is still a matter
of conjecture but is not certain.50 The signing of the Austro‐Italian armistice at the
Villa Giusti on 3 November 1918 ended the war but the confrontation over Trieste and
Fiume had just started. 

On 30 October, Turkey capitulated, anticipating the final collapse of the
Central Empires and the armistice of 11 November. The Red threat had now replaced
the Austro‐Germans in the north, while the Ottoman Empire imploded, justifying the
deployment of the French Navy in the Black Sea to disarm the Germans, support the
White Russians and monitor the situation. On 8 December, Franchet d’Esperey arrived
at Varna where he urged the Bulgarians to cooperate, hoping that the peace conditions
would not be too harsh on Sofia. The 27 November 1919 Treaty of Neuilly gave the
disputed provinces of Thrace, Dobroudja and Macedonia to Greece, Romania and
Serbia. Disgusted, the now Bulgarophile Franchet d’Esperey vilified Paris for supporting
the „unjustified claims” of the three neighbours.51 The Treaty also imposed the
transformation of the Bulgarian Navy into a civilian police force, tasking a French Navy
Captain to be the executioner.52 By that time the French Black Sea squadron had been
withdrawn following mutinies inspired by a successful Bolshevik propaganda.53

Conclusions

For the French Navy, the Balkan theatre represented both an operational
and intelligence challenge. Despite being in charge of the Mediterranean theatre,
France had to accept the British lead for Churchill’s Dardanelles Campaign. Ill
prepared, the Dardanelles appeared as a failure with the obvious difficulty of
conducting effective minesweeping under enemy fire. But for a lack of ammunitions
the Turks may have been closer to the breaking‐point on 18 March 1915 when France
lost the old battleship Bouvet. Frustrated with a decisive battle in the Adriatic at the
onset of the war, the French fleet based in Corfu and progressively reinforced by its
newest dreadnought contributed to preventing the Austro‐Hungarian Kriegsmarine
from a sortie in the Mediterranean. On the other hand, neither France nor the Allies
were able to stop the Austro‐German submarines from leaving the Adriatic with much
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efforts being wasted in the Otranto barrage. In that perspective, France’s most
significant operational and counter‐intelligence accomplishment was the evacuation
of the Serbian Army without a single casualty, a feat if one considers the submarine
threat. This operation anticipated the Allied convoy system which proved effective
against submarines in the second half of 1917. Inadequate in 1914, French naval
intelligence expanded to enforce the economic embargo against neutral Bulgaria and
deny the refuelling of enemy submarines in the Aegean. The geopolitical
consequences of intelligence work became considerable in Greece where the French
naval attaché was credited with sponsoring the Venizelist faction against the King,
causing an armed confrontation and secession. Naval officers accompanied Franchet
d’Esperey’s breakthrough, evaluating the growing tensions between Bulgaria and
Germany, establishing new positions in Bulgaria and in Turkey to monitor the collapse
of the Ottoman and Russian Empires and informing the French Black Sea squadron.
Naval officers also paved the way for military missions and strategic relations with
the future Yugoslavia, Greece, Romania, losing Bulgaria in the aftermath of the Peace
Treaty despite French military sympathies for that former partner. 
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Александр Шелдон Дуплекс

ФРАНЦУСКА МОРНАРИЦА И БАЛКАНСКО РАТИШТЕ (1914‐1918)

Резиме

За Француску морнарицу Балканско ратиште представљало је и
операциони и обавештајни изазов. Флустрирана одлучујућом битком на Јадрану
на почетку рата, Француска морнарица је учествовала у спречавању
аустроугарског упада у Медитеран. Иначе, ни Француска ни њени савезници
нису били у могућности да зауставе аустро‐немачке подморнице да напусте
Јадран, уз неуспешне напоре на Отрантским вратима. Имајући то у виду,
најзначајнији Француски допринос био је евакуација српске војске без и једне
једине жртве. Ова операција је била претеча савезничког система конвоја који
се показао ефикасан против подморница у другој половини 1917. године. Поред
тога што је била задужена за Медитеранско ратиште, Француска је прихватила
британско вођство за Черчилову операцију на Дарданелима. Иако добро
припремљена, операција на Дарданелима се показала као неуспех са
немогућношћу спровођења ефикасног чишћења мина под непријатељском
ватром. Неадекватно за 1914. годину, француска поморска обавештајна служба
је настојала да спроведе економски ембарго против неутралне Бугарске и да
онемогући снабдевање непријатељских подморница у Средоземљу.
Геополитичке последице деловања обавештајне службе постале су видљиве у
Грчкој где је француски поморски аташе подржавао фракцију премијера
Венизелоса против грчког краља, што је проузроковало политичку поделу
државе. Француски поморски официри били су и у пратњи Франше Депереа
током пробоја Солунског фронта, испитујући нарастајуће тензије између
Бугарске и Немачке, и успостављајући нове позиције у Бугарској и Турској за
надгледање колапса Отоманске и Руске империје и извештавајући француску
Црноморску ескадрилу. Они су утрли пут за француске војне мисије и
стратегијске односе са будућим државама – Југославијом, Грчком, Румунијом,
притом губећи Бугарску током Мировне конференције, упркос француским
војним симпатијама према овој некадашњој пријатељској земљи и непријатељу. 

Кључне речи: Француска морнарица, Први светски рат на мору, Балканско
ратиште, економски рат, подморнички рат, обавештајна служба.
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УДК: 94(497.2):94(100)“1916/1918“

Тодор ПЕТРОВ

БУГАРСКА ОДБРАНА ДОЈРАНА (1916–1918)

Апстракт: У раду се на основу архивске грађе из бугарског Државног војно ‐
историјског архива, рукописне грађе, штампе и литературе реконструишу појединости у
вези са бугарским утврђивањем и одбраном дојранског сектора Македонског (Солунског)
фронта од 1916. до 1918. године.

Кључне речи: Први светски рат, Солунски фронт, Бугарска, Дојран, одбрана. 

Наступајући ка југу и југозападу, кроз Македонију, крајем 1915. године
бугарска војска стигла је до српско‐грчке границе и на инсистирање главног
коалиционог савезника – Немачке била је принуђена да заустави даље напре ‐
довање. Тако се ова граница претворила у демаркациону линију али у исто време
и у линију фронта која је делила снаге Централних сила и сила Антанте на Балкану.

Још у току повлачења на грчку територију савезничке снаге решиле су да
запоседну и утврде одговарајуће одбрамбене положаје у близини границе. Као
резултат тога, почетком 1916. године у северној Грчкој било је распоређено
укупно 15 француских, британских и српских пешадијских дивизија и других
мањих јединица. У исто време између реке Вардар и Дојранског језера, то јест
на фронту дужине 25 km, у почетку је била распоређена само бугарска 2.
пешадијска тракијска дивизија, а од почетка 1916. године њена друга бригада и
делови 9. пешадијске плевенске дивизије.1
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Дојрански део тог фронта (између врха Караконџо и Дојранског језера,
дужине шест километара) представљао је релативно лако доступан и погодан
правац за напад противника, који би у случају евентуалног пробоја лако зашао
у позадину бугарских и немачких снага распоређених у том рејону. Реална
опасност од извршења тог плана принудила је бугарску Врховну команду да
правовремено обрати пажњу на значај тог дела фронта за бугарске трупе и
истовремено да предузме конкретне мере и уложи значајне напоре да обезбеди
потребне инжињеријске јединице за рад на утврђивању тамошњих положаја и
њихову припрему за дуготрајну одбрану.  

Баш због наведених разлога управо на том месту су изграђени главни
положаји бугарских трупа и допремљене веће количине наоружања каракте ‐
ристичног за позициону одбрану у време Првог светског рата. Положаји су
полазили од врха Караконџо и планинског утврђеног редута № 1 (у висини лета
авиона), преко редута № 2, Цербера, положаја у долини (утврђени редут
„Пуковник Нејков“), утврђеног редута № 3, врха Калатепе, до коте Цар
Фердинанд и Виткино брдо на које се наслањало Дојранско језеро. И поред
веома неприступачног терена, цео овај сектор био је утврђен непрекидним
ровом дубине 1,5 до 2 метра, опасаним бодљикавом жицом. Изграђен је и
одговарајући број дубоко укопаних склоништа за људство.2

На сваком од оближњих гребена (на котама Ловчанска, Књаз Борис,
Генерал Жеков, Књаз Кирил и Генерал Незеров) који су се налазили удаљени
око 3 до 4 километра од главног положаја изграђена је предња линија одбране
дужине око 3 километра. Она је била такође утврђена непрекидним ровом
опасаним бодљикавом жицом, али овога пута дубине од 1,20 – 1,50 m. Укопана
склоништа су изграђена само на коти Књаз Борис. Уређени су и истурени
положаји  на врховима Стаклен, Пуковник Каварналијев, Караџа и Константин,
јужно од Дојранског језера. Та два паралелна утврђена положаја чинила су
систем утврда неопходан за дуготрајну одбрану.3

У исто време снаге Антанте утврдиле су своје положаје на гребену
Хисартепе – јужно од села Владаја и Дојранског језера.4

Одбрана Дојранског сектора стављена је у задатак 2. бригади и 2.
пешадијској тракијској дивизији (9. пешадијски пловдивски и 27. пешадијски
чепински пук), које су биле наоружане и опремљене са 40 митраљеза, шест
минобацача и седам рефлектора. Независно од тих снага и средстава, са
задатком пружања ватрене подршке испред истуреног и главног положаја, у
позадини потоњег постављена су 44 оруђа.5
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Пошто је проценио да је Дојрански сектор од посебне важности за
бугарско‐немачке снаге, штаб 11. немачке армије (која је у суштини била
попуњена бугарским људством, али је имала немачки командни кадар),
предузео је правовремене мере не само на утврђивању, већ и на његовом
ојачању додатним трупама.  Почетком августа 1916. године на одбрани тог
сектора већ су била ангажована 62 пешадијска батаљона, 68 батерија различитих
калибара и 209 митраљеза.6

Састав снага и оруђа Антанте сконцентрисаних на Балкану августа 1916.
није дозвољавао предузмање одлучујућег напада. Без обзира на ту чињеницу,
бугарско‐немачке трупе очекивале су офанзиву савезника у Македонији у
најскорије време, имајући у виду јак притисак Антанте на Румунију да уђе у рат
на њеној страни.  Циљ те офанзиве био је јасан – трупе дивизијског генерала
Мориса Сараја, главнокомандујућег снагама Антанте на Балкану – требале су да
привуку на себе што већи број бугарских трупа и да не дозволе да Бугарска
пошаље појачање за евентуална будућа дејства против Румуније. Тиме је
требало пожурити Румунију да напусти колебљиву политику и што пре уђе у рат
на страни савезника.7

Рано ујутро 9. августа 1916. године отпочела је снажна артиљеријска
припрема противника из многобројних тешких и лаких батерија, која је трајала
читав дан без престанка. Ватра је била усмерена по дубини и захватила је бугарске
одбрамбене позиције на шест километара дугом фронту (од врха Караконџо до
Дојранског језера), то јест читаву утврђену линију на Дојранском сектору. 

Противнички напад започео је на једном од праваца који је и
предвидела бугарска Врховна команда. Захваљујући томе, тамо распоређене
бугарске снаге реаговале су правовремено тако да Антантине снаге нису успеле
да постигну изненађење. Противник је отварао интензивну ватру (углавном кори ‐
стећи бризантне гранате) не само на варошицу Дојран, висораван Калатепеси и
врх Константин, већ и на главне и истурене положаје као и на предње положаје
Дојранског сектора. У борбу се укључило и неколико непријатељских авиона који
су вршили корекцију артиљеријске ватре. И поред тога неколико потоњих напада
Антантине пешадије око поднева бугарски браниоци одбили су успешно.
Нашавши се изложени снажној и прецизној, артиљеријској, пушчаној и
митраљеској ватри нападачи су били принуђени да се повуку подневши осетне
губитке. Ипак и бугарски ровови на истуреним положајима били су тешко
оштећени а препреке од бодљикаве жице разрушене.8
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422; а. е. 557, л. 141;  а. е. 811, л. 163; Н. Недев, нав. дело, 36.



Наредних дана борбе су настављене несмањеном жестином. Ураганска
артиљеријска ватра којим су били засути истурени и главни положаји Дојранског
сектора 11. августа, довела је до тога да се растиње испред положаја запалило.
Ровове које су бугарски војници били принуђени да напусте одмах су заузели
Французи, који су притом претрпели озбиљне губитке од бугарске артиљеријске
ватре. Заједно са француским пуковима у току дана у борбу су се укључили и
делови 22. енглеске дивизије.

Артиљеријска канонада на бугарске позиције наставила се и у три наредна
дана, а у току ноћи 14. на 15. август противник је извео неуспешан покушај да овлада
деловима предњих положаја бранилаца Дојранског сектора. Ноћном нападу који су
извела два француска пешадијска батаљона, следио је зором нови покушај заузи ‐
мања положаја 2. пешадијске тракијске бригаде јужно од Дојрана. Иако су успеле да
стигну до жичаних препрека, трупе Антанте и овога пута су заустављене, а одмах
након тога и потиснуте захваљујући усредсређеној ватри бугарске артиљерије. На тај
начин, уз цену од 16 погинулих, 77 рањених и пет несталих као и око 100 контузованих
бораца, Тракијци су успели да задрже своје истурене положаје.9

Француска пешадија, уз подршку артиљерије и појачана Енглезима
поновила је нападе и 16, 17. и 18. августа. И поред бројчане премоћи, као и
чињенице да су нападачи поново успели да стигну до жичаних препрека испред
ровова истурених бугарских положаја, браниоци нису дозволили да буду
надјачани. Сусревши се са јаком ватром, нападачи су били принуђени да почну
да се укопавају у непосредној близини бугарских истурених положаја.

До кулминације напада савезничке пешадије дошло је око 11.30 часова
17. августа, када је непријатељ усмерио свој напад на село Долџели и брежуљке
у његовој близини. Напад се постепено проширио на цео предњи положај 2.
бригаде, али је ту савезнике дочекала снажна артиљеријска, пешадијска и
митраљеска ватра те су били заустављени. Истовремено је бугарска пешадија
кренула у противнапад на нападача који је стигао до жичаних препрека на коти
Кнез Борис. Ту се заметнула борба прса у прса. На крају, у 1.15 часова 18. августа
положај је заузет а противник је коначно одбачен са целе линије одбране.10

Са завршетком борби од 18. августа 1916. године завршила се фактички
и летња офанзива снага Антанте на Дојранске положаје. И поред значајне бројне
премоћи савезничких снага које су вршиле главни напад на Дојрански сектор у
људству и артиљерији (две а касније четири дивизије наспрам једне бугарске
бригаде),  као и рушења одбрамбених утврђења, те жеље савезника да постигну
лак успех, бугарски борци одбили су пет непријатељских напада у недељу дана и
успели да зауставе напредовање противника, а касније и да пређу у противнапад.
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Све је то постигнуто по цену значајних жртава које су у највећем броју
пале на терет људства 2. бригаде и 2. пешадијске тракијске дивизије, које су се
нашле у епицентру  десетодневних августовских борби на Дојрану. Иако је
бригада била десеткована и имала губитке од 1.416 погинулих и рањених, то
јест половину укупног састава, губици противника били су двоструко већи – на
бојном пољу остало је 3.200 његових војника, од којих је 2.300 страдало само у
борбама 17. и 18. августа, док је тих дана њих 198 било заробљено. Није случајно
један од учесника у тим бојевима касније записао да су тек тада савезници на
прави начин „упознали Бугарина, спремног да се жртвује до последњег, али не
и да дозволи Енглезима и Французима да заузму његове положаје”.11

И поред губитака, бугарски браниоци сачували су своје положаје са
почетка офанзиве, а нашироко прокламован успех у Македонији у штампи
противника показао се без покрића.  Једини стварни резултат који су успели да
постигну нападачи у жестоким и крвавим бојевима било је заузеће неколико
бугарских истурених положаја и граничног камена № 26 на српско‐грчкој
граници. Све наведено сведочи о томе да су се, не само савезнички покушаји
пробоја дојранских положаја већ и летња офанзива Антанте на Јужном
(Македонском) фронту у августу 1916. завршили науспехом.12

Након реорганизације бугарске војске, крајем 1916. године, одбрану
фронта између реке Вардар и Дојранског језера преузела је у потпуности 9.
пешадијска плевенска дивизија. Одмах чим је постављен за њеног команданта,
у марту 1917. године, пуковник (касније генерал) Владимир Вазов предузео је
широк спектар мера у вези са утврђивањем положаја и бољим распоредом
трупа на самој линији фронта. Фронт је подељен на три одсека – десни,
централни и леви. Вршене су свеобухватне припреме за организацију упорне и
успешне одбране – повећана је дубина положаја и број линија ровова, израђени
су пролази за комуникацију међу њима и нови заклони у складу са искуством
стеченим у дотадашњим борбама. 

Одбрамбене мере предузете по наређењу В. Вазова допринеле су
ојачавању до тада постојећих положаја и утврђења. Нова одбрамбена линија
такође се састојала од истурених и главног положаја. Испред истурених положаја
постављена је утврђена линија ојачана у складу са захтевима дуготрајне одбране.

Иза истурених положаја израђена су два појаса жичаних препрека, сваки
дубине неколико десетина метара. Главни положаји који су лежали иза њих
састојали су се од два реда непрекидних ровова дубине од 1,5 до 2 m, који су се
налазили на удаљености од 200 до 1.000 m један од другог и били међусобно
повезани пролазима за одржавање везе.  Између ровова изграђен је сложен
систем бункера, осматрачница, митраљеских гнезда и укопаних артиљеријских
оруђа, а иза ровова налазили су се бетонирани пролази, простор за мунуцију и
ватрени положаји.  На око 2,5 до 3 km иза главних положаја изграђен је још један
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(други) положај, где су у резерви била распоређена три батаљона. Ојачана 9.
плевенска пешадијска дивизија која је заузела Дојранске положаје у свом
саставу имала је три пешадијске бригаде, четири артиљеријска пука, један
инжињеријски батаљон и неколико минобацачких чета са укупно 30.000 људи,
147 артиљеријских оруђа, 130 митраљеза и 35 минобацача.13

У фебруару 1917. године савезници су извршили напад на те положаје
не постигавши никакав успех. Борбе чији је главни циљ био пробој бугарске
одбране обновљене су 22. априла.14 Припремајући се за пробој шест километара
дугачког фронта у рејону Калатепе, савезници су концентрисали снаге које су
чиниле три британске дивизије (јачине око 43.000 људи), 160 топова, 440
митраљеза и 110 тешких артиљеријских оруђа за припрему предвиђеног напада.  

Нападу је претходила четвородневна артиљеријска припрема у току које је
испаљено око 100.000 граната и уништен значајан део утврда на истуреним
положајима. Одговарајући на непријатељску ватру, бугарска артиљерија такође је
наносила губитке противничким положајима, док су у току артиљеријских дуела
коришћене и гранате пуњене бојним отровима. Од 24. априла када је почео први
савезнички напад до 9. маја 1917. године, када су утихнуле борбе, британска
пешадија покушала је више пута да изврши пробој кроз бугарске положаје, али сваки
пут без успеха. Они су неретко успевали да овладају појединим деловима бугарских
истурених положаја, који су често прелазили из руке у руку, али су у жестоким и
крвавим борбама и уз значајне губитке напади Енглеза на крају увек били одбијени.15

У тим биткама, према признању једног заробљеног британског официра
савезници су претрпели значајне губитке. Један од учесника у одбрани
Дојранских положаја, капетан (касније генерал) Никола Недев, забележио је
након рата што се дешавало у априлу и мају 1917. године: „Велики енглески
губици сведочили су о свирепости битке. Само Тројански пук сахранио је више
од 2.250 војника и 40 официра, а испред жичаних препрека и положаја остало је
још много несахрањених лешева“. У исто време сви бугарски губици износили су
око 1.300 људи, од којих је било нешто мање од 300 мртвих, умрлих од рана и
болести, осталих на бојном пољу или несталих, док су остатак чинили рањеници.
Дојрански положају остали су на крају ипак у бугарским рукама....16

Након готово шеснаестомесечног затишја савезници су 16. септембра
1918. године покушали још једанпут да заузму Дојранске положаје које су
браниле 9. плевенска пешадијска дивизија и Брдска дивизија. Удар на том делу
Македонског фронта био је део ширег плана офанзиве савезничке Солунске
војске чији је циљ био коначан пораз бугарске војске и њено избацивање из рата. 
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Да би се испунила та замисао било је предвиђено да се истовремено са
главним нападом од Доброг Поља према Скопљу и нападом на левом крилу на
правцу Битољ – Прилеп,  нанесе удар и по десном крилу на Дојранском одсеку који
је требало да се изврши на правцу село Крастали (Крештели) – Калатепе – Голем Даб,
као и на источној и северној обали Дојранског језера. План је био да осим 22. и 28.
британске дивизије и грчке Критске дивизије које су требале да наступају долином
Вардара, у нападу учествују и 26. и 27. британска дивизија, а да грчка Серска дивизија
и једна енглеска бригада остану у резерви. Однос снага, према бугарским
сведочанствима, био је значајно у корист савезника и кретао се 2,5 – 3,5 : 1.17

Као ново додатно преимућство бугарске одбране Дојрана може да се
наведе, да је у месецима „затишја“ на фронту, друга линија одбране у
потпуности завршена и опремљена, и да су додатно изграђени сви заклони за
муницију и оруђа, на које су постављене бетонске куполе. Направљени су такође
и заклони за људство дубине 5 до 6 метара испод земље, покривени бетонским
покривачем дебљине 1,2 метра и изоловани бетонским зидовима од једног
метра. Тако изграђени и бетоном ојачани ходници издржали су у два наврата
ударе граната калибра од 150 до 210 mm.

У исто време испред ровова је постављена бодљикава жица ширине до
30 m, изграђене су добро утврђене осматрачнице и систем везе, који је
повезивао одвојене делове положаја. Све то дало је повода савезничким
пилотима који су вршили стална осматрања Дојранског одсека Македонског
фронта да констатују да су утврђени положаји 9. пешадијске плевенске дивизије
јако сличние немачким одбрамбеним линијама на западном фронту.18

Увече 16. септембра 1918. године, након дуготрајне целодневне
артиљеријске канонаде противника по истуреним положајима, чија се коректура
вршила уз помоћ авијације, коначно се у борбу укључила и бугарска артиљерија.
Заподенут је жесток артиљеријски дуел који је трајао без прекида до 18.
септембра ујутро, након чега је почео први напад непријатељске пешадије.
Нападу се прикључила и непријатељска авијација која је бомбардовала ровове
и пуцала по браниоцима митраљеском ватром, прекинувши уједно њихове
телефонске везе. То је принудило команданта дивизије генерала Владимира
Вазова да уведе у борбу резерве, са којима је прешао у контранапад.  Отпочела
је борба прса у прса сада већ и за поједине секторе главних положаја. И поред
цене од 500 заробљених и чињенице да је до вечери 18. септембра испаљено
250.000 метака, противнику је успело да заузме истурене бугарске положаје али
је потиснут у потпуности са свих сектора главних положаја.19

У току ноћи 19. септембра борбе су настављене несмањеном жестином.
Енглези уводе у борбу нове свеже снаге, испаљују на хиљаде нових граната,
укључујући и оне пуњене отровним гасом, али све је то било безуспешно – до
поднева они су били одбачени, овога пута коначно са тих положаја, који су
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поново прешли у бугарске руке. О свој жестини тих борби сведочи чињеница да
су само приликом напада на коту Свиштов коју су држали Бугари, потпуно
уништене две енглеске чете које су је нападале. 

Само у току последњих неколико дана борби (16–19. септембра 1918. године)
противник је испалио око 50.000 граната а бугарска војска око 65.000. У време
најжешћих борби браниоци Дојранских положаја употребили су и око 35.000 пушчаних
и митраљеских и 10.000 сигналних метака, 40.000 ручних бомби и 6.000 мина. 

Губици Енглеза били су значајни – 11.673 погинулих и рањених и 540
заробљених војника. Браниоци су такође поднели озбиљне губитке, али су у
односу на противничке њихови губици изгледали далеко скромнији – 3.150
погинулих и рањених официра, подофицира и војника, или око 19,5% од
целокупног састава 9. пешадијске плевенске дивизије.20

Уз самопожртвовање бранилаца Дојранских положаја у жестоким
борбама, које је неретко плаћано животом, показале су се у најбољем светлу и
њихове градитељске и борбене способности, и то не само при изградњи самих
положаја, већ и у току ратних дејстава. 

Војнички квалитети Плевенаца и њихово ратно умеће изазивали су
поштовање и код њихових противника. Из тих разлога је у току 1936. године
командант 9. пешадијске плевенске дивизије генерал Владимир Вазов лично
позван у посету Енглеској, где су га на станици, када је изашао из воза, дочекали
бивши британски ратници, противници са друге стране фронта, са увезаним
британским и бугарским заставама. 

Међу онима који су га дочекали на лондонској станици „Викторија“ био
је и командант енглеских трупа у Македонији од 1916. до 1918. године
фелдмаршал лорд Џорџ Милн, командант енглеских трупа код Галипоља Иан
Хамилтон, председник Балканског комитета у британском парламенту сер
Едуард Бојл и многи други. „Са великим задовољством сам га дочекао и осећам
велико поштовање према бугарским војницима, који су као и енглески, били не
само храбри већ и џентлмени“  – рекао је фелдмаршал Милн бугарском
опуномоћеном министру у Лондону Симеону Радеву. У знак поштовања према
херојству дивизије којом је командовао, домаћини нису пропустили прилику да
у време конгреса организације британских ветерана – Британска легија, који је
одржан 1936. године у Бекстону, званично истакну да је генерал Вазов један од
малобројних страних генерала чије име је записано у њиховој званичној
историји.  Биле су то речи које сведоче о поштовању које су Британци гајили не
само према Вазову лично, већ преко њега и према свим бугарским војницима.21

Са бугарског превео мајор мр Далибор Денда
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BULGARIAN DEFENCE OF DOIRAN (1916–1918)

Summary

The article deals with defensive actions of the Bulgarian army against the
Entente’s armies in the Doiran region during the 1916–1918 period. The composition
of armament and troops of the parties at war, as well as the location of Bulgarian
positions west of the Doiran lake were determined. The means for the establishment,
consolidation and preparation for continuous defence were examined particularly
after being taken by the 9th division of Pleven with the newly assigned leader general
Vladimir Vazov. Despite numerous attacks and serious losses of the attacking
opponent, the Bulgarian troops located in the region did not allow the acquisition of
their positions or opponent breakthrough. The tangible number of casualties in the
course of the fight on both sides indicates the severity of the battle.
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Василиј Б. КАШИРИН

БОРБЕНА ВРЕДНОСТ СРПСКЕ ВОЈСКЕ 
НА ПОЧЕТКУ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 
ПРЕМА ОЦЕНАМА РУСКИХ ВОЈНИХ СТРУЧЊАКА

Апстракт: Рад на основу грађе из руских архива и објављених извора показује
како су се мењале оцене оперативних способности српске војске у виђењима руског
Императорског Генералштаба у складу са новим искуством из балканских ратова и како су
те чињенице утицале на руско стратегијско планирање у оквиру припрема за европски рат.
Посебно је истакнута личност руског војног аташеа у Београду, пуковника В. Артамонова
као главног извора руског Генералштаба о борбеним квалитетима српске војске.

Кључне речи: Србија, Русија, војска, балкански ратови 1912–1913, стратегијско
планирање, оперативне способности, обавештајни рад.

Како ни уочи, тако нити у току Првог светског рата Русију и Србију није
повезивао никакав формални уговор о савезу, мада су у обе земље још почетком
ХХ века а нарочито од времена Анексионе кризе 1908/1909. године добро
схватали да их повезују заједнички војно‐политички интереси. Експерти и
руководиоци руског Генералштаба фактички нису ни сумњали да ће се у случају
европског рата руске и српске оружане снаге скупа борити против заједничког
непријатеља па су због тога војни потенцијали Србије и борбени квалитети
српске војске представљали веома важан параметар у предратним прорачунима
и плановима „мозга војске“ Руске империје. Од тог фактора директно је зависила
величина снага које је Аустро‐Угарска морала да одвоји за балканско ратиште,
па су тако сваки додатни корпус или дивизија које је могла привући Србија на
своје ратиште појачавали премоћ руске армије и повећавали њене шансе за
успех у решавајућој бици у Галицији. Природно, из тог разлога, руском
Генералштабу у предвечерје Првог светског рата била је потребна тачна,
детаљна и реална процена оперативних способности српске војске. 
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Првих година ХХ века руска војна обавештајна служба оцењивала је
војни потенцијал Србије веома ниско. Узрок томе је лежао у неуспешном рату са
Бугарском 1885. године, слабој техничкој опремљености, организационој
застарелости, недостатку средстава за извођење практичне обуке трупа, али
такође и у прекомерној политизацији официрског кора и вишег командног
кадра. Све наведено негативно је утицало на борбену готовост српске војске. На
пример, у октобру 1905. године руски војни аташе у Београду генералштабни
пуковник И. Н. Сисојев извештавао је о управо завршеним великим јесењим
маневрима: „Све у свему, тактика српских јединица на терену застарела је а оне
делују неувежбано“.1 У истом извештају наставио је: „Старешине, како више тако
и ниже немају искуства у командовању (мало праксе у маневрима). Виши
командни кадар се нарочито лоше сналази са коњицом, коју у потпуности не
уме да користи. Тактика пешадије и артиљерије је застарела; код пешадије се
примењује збијени строј, а дејства се слабо саображавају терену; код
артиљерије откривеност положаја и спорост приликом промене положаја.
Модерне начине управљања батеријском ватром нисам приметио у току
маневара. Коњица се показала веома лоше у стратегијском смислу уопште и у
вршењу извиђања појединачно“.2

Сличне оцене српских оружаних снага почетком ХХ века делила је и
већина страних посматрача и експерата. Тако се на пример у годишњем
извештају Британског посланства у Београду за 1912. годину наводи: „Кампања
у Западној Македонији показала је неочекивани ниво ефикасности српске
армије. Током многих прошлих година било је општеприхваћено мишљење да
је Србија земља чији су војни потенцијали недовољни за вођење озбиљнијег
рата; осим тога, сматрало се да ће владајуће политичке интриге међу вишим
официрима не само угушити било који практични покушај реорганизације већ и
да ће војску претворити у бескорисну масу у случају рата“.3

Ван сваке сумње, сјајне победе српских трупа 1912/1913. године које су
доказале реално нараслу војну моћ Србије, натерале су стручњаке из разних
земаља да поново претресу и коригују своје раније оцене. Ипак треба истаћи да
је то понекад вршено са доста опреза и по инерцији. Наш колега, српски војни
историчар мајор Далибор Денда објавио је два сумарна извештаја војног
изасланика Двојне монархије у Србији, мајора Ота Гелинека о дејствима српских
трупа у Првом и Другом балканском рату.4 Тај вредан рад убедљиво сведочи да
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је Гелинек отворено ниподаштавао ефикасност српских трупа у рату с Турском,
и тек због искустава из Другог балканског рата био принуђен да дâ нешто
објективнију и избалансиранију оцену, не ослобађајући се и даље неких
стереотипа и одређене скепсе приликом оцене борбених квалитета српске
војске. Занимљиво је напоменути да су се извештаји Гелинека користили као
референтни материјали у јединицама из састава аустроугарског XV корпуса на
Балкану у току кампање 1914. године, док се он лично од августа 1914. до априла
1915. године налазио на челу обавештајног одељења штаба аустријских снага
на балканском ратишту. Због свега изреченог, не мали део одговорности за
погрешне представе аустроугарских главнокомандујућих о српској војсци
несумњиво пада и на Гелинека лично. Њихова последица била је по
Хабзбурговце катастрофална кампања у Србији 1914. године. 

Јесу ли процене руске војне обавештајне службе у вези са војним
потенцијалима Србије биле тачније и поузданије него оне Евиденц‐бироа
аустроугарског Генералштаба? У својим извештајима и аналитичким матери ‐
јалима руска војна обавештајна служба разматрала је најразличитије аспекте
војне моћи Србије, повезујући их са политиком, економијом и демографијом. У
овом раду ми ћемо се концентрисати само на проблеме оцена руских стручњака
у вези са борбеним способностима српских трупа, то јест њихове обуке, тактике,
садејства међу родовима оружја. Најпре ћемо покушати да се позабавимо
питањем какви су били извори обавештајних података за проучавање тих
комплексних питања којима се користила руска војна обавештајна служба. 

У суштини, ресурси којима је располагала руска војна обавештајна
служба за обављање задатака који су јој били поверени били су прилично
ограничени. Њен једини представник у Србији у то време био је званични војни
изасланик у Београду, генералштабни пуковник Виктор Алексејевич Артамонов,
који је тамо служио од 1909. године. Личност пуковника (од 1915. године
генералштабног генерал‐мајора) Артамонова заузима посебно место у историји
руско‐српских војних веза. 

Виктор Алексејевич Артамонов родио се 9. октобра 1873. године у старој
племићкој породици са поседима у Саратовској губернији. Завршио је
комплетан курс у Сибирском кадетском корпусу, а након тога престоничко 1.
војно Павловско училиште (1890–1892) као први у рангу, старији портупеј‐јункер.
Након завршетка училишта произведен је у чин потпоручника у пешадији и
прикомандован у гардијску јединицу Волинског пешадијског пука. Већ 1895.
године потпоручник Артамонов успешно је положио пријемни испит за
Николајевску генералштабну академију, мада је након две године проведене у
њој, у договору са управом, у мају 1897, због болести био отпуштен из академије.
У јесен исте године Артамонов је решио да од почетка крене у нову академску
епопеју, не осврћући се на тешкоће које су пред њим стајале. Наведени поступак
јасно сведочи о великој снази воље и чврстини карактера младог официра. Овога
пута Артамонов је успео у својој намери. Кренувши у јесен 1897. године, он је у
мају 1900. године успешно завршио трећи допунски курс академије и за
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постигнуте одличне резултате у учењу био произведен у чин штабс‐капетана,
преведен у генералштабну струку и постављен на службу у Одески војни округ.
Тамо је Артамонов био на служби до 1907. године обављајући дужност првог
ађутанта штаба 15. пешадијске дивизије, помоћника првог ађутанта штаба
Одеског војног округа и на крају, од 17. маја 1904. године и дужност првог
ађутанта штаба тог војног округа.5 У току 1902/1903. године одстажирао је
дужност командира чете у 15. стрељачком пуку у трајању од годину дана, а од
маја до септембра 1905. године и потребна четири месеца на дужности
команданта батаљона у 205. Измаиљском резервном пешадијском пуку.

У јануару 1907. године Одески војни округ предложио је Артамонова као
свог кандидата Обавештајној управи у одговору на њихово тражење перспективних
официра за постављење на дужности војних изасланика.6 Кандидатура Артамонова
оцењена је као одговарајућа и Први оберквартирмејстер Главне управе
генералштаба (ГУГШ), генерал‐мајор М.В. Алексејев предложио је да се од
октобра 1906. године Артамонов постави на дужност војног изасланика у Грчкој.
Након завршетка припреме Артамонов је у мају 1907. године отпутовао у пратњи
супруге и три сина у Атину као ново место службовања.7 Делатност Артамонова
у Грчкој оцењена је у Генералштабу веома повољно, тако да му је након две
године, 31. јула 1909, генералквартирмејстер Главне управе Генералштба Ј. Н.
Данилов предложио: „Телеграфишите, желите ли да преузмете дужност војног
изасланика у Србији? У тренутној ситуацији (још се није завршила босанска
анексиона криза – прим. В.К.) начелник Генералштаба придаје велику важност
том положају.“8 Одговор је био војнички кратак: „Желим. Артамонов“9. Након
тога уследило је постављење В.А. Артамонова на дужност у Србији, земљи за коју
ће бити везан сав његов будући живот и рад. Почевши службу у Београду у
периоду сталног смењивања разних перманентних криза, Артамонов ће убрзо
постати учесник и сведок многих важних догађаја – стварања Балканског савеза,
оба балканска рата 1912–1913. године, објаве и отпочињања Првог светског рата. 

За време своје службе на Балкану Артемонов је постао искусан
познавалац оружаних снага и политичког живота у земаљама полуострва,
потпуно је овладао српским језиком и ступио у присне односе са многим
представницима српског официрског кора. Савременици су посебно истицали
његову ватрену србофилију: „Артамонов говори српски, веома воли Србе и
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5 РГВИА. Ф. 400. Оп. 21. Ед. хр. 2823. Л. 45–48 об. Послужной список В. А. Артамонова.
1900 г. Более позднего послужного списка Артамонова обнаружить пока не удалось; см.
также: Рутыч Н. Н., Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии
и Вооруженных Сил Юга России, Москва 1997, 32–33.
6 Российский государственный военной архив (даље РГВА). Ф. 37967. Оп. 2. Ед. хр. 15. Л. 76. 
7 Архив внешней политики российской империи (даље АВПРИ). Ф. 142. Оп. 497. 1907 г.
Ед. хр. 166. Л. 1–7.
8 РГВА. Ф. 37967. Оп. 2. Ед. хр. 15. Л. 178. Ю.Н. Данилов – В. А. Артамонову. 31 июля 1909
г. № 932. 
9 Исто. Л. 184. В.А. Артамонов – Ю. Н. Данилову. 3 августа 1909 г. № 67.



предвиђа им сјајну будућност. У то време, када је већина војних експерата, и то
не само руских, била уверена да ће Бугари победити Србе (у лето 1913. године
– прим. В. К.) Артамонов је заузео супротан став и на месец дана пре отпочињања
ратних дејстава изложио га у званичном писму“, – писао је руски ратни извештач
генерал Е. И. Мартинов.10 Други савременик, публициста Г. В. Комаров који је
посетио Београд у јесен 1914. године приметио је: „Краљ (Петар I Карађорђевић
– прим. В. К.) воли да говори Русима које пред њега изводе да он веома цени
пуковника Артамонова и да српска војска много дугује том руском пуковнику“.11

А ево и какав је утисак оставио руски војни изасланик у Београду на
генералштабног капетана А. И. Верховског, који га је први пут упознао 25. јануара
1914. године: „Данас сам се представио пуковнику Артамонову, нашем војном
изасланику у Србији. Господин са моноклом, невеликог раста, скроман, без
икакве надмености толико честе код наших официра, по свему доброћудан,
изванредан човек. Без обзира на то што је о мом доласку био обавештен само
указом Генералштаба, примио ме је срдачно и одмах ми ставио на располагање
све што је имао. Фина жена, која се, дало се приметити, унеколико досађивала
у страној средини. Стан средње величине. Радни сто, писаћа машина. На
зидовима неколико портрета, оружје“.12

По избијању светског рата Артамонов се као званични војни
представник непрестано налазио у српској Врховној команди, како у данима
великих победа тако и у време тешких искушења. Након пораза Србије у јесен
1915. године Артамонов је узео учешћа у епском преласку српске војске кроз
Албанске планине у одступању према Јадрану. После евакуације њених остатака
на Крф, Артамонов је постао привремени вршилац дужности војног
представника Русије при команди савезничког Солунског фронта. Једно време он
је такође био и на дужности команданта града Солуна. Након фактичког
одбијања војног аташеа у Грчкој пуковника П. П. Гудим‐Левковича да преузме
дужност руског представника при штабу генерала М. Сараја било је решено да
се на њу постави Артамонов. Висока сагласност на званични указ за постављење
Артамонова на ту дужност уследила је 28. децембра 1916. године, с тим да и
даље обавља дужност војног аташеа у Србији и руског представника при српској
Врховној команди.13 Крајем 1918. године генерал‐мајор Артамонов вратио се у
Београд са победоносном српском војском; у току 1919/1920. године био је војни
представник Оружаних снага Југа Русије А. И. Деникина а потом Руске армије П.
Н. Врангела у Краљевини СХС. 

Након завршетка грађанског рата у Русији Артамонов је остао у Београду
где је краљевским указом био постављен за контрактуалног чиновника у
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10 Е. И. Мартынов , Сербы в войне с царем Фердинандом. Записки очевидца Москва 1913, 13. 
11 Г. В. Комаров, В Белград на Пасху 1914 г., Русские о Сербии и сербах. Т. 1: Письма,
статьи, мемуары, ост., вступ. ст., заключ. А. Л. Шемякина. Санкт Петербург 2006, 576.
12 А. И. Верховский, Сербский дневник Генерального штаба капитана Александра
Верховского, Сафронов Ю. И. Дневник Верховского, Москва 2014, 203.
13 РГВА. Ф. 37967. Оп. 2. Ед. хр. 97. Л. 183. РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Ед. хр. 1356. Л. 79.



Обавештајном одељењу српског Главног Генералштаба. Ту је према доступним
подацима наставио да ради најмање до 1932. године.14 У Београду је живео на
адреси Поенкареова, бр. 21–23, стан бр. 25, са супругом и два сина.15 Преминуо
је у болници у Панчеву, 23. августа 1942. године, за време немачке окупације.16

Како је изнео син генерала Н. В. Артамонова у писму академику Ј. А. Писареву,
његов отац умро је од последица немачког бомбардовања.17 Сахрањен је на
Новом гробљу у Београду.18

Тако је у време и непосредно након балканских ратова 1912–1913.
године баш Артамонов практично сам понео на својим плећима сав терет рада
на анализирању дејстава српских трупа. Наиме, он није имао на располагању ни
једног званичног помоћника или заменика, а могућности једног човека нису
биле без ограничења. Ако се у време Првог балканског рата у бугарској војсци
борио значајан број руских официра‐добровољаца, њих са друге стране у Србији
готово да није ни било, па се на њихову помоћ и информације Артамонов такође
није могао ослонити. Као и сви војни аташеи других држава он се налазио при
српској Врховној команди у својству званичног војног представника своје земље.
Касније је Артамонов с правом истицао да је његово лично искуство, настало
посматрањем дејстава српских трупа, било веома ограничено (мада се нико од
страних војних изасланика није могао похвалити већим). Он је писао: „Пратио
сам мобилизацију. Пошло ми је за руком да у центру армије (на обронцима
гребена Црнобок) лично присуствујем Битољској бици 3. и 4. новембра, обиђем
половину бојног поља код Куманова, упознам се са тереном по коме је наступала
1. армија – од српске границе преко Куманова – Скопља – Велеса – Криволака и
Прилепа до Битоља и Флорине, и 3. армија – од Приштине до Скопља; да
надгледам рад коморе у позадини; да запишем неколико карактеристичних
епизода, а уз то, у ширим цртама и читав ток борбених дејстава“.19

У лето 1913. године, у време Међусавезничког рата, из политичких
разлога сви руски војни представници на Балкану добили су наређење да не иду
на ратиште и остану у главним градовима. Због тога Артемонов није био
очевидац борби српске и бугарске армије које су биле знатно оштрије, теже и
крвавије за обе стране од прошлогодишњег рата против Турака. 
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14 Государственный архив российской федерации (даље ГАРФ). Ф. Р–7332. Оп. 1. Ед. хр. 17.
Л. 1; Ю. А. Писарев, Тайны первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914–1915 гг., Наука,
Москва 1990, 124.
15 ГАРФ. Ф. Р–5945. Оп. 1. Ед. хр. 91. Л. 182; Ед. хр. 93. Л. 1; Ед. хр. 94. Л. 1.
16 Н. Н. Рутыч, Биографический справочник, 32–33.
17 Письмо Н. В. Артамонова – Ю.А. Писареву. 30 сентября 1988 г. Опубл.: Ю. А. Писарев, О
романе В. Пикуля «Честь имею», Новая и новейшая история. 1989. № 4. С. 169–170.
18 А. Б. Арсеньев, Русский некрополь в Белграде 1920–1999 гг. Алфавитный список
захоронений, составленный А. Б. Арсеньевым. Предварительный свод данных на 19
августа 1999 г. 2‐е изд., Белград ; Новый Сад 1999, 5.
19 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Ед. хр. 3009. Л. 41–43. В. А. Артамонов – Ю. Н. Данилову. 3 декабря
1913 г. № 550.



Још пре прекида ратних дејстава на Балкану Артамонов је почео да
сакупља и обрађује информације и документа о операцијама српских трупа.
Након закључења Букурешког мира услови његовог рада знатно су се
побољшали, пошто је сада Србија и сама активно радила на јачању статуса
неформалног главног руског савезника на Балкану који је управо задобила. У
својим извештајима Артамонов је бележио да је српски командни састав био
веома тајновит у време ратних дејстава, али да се после окончања балканских
ратова за војног изасланика Русије све изменило из корена.20 Сада су високи
српски официри својевољно и с пуно поверења делили с Артемоновом све
потребне информације, укључујући и поверљива документа. 

То се односило и на друге представнике војног министарства Русије који
су непосредно пред избијање Првог светског рата посећивали Србију у својству
чланова званичних мисија. Тако је у јануару 1914. године у Београд стигао
генералштабни капетан А. И. Верховски, кога је послала управа Царске
Николајевске војне академије да проучи искуства из области командовања и
руковођења у балканским ратовима. По сведочењу самог Верховског, пуковник
Артамонов упознао га је са кључним лицима Министарства војног и Главног
Генералштба Србије и лично му ставио на располагање материјале које је
поседовао у вези са темом која га је интересовала. Пуковник из српског
Генералштаба Марковић нашао је Верховском наставника српског језика. Све у
свему, младом руском генералштабном официру дати су необично повољни
услови за извршење задатка који му је поверен – проучавања балканских ратова.
У свом дневнику Верховски је 24. фебруара 1914. године записао: „Радио сам
данас у Генералштабу. Придодат ми је као испомоћ мајор који је завршио нашу
академију. Показали су ми папире Обавештајног одељења из периода пред сам
рат (Први балкански 1912. године – прим. В.К.). Извештаје војних и других
агената, који су ми доста користили у раду.“21

Сам Артамонов такође је имао слободан приступ оперативним доку ‐
ментима српске Врховне команде из периода 1912–1913. године. На пример, у
јануару 1914. године Артамонов је извештавао генералквартирмејстера ГУГШ
(друга по значају дужност у руском Генералштабу) генерала Ј. Н. Данилова: „уз
ово вам шаљем као материјале о опису Првог балканског рата „Сведочанства из
турских извора о српско‐турском рату“, која сам добио од начелника
Обавештајног одељења српског Главног Генералштаба без одобрења виших
инстанци, у поверењу и уз молбу да не кажем Србима од кога сам податке
добио. Оваква врста предострожности ради заштите од могућих грдњи код
поменутог официра није уопште случајна, пошто се у приложеним „сведочанствима“
која су прилично објективна у великој мери нарушава идеализована слика
створена званичним извештајима о бројности Турака у Кумановској и Битољској
бици и снази њиховог отпора, намењена „ширим народним масама“... 
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20 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Ед. хр. 3009. Л. 53–53 об. В. А. Артамонов – Н. А. Монкевицу. 5
ноября 1913 г. № 512
21 А. И. Верховский, Сербский дневник, 203.



Укрштањем тих првих турских извештаја о дејствима на македонском
ратишту са српским подацима слика рата на том фронту постаје све јаснија. Од
не малог значаја је и листа узрока турских неуспеха и компаративна анализа
квалитета савезничких балканских војски“.22

Вредност тих и сличних материјала била је неоспорно велика. Поред
тога, још већи значај за правилну оцену борбених квалитета српске војске имали
су подаци које је Артамонов добио од пуковника Душана Туфегџића, једног од
најистакнутијих српских официра. Компетентнији извор информација за ту
тематику руска обавештајна служба није могла ни сањати. Ево како га је сам
Артамонов описао: „У вези са тактичким анализама и закључцима о дејствима
српске пешадије у Првом балканском рату обратио сам се пуковнику Душану
Туфегџићу, који је овде опште признат као најбољи стручњак по том питању и
замолио га да са мном подели своја запажања, што је он драге воље и учинио.
Пуковник Д. Туфегџић био је до рата командант Пешадијске школе гађања
(пушкама и митраљезима). Аутор је и српске „Наставе гађања“. На дужности
команданта школе упознао се са широком литературом о том питању, како
страном тако и руском; у току три године (1910, 1911. и 1912) кроз његове руке
прошао је сав командни кадар митраљеских одељења као и сви официри нижих
чинова који су похађали ову школу пред рат. У оба рата Д. Туфегџић је
командовао 1. пешадијским пуком I позива, чиме је имао могућност да теоријске
поставке провери и у пракси. Тренутно је један од водећих чланова комисије за
израду пројекта Закона о новој организацији војске на чијем челу се налази
генерал Бојовић (извешт. № 547). У време кризе владе предлаган је за положај
министра војног. Све изнето говори у прилог компетентности пуковника Д.
Туфегџића“.23 Ослањајући се, како на податке добијене од свог српског колеге,
тако и на сопствено искуство и закључке, Артамонов је припремио опширан
извештај под насловом „Из запажања о ратним дејствима српске пешадије
(према подацима пуковника Д. Туфегџића)”. Основна теза тог извештаја била је
следећа: и Артамонов и Туфегџић били су сагласни да је Први балкански рат за
српску пешадију био од мале вредности у тактичком смислу и створио код ње
погрешне представе о савременом боју, али је међутим, допринео каљењу трупа
и навикао их на ратнички живот. Према речима Артамонова, он је „представљао
школску припрему за Други балкански рат“. Интересантно је међутим, да је на
исти начин значај Првог балканског рата за Србе процењивао и мајор О. Гелинек
са којим Артамонов сигурно није размењивао мишљења и закључке по том
питању.24 Према извештајима Артамонова на почетку рата међу савезницима
Срби су стекли горко искуство због различитости противника. Руски војни аташе
је писао: „Слабост турског отпора (нарочито због огромне надмоћности српске
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22 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Ед. хр. 3009. Л. 3–3 об. В. А. Артамонов – Ю.Н. Данилову. […]
января 1914 г. № 13.
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артиљерије) развила је код српске пешадије самоувереност, и посебну војничку
тактику напада која се састојала у филозофији: „што ближе противнику, то су
мањи губици“. Срби су ту тактику крстили изразом „јурење напред“.25 По
мишљењу пуковника Туфегџића, почетком другог рата, у току битке на
Брегалници, обе стране, и Срби и Бугари, платили су скупу цену због лоших
навика стечених у претходном рату. Иако је српским снагама од помоћи био
висок морал, и оне су претрпеле толике губитке какви би, да су се десили
почеком Првог балканског рата, сигурно довели до пораза. 

Вредно пажње је истаћи да су и српски официри и руски војни изасланик
објективно оцењивали квалитете бугарске војске у којој су оружане снаге Србије
имале достојног противника. Артамонов је извештавао: „Бугарска пешадија
гађала је толико добро као и српска, али је ватра Бугара била под контролом
командног кадра. Уопштено узев бугарска пешадија била је одлична; задавала
је снажне ударце у нападу, добро се служила маневром и тереном (заклонима),
добро је вршила осматрање и извиђање“.26 У извештају руског војног изасланика
такође је примећено: „већина српских генералштабних официра сматра бугарску
пешадију бољом од српске. По њиховим речима Бугари су физички јачи,
упорнији али и мање интелигентни. Бугарску пешадију скупо је коштало
коришћење густог компактног строја (на почетку рата). Срби су слабији али и
паметнији и боље се сналазе на терену. Бугарска артиљерија боље је обучена у
тактичком смислу, боље се сналазила на терену и у маневру него српска, али је
у техничком погледу била слабија: није била у стању да своју пешадију прати
кроз све фазе напада до непријатељских ровова. Српска артиљерија била је увек
за копље испред ње. 

Не мало изненађење за српске официре била је чињеница да је српска
пешадија без страха издржавала бајонетске нападе Бугара. На пример на коти
650 изведено је укупно осам бајонетских напада. Срби ипак признају да би у
случају да ни на једној страни није било артиљерије бугарска пешадија, додуше
након веома крваве и тешке борбе, ипак надјачала српску“.27 Интересантно је
да су, према речима мајора О. Гелинека, његове српске колеге потцењивале
вредност бугарских трупа, омаловажавајући њихов морал, вољу за борбом итд.28

У извештајима пак Артамонова нема ни трага сличним тврдњама, што нам
говори или да он и Гелинек нису користили исте изворе информација или да су
саговорници аустроугарског војног аташеа били мање отворени у разговорима
које су с њим водили. 

А ево како је оцењивао дејства српских трупа у балканским ратовима
други искусни руски војни стручњак, генералштабни генерал‐лајтнант Е. И. Мартинов,
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који је посетио Србију у лето 1913. године. Он лично није био очевидац борби и
преносио је информације добијене у првом реду од Артамонова лично и српских
официра. Мартинов је писао: „У борби је српска пешадија показала своје
најбоље особине. При нападу је, без задржавања, прилазила непријатељу на
одстојање од отприлике једне врсте и тек са те раздаљине почињала са
методичним нападом, који је када је то било потребно завршавала одлучујућим
јуришем на бајонет. У одбрани је избегавала да заузима истурене положаје, да
се људство не би навикавало на повлачење, већ се комплетно развијала на
главном положају који је бранила необично упорно, при том отварајући ватру
тек када би се непријатељ приближио на удаљеност од најмање 1.000 метара. 

Затим треба скренути пажњу на одличан квалитет гађања, економичан
утрошак муниције, релативно честу употребу ручних бомби и смислену примену
укопавања код војника без обзира на чињеницу да су трупе биле снабдевене тек
половином за то потребних инжењеријских алатки. Интелигентан и навикнут на
самостално расуђивање још у време мира, српски војник је и у рату показао разумну
иницијативу, не захтевајући од својих официра лични пример и стални надзор“29. 

Све изнесено сведочи да су руски војни посматрачи оцењивали српску
пешадију веома високо. Такође, за успешна дејства српске војске истакнуте су и
непроцењиве заслуге њеног другог рода – артиљерије. Руским стручњацима то
је било јасно већ на основу искустава из Првог балканског рата па су одмах
почели са проучавањем тог питања. Још у јануару 1913. године Главна
артиљеријска управа (ГАУ) руског Министарства војног је преко Генералштаба
тражила податке о употреби брдске артиљерије у војскама земаља Балканског
савеза. Као одговор на тај захтев пуковник Артамонов послао је у Петербург
операцијски дневник једне српске брдске батерије који му је дао њен командир.
У свом извештају у вези с тим војни аташе је записао: „Српска брдска артиљерија
се исто као и пољска одлично показала на бојном пољу. Поред француске
артиљеријске опреме примењивана су надугачко и нашироко и француска
правила гађања, која су била одлично примењена и, како показује ратно
искуство, дала врхунске резултате. За своје победе Срби у многоме дугују својој
артиљерији“.30 Неке измене захтеване су само у опреми брдске артиљерије. Реч
је пре свега о замени самара због релативно широког центра гравитације код
старог модела. 

Руска ГАУ наставила је да се занима за употребу артиљерије у рату на
Балкану. У марту 1913. године, на захтев те управе у Петербургу се разматрала
могућност слања у Грчку, Србију и Бугарску два руска артиљеријска официра
ради проучавања наведеног питања. Владе све три земље, у то време још увек
савезнице, дале су сагласност за ту посету. Затим је из финансијских разлога било
решено да се не шаљу двојица већ само један артиљеријски официр. За ту мисију
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главни инспектор артиљерије велики кнез Сергеј Михајлович одабрао је свог
ађутанта пуковника П. Г. Чеботарјова. Он је отпутовао из Петербурга 11. августа
1913. године, то јест сад већ након завршетка краткотрајног Другог балканског
рата. Према постојећим подацима, због измењених политичких околности
Чеботарјов није ни отишао у Бугарску али му је зато омогућено да са пуно успеха
ради у Србији, одакле је кренуо за Грчку 30. септембра.31 Његову мисију у Србији
веома је олакшала одлична сарадња између српског и руског Министарства
војног која је успостављена великим личним ангажовањем пуковника
Артамонова. Артамонов је извештавао: „Дужан сам да приметим да је српско
артиљеријско особље било веома љубазно и услужно у односу на овде упућеног
пуковника Чеботарјова и ставило му на располагање све податке који су га
занимали“.32 Артамонов се такође са своје стране искрено трудио да узврати
услугу српским артиљерцима мада му то увек није и полазило за руком. На
пример, начелник Артиљеријско‐техничког одељења српског Министарства
војног пуковник Стајевић обратио му се са важним питањем техничке природе.
Наиме, српска оруђа француског система Шнајдер‐Кане имала су ваздушни
повратник чијим радом су артиљерци били у потпуности задовољни. Ипак, при
прекомерној паљби (као на пример у Другом балканском рату) ти су се
повратници неретко кварили, док је за њихову замену било потребно послати
оруђа 3–4 километра дубоко у позадину где је техничар пука вршио оправку.
Покретне радионице српска војска није имала па се због тога у случају
озбиљнијих кварова оруђе морало слати на ремонт чак у арсенал у Крагујевцу.
У вези с тим пуковник Стајевић је желео да сазна од Артамонова да ли му је шта
познато о опружним повратницима код оруђа система Круп које се налазило у
наоружању Бугарске и Турске. Артамонов је био принуђен да одговори српском
артиљерцу да „руско војно министарство из принципијалних разлога не даје
Србима податке који се тичу бугарске војске, а Бугарима – податке који се односе
на српску војску“.33 И поред тога, Артамонов је подвлачећи важност тих података
молио своје претпостављене да се Србима пошаљу подаци који постоје у Русији
у вези с тим питањем. 

Артамонов је руском Генералштабу поднео у кратким цртама и изводе
из материјала које је у Србији сакупио пуковник Чеботарјов о дејствима српске
артиљерије. Предмет практичног проучавања Чеботарјова био је Моравски
артиљеријски пук са седиштем у Нишу. Он је дознао следеће: До рата с Турцима
Моравски артиљеријски пук при коме се налазила и артиљеријска школа гађања
трошио је 450 артиљеријских пуњења по оруђу; у току рата са Турском – 166
артиљеријских пуњења по оруђу; у току рата са Бугарском седам батерија тог
пука (осим 2. и 9) испалиле су по 947 шрапнела и 258 граната, то јест по 1205
артиљеријских пуњења. Највишу оцену заслужила су и српска Шнајдерова
артиљеријска оруђа француске производње. 
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У освит свеевропског рата питање поређења француске и немачке
пољске артиљерије у ратним условима било је од изузетног стратешког значаја.
Сви подаци добијени на основу искустава из балканских ратова потврђивали су
претпоставке да су Шнајдерова оруђа заиста превазилазила у квалитету Крупове
пољске топове. Артамонов је писао: „Пуковник Чеботарјов је утврдио да су
артиљеријска оруђа српске војске, а посебно хаубице и брдски топови, одлично
издржала два рата. Што се тиче пољске артиљерије, ту се постојећи случајеви
отказивања рада повратника објашњавају највећим делом недовољном
количином уља које је потребно чешће контролисати и искрзаношћу делова
(кожних) о којима пет година нико није водио рачуна нити их је замењивао.
Последње треба приписати недовољном познавању оруђа и страху да се оно
растави ради контроле“.34 Уопште говорећи, ниво одржавања артиљеријских
оруђа од стране српског техничког особља заслужио је најстрожу критику руских
посматрача. Артамонов је писао: „Српски техничари нису на висини задатка.
Српски артиљерци у потпуности не познају унутрашњу конструкцију оруђа:
бојали су се да га раставе ради замене делова који су се покварили. Са
растављањем оруђа почело се тек након бугарског рата, али је и тада то обављао
мајстор којег је послала фабрика Шнајдер. Оруђа су дејствовала одлично и ако
нису контролисана пуних пет година. То само показује да је Шнајдерова
конструкција квалитетнија“.35

Што се тиче борбене употребе артиљерије, у српским јединицама све је
функционисало више него добро. Српски артиљерци одлично су руковали
брзометним оруђима. У Моравском пуку 5 до 6 граната у минуту било је
довољно за решавање основних борбених задатака, али је у појединим
случајевима, када је то било потребно, брзина паљбе достизала и 15 граната у
минуту. У Шумадијском пуку у боју на Рајчанском Риду две батерије су у току пет
минута отварале ватру брзином од 20 граната у минуту по појединачном оруђу.
Мерзери су испаљивали по девет пуњења у минуту. Две батерије нових хаубица
од 155 mm под Једреном у ноћи 12. марта испаљивале су од осам до 10 граната
у минуту. За одржавање везе између командира и батерије активно су
коришћени телефон и телеграф. Понекад су коришћене и методе даљинског
извиђања. Под Једреном српски подофицир – извиђач био је удаљен од
дејствујуће батерије неких 11–12 километара и саопштавао резултате сопствених
извиђања телефоном. 

Артамонов је такође наводио и мишљења српских официра о сопственој
и бугарској артиљерији. Приметно је да су, као и у случају пешадије Срби веома
високо оцењивали свог противника и били критични према сопственим трупама
(без обзира на то што су били победници). Тако је генералштабни мајор Владимир
Белић говорио: „Ми смо се дивили умешности маневрисања бугарских батерија.
После за нас успешног артиљеријског дуела наша пешадија која се кретала
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напред увек је наилазила на неочекивану артиљеријску ватру противника и
пролазило је доста времена док ми не бисмо нашли непријатељску батерију“.36

Неки дисонантни тонови долазили су од команданта 11. пешадијског
пука, потпуковника Јеремића, који је, по речима Артамонова „био потпуно
незадовољан дејством српске артиљерије. Она је била сувише непокретна,
никада није мењала положаје дању; као резултат тога није било садејства
између пешадије и артиљерије. Српска артиљерија отварала је ватру са веома
велике удаљености и претпостављала гађање из далека маневрисању. Јеремић
се не сећа случаја да је српска артиљерија отварала ватру са удаљености мање
од три врсте, већ углавном са раздаљине од четири врсте. Ни једна батерија није
пратила трупе нити је било смелих излазака на положаје. Бугарска артиљерија
дејствовала је боље. Она је чувала своју пешадију, жртвовала се, излазила на
откривене положаје итд“.37

Пажњу заслужује и текст о српској артиљерији још једног руског
посматрача – И. П. Табурна, инжењера и публицисте, који је, мада није био
професионални војник, имао нека техничка знања и искуства стечена
новинарским извештавањем са ратишта. Оно што је главно, он је био
непосредни сведок операција српских трупа у Првом балканском рату. Табурно
је писао у својој књизи (коју су ван сваке сумње простудирали и аналитичари у
руском Генералштабу): „Невероватно поверење створено је у српској војсци
између артиљерије и пешадије. Српска пешадија обожава своју артиљерију. Она
је мирна кад за њом иду топови, а артиљерија је мирна кад види испред себе
сопствену пешадију. Не једном могло се видети како се пешадија, пролазећи
поред оруђа, клања пред њима као пред иконама. Пролази батаљон пешадије,
војници прилазе и целивају топове, говорећи: „они су нада наша“. Командир
батерије командује: „капе доле пред нашом заштитницом“. Свуд се чује узвик
„Живели“ који војници пешаци размењују са артиљерцима“.38 Руски очевидац
наставља: „Премоћ српске артиљерије над турском је пре свега у бољој
обучености артиљеријског особља, а затим у систему (не у квалитету) самих
оруђа. Обученост српских артиљераца, како теоретска тако и практична не може
бити боља. Послуга оруђа примерно зна свој посао, одлично је обучена и
увежбана захваљујући непрестаној обуци у гађању још из доба мира (о чему сам
већ раније говорио). Имао сам прилику да посматрам рад артиљеријске послуге
у време борбених дејстава. Свако зна свој посао, ради без сујете, аутоматски,
као саставни део једне те исте машине. Срби веома воле артиљерију. Код њих
као да је урођена склоност ка њој“.39

Табурно је истицао да су балкански ратови представљали како полигон
за надметање пољских артиљеријских оруђа система Шнајдер и Круп, тако и
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двају школа артиљеријског гађања – француске и немачке. Српска артиљерија је
у потпуности усвојила доктрину, правила и систем обуке француске школе, која
главну пажњу посвећује посредном гађању. Том веома сложеном доктрином
Срби су потпуно успешно овладали. Табурно је писао: „Што се тиче посредног
гађања, то јест из оруђа која се налазе иза заклона, што наводно доводи до
прекомерне потрошње артиљеријске муниције, у стварности се показало да
српски артиљерци при трећем – четвртом хицу а веома често и при другом
погађају жељени циљ. То зависи од искуства артиљеријског особља и од добрих
нишанских справа на оруђима, што је све одлика француске артиљерије“.40

Руководство руског Генералштаба послало је и распис свим војним
изасланицима у балканским државама да се припреме и на зиму изложе у
Петербургу своја предавања о дејствима оружаних снага у току ратова 1912–
1913. на Балкану. Слушаоци на тим предавањима требало је да буду
представници вишег командног састава и руководећих људи из Генералштаба и
управа Министарства војног. Ако је судити према програму предавања
Артамонова који је сачуван у архиву, у делу о тактичким поукама балканских
ратова он је лично истакао специфичност доктрине српске артиљерије (у оквиру
француске школе), преовлађивање посредног гађања, добро садејство са
пешадијом, коришћење осматрачница и средстава везе ради коректуре ватре, а
такође и искуство успешне концентрације артиљерије (на пример концентрација
60 оруђа ради пробоја центра непријатељских положаја у Кумановској бици).41

На тај начин је руски војни изасланик у Србији, генералштабни пуковник
В.А. Артамонов одиграо одлучујућу улогу у вези са проучавањем војних
потенцијала Србије и оперативних способности њених оружаних снага, који су се
суштински изменили као резултат балканских ратова 1912–1913. године.
Последица напорног рада из времена балканских ратова и после њих била је та
да је Артамонов, по сећањима његовог сина, једном у пролеће 1914. године пао
у несвест у купатилу и затим, на инсистирање лекара отишао на одмор. Ту га је
затекао и Сарајевски атентат. И поред тога његов тежак и упоран рад није био
узалудан. Захваљујући њему руководство руског Генералштаба било је добро
упознато са добрим и лошим странама војне моћи Србије. За руски Генералштаб
није остала тајна да су због три ратна похода 1912–1913. године оружје и
муниција српске војске били истрошени, опрема делимично израубована а
државна благајна – празна. Присаједињење нових области довело је до великих
организационих промена у српској војсци, стварања нових гарнизона али такође
и до уласка у њене редове значајног броја становника нових области чија је
лојалност била под знаком питања. 

И поред тога, све те тешкоће нису замагљивале очигледну чињеницу да
је Србија после балканских ратова добила моћну и ефикасну војну силу која је
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от 3 декабря 1913 г. № 550.



располагала са драгоценим ратним искуством стеченим на бојним пољима у
ратовима са Турцима и Бугарима. Слабости које су се раније уочавале биле су
превазиђене и отклоњене. Српска пешадија је у пракси усвојила савремену
тактику дејстава у нападу и одбрани, почела активно да примењује утврђивање
саобразно условима терена и навикла се на ратне услове. Свему томе треба
додати и несумњиво висок морал, трпељивост и храброст српских трупа.
Нарочито значајан напредак постигли су Срби у области употребе брзометне
артиљерије, координације и управљања ватром, а такође и у садејству са
пешадијом у различитим борбеним условима. 

Све у свему, на основу детаљног проучавања свих аспеката ратова 1912–
1913. године експерти руског Генералштаба дошли су до закључка да се српска
војска развила у прворазредну борбену снагу, способну да обезбеди Србији
војнополитичку премоћ над осталим земљама на Балкану и чак – способну да се
успешно супротстави значајно бројнијим снагама вероватно главног противника
– Аустро‐Угарске. Главни практични закључак до кога је дошао руски
Генералштаб изнет је у тексту „О снагама и вероватним плановима наших
западних противника“ који је 1. марта 1914. године написао генерал‐
квартирмејстер ГУГШ Ј. Н. Данилов – документу који је у сажетом виду
одражавао свеукупност знања и претпоставки руског Генералштаба о
могућностима противника и савезника Русије у случају великог европског рата.42

Белешка Данилова представља потврду чињенице да је војна моћ Србије
представљала један од битних фактора руског стратегијског планирања за случај
рата са Централним силама. Аутори документа процењивали су значај српске
војске као снаге која је могла имати суштински утицај на однос снага између
Русије и Аустроугарске на галицијско‐пољском ратишту: „До скора се у Аустро‐
Угарској сматрало да ће бити довољно распоредити на јужном фронту три
корпуса. Сада са јачањем Србије, веома је вероватно да ће се према њој
концентрисати најмање четири, а можда и свих шест корпуса („По потврђеним
информацијама 1911/1912 године Аустријанци су предвиђали да према Србији
распореде XV, XVI и XIII корпус. Међутим, последњи догађаји на Балкану
показали су да ће у случају потребе за појачањима, тим трупама бити придодати
и VII, XII и III корпус“ – примедба Ј. Н. Данилова); при томе ће овај или онај број
корпуса зависити у многоме од развоја ситуације на Балкану коју је тешко у
напред предвидети. […] Сасвим је могуће да дође до разлике у карактеру
дејстава Аустријанаца у смислу да ће у случају мање угрожености на јужном
фронту према Србији – стратегијски развој главних снага уследити у Источној
Галицији, одакле ће се Аустријанци потрудити да пређу у напад заједно са
Немцима и обрнуто, може доћи до отежавања развоја главних снага према
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западу у Галицији и очекиваног начина њиховог деловања при другачијем
развоју ситуације на српској граници“.43 Даље у белешци стоји: „Што се тиче
Аусто‐Угарске, према провереним подацима, који су потпуно поуздани и односе
се на политичку ситуацију која претходи заплету на Балкану, од укупног броја
од 48 ½ пешадијских дивизија и 14 маршевских бригада предвиђено је да се на
јужном фронту концентрише: XIII корпус, његови маршевски делови и 20.
посебна хонведска дивизија – против Србије, а XV и XVI корпус у Босни,
Херцеговини и Далмацији. Ако допустимо да ће под утицајем развоја ситуације
на Балкану поменуте снаге Аустријанци појачати бар још једним VII корпусом,
укупно бројно стање трупа које могу бити употребљене против Русије процењује
се на 12–13 корпуса“.44 Веома брзо сјајни успеси српских трупа у току кампање
1914. године против јаче аустроугарске војске у потпуности су потврдили да се
руски војни стручњаци нису преварили у својим високим оценама војне моћи
Србије и борбених квалитета њених оружаних снага.
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Vasiliy B. Kashirin

COMBAT EFFECTIVNESS OF THE SERBIAN ARMY 
ON THE EVE OF WORLD WAR ONE: 

ASSESSMENTS OF RUSSIAN GENERAL STAFF EXPERTS

Summary

On the eve of the Great War of 1914–1918, Serbia’s military potential and
the combat effectiveness of its armed forces were a very important parameter in
strategic plans of the Russian General Staff. What depended on this were calculations
of the number of troops that would be diverted by the Austro‐Hungarian Monarchy
from the Galician front of the future European conflict. At the start of the 19th century
these numbers were considered to be relatively low by the Russian General Staff, as
a result of Serbia’s unsuccessful war against Bulgaria in 1885, its poor technical
capabilities, the failure to upgrade combat readiness of the Serbian army, as well as
excessive politicisation of the High Command. However, the Balkan Wars of 1912–
1913 brought about serious re‐evaluation of previous assessments and provided a
lot of new material on the real state of combat effectiveness of the kingdom’s armed
forces. As a result of a multifaceted study of the war of 1912–13, Russian experts of
the General Staff concluded that the Serbian army had become a first class combat
force, able to guarantee Serbia military‐political dominance over other Balkan states,
and even to successfully fight a much larger force of the main probable enemy –
Austria‐Hungary. Much praise was reserved for the military qualities, tactical skills
and morale of the Serbian infantry and, particularly important, its coordination with
artillery, including mountain artillery, during an offensive as well as when repelling an
attack. Overall, on the eve of the First World War, military experts of the Russian
General Staff arrived at a substantiated conclusion that the Balkan Wars resulted in
a vast improvement of Serbia’s combat effectiveness and this fully supported the
view that in case of a European war Serbia could distract from four to six corps of the
Austro‐Hungarian army in the Balkan theatre of military operations.

Keywords: Serbia, Russia, Army, Balkan Wars, strategic planning, operational capability,
intelligence work.

Борбена вредност српске војске на почетку I светског рата према оценама руских војних стручњака

253





УДК: 358.3:528](497.11)“1912/1918“
94:912(497.11) )“1912/1918“

Саша Т. БАКРАЧ
Стеван РАДОЈЧИЋ
Дејан ЂОРЂЕВИЋ

ГЕОГРАФСКО ОДЕЉЕЊЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Aпстракт: Рад садржи карактеристичне детаље о активностима српске
војногеодетске службе (тадашњег Географског одељења) пред Први и током Првог
светског рата. Предмет рада су следеће целине: предратно стање, ратни пут од
напуштања Београда и пут кроз Албанију и рад на Крфу и Солунском фронту. У раду се
дају подаци о делатности на изради карата простора Ваљева, српско‐бугарске границе,
Старе Србије и Македоније, Краљевине Србије, српских крајева и суседних области,
албанског приморја, југословенских земаља и друге. Писан је на основу литературе и
оставштине генерала и академика С. П. Бошковића.  

Кључне речи: Војногеографски институт, Први светски рат, Географско одељење,
геодетска служба, пут кроз Албанију, Крф, Солунски фронт.

Предратно стање

Преласком на ратну формацију 1912. године, из Географског одељења
одлази шест официра, на дужности у штабове армија и трупу, а са преосталих
10 официра наставља се рад који је био усмерен на задовољавање ратних
потреба. Поред сталног штампања потребних карата, у току операција су
снимљене у размеру 1:25.000 (еквидистанција 5 метара) територије Овчег Поља,
Скопске Црне Горе, Кумановског и Битољског војишта, те околина Призрена,
Дебра, Митровице и Новог Пазара. Одмах по ослобођењу Скопља, извршен је
прецизни нивелман и урађен план града у размеру 1:5.000 (еквидистанција 1
метар), за циљеве регулације вароши.

Карата новоослобођених територија је било веома мало. Српска војска
се служила картом 1:150.000 коју је Одељење саставило према најпоузданијим
изворима (аустроугарска карта 1:200.000 и турска карта 1:210.000) и штампало
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непосредно пред балкански рат. Доласком на те територије, уочене су велике
разлике између садржаја карата и ситуације на терену, па је покушано да се
изврши реамбулација карте 1:150.000, како би се бар привремено задовољиле
велике потребе за тачном картом. Но, убрзо је закључено „да се на територији
Јужне Србије не може урадити ништа рационалног без савремене тригоно ‐
метријске триангулације” (С. Бошковић, Геодетски и картографски радови
војног географског института 1878‐1930, Географски и етнографски преглед
Београд, 1930, 1–14). 

Када су након балканских ратова велике силе одлучиле да створе
Албанију, поставило се питање њених граница. Руски посланик у Београду,
Николај Хенрикович Хартвиг (1854–1914) је замолио начелника Одељења
Стевана П. Бошковића да му пружи образложене податке за одбрану српских
ставова о протезању граничне линије, како би се руски дипломатски
представници на конференцији у Лондону (доцније и у Фиренци) 1913. године
могли аргументовано супротставити аустроугарским и италијанским
представницима, иначе наклоњеним Албанији. Хартвигу су достављени тражени
аргументи за српске претензије на Охрид, Стругу, Дебар, Призрен, Ђаковицу и
Пећ. Уз етнографско, географско и економско образложење оправданости
српских захтева, служило се и историјским чињеницама, указујући на српску
прошлост ових крајева и насилни прекид континуитета средњовековне српске
државе која је на тим територијама оставила бројне трагове свога вековног
присуства, које ни Турци понегде нису спорили (Библиотека Војногеографског
института; Оставштина С. П. Бошковића). Осим на Лондонској конференцији,
овим су се аргументима служили и руски посланик на Цетињу, генерал Потапов
(иначе Бошковићев школски друг из Русије) и француски геодетски мајор Жорж
Перије (Georges Perrier, 1872–1946), приликом обележавања српско‐албанске
границе на терену. 

Завршетком балканских ратова, Одељење наставља прекинуте радове
и започиње нове. У лето 1914. године продужен је премер Ваљева у размеру
1:25.000 и започет премер дуж српско‐бугарске границе у размеру 1:50.000.
Почињу и радови на триангулацији Старе Србије и Македоније, односно
стварању математичке основе за премер, какву је имала предратна Србија. Из
штампе излазе нове вишебојне карте: Карта Српске Краљевине 1:1.000.000 и
Нова карта српских крајева и суседних области 1:1.000.000, са рељефом
приказаним хипсометријском скалом. 

Ратни пут од напуштања Београда и пут кроз Албанију

Радни замах Одељења је неочекивано прекинуо Први светски рат.
Поновни прелазак на ратну формацију тешко је погодио Одељење. Недостатак
официра потребних за командовање је био толики да је српска Врховна команда
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Слика 1. Нова карта српских крајева и суседних области 1:1.000.000 
– део карте са заглављем – насловом

Слика 2. Нова карта српских крајева и суседних области 1:1.000.000 
– део оквира карте са називом издавача 



оставила Одељењу свега два официра (односно три, од новембра 1914). Како је
војска у претходним ратовима исцрпила све залихе карата, Одељење започиње
интензиван рад на њиховом штампању. Карте су штампане и за време првог
аустријског бомбардовања Београда (јула 1914. године), упоредо са евакуацијом
имовине Одељења. Рад је настављен у Крагујевцу, али без две велике
литографске пресе које су морале бити онеспособљене и остављене у Београду.
Из Крагујевца се новембра 1914. године Одељење сели у Врање, где се наставља
интензивно штампање на једној брзој и две ручне пресе. Ту је започет рад на
новој карти, Карти југословенских земаља 1:200.000, сагласно декларацији којом
су српска влада и скупштина као свој ратни циљ зацртали “борбу за ослобођење
и уједињење све наше неслободне браће Срба, Хрвата и Словенаца” (Нишка
декларација, 7. децембар 1914). Након 9 месеци рада у Врању, Одељење прелази
у Ћуприју где наставља са штампањем карата. Октобра 1915. године, Одељење се
сели у Краљево, инсталира Картографску радионицу и тек што започиње са
радом, Врховна команда наређује евакуацију за Рашку. До Краљева се Одељење
евакуисало железницом, па је и пренело мање‐више све неопходно за рад. Од
Краљева, међутим, железнице није било, а оскудица у транспортним средствима
је била велика, па је Одељење било присиљено да знатно редукује опрему.
Морало се одрећи чак и једине брзе пресе и задржати само две мале ручне
пресе. Из Рашке се Одељење убрзо евакуише за Косовску Митровицу, опет под
сличним условима, због којих је део преостале опреме морао бити сакривен и
остављен. Након краћег рада у Косовској Митровици, извршена је дислокација у
Пећ, опет без дела опреме. Уместо предаха, у Пећи је Одељење чекало наређење
за наставак евакуације, према Скадру. Исцрпљени, гладни и промрзли, људи су
били на граници издржљивости. Ове је услове нарочито тешко подносила стока:
полумртве животиње нису више биле у стању да вуку кола. За евакуацију из Пећи
добијено је свега 15 коња, мање него икад до тада. Два су угинула од
исцрпљености, дан након примопредаје, а чекала их је велика препрека ‐ планина
Жљеб са уским и стрмим, залеђеним путем дуж којег су претиле банде Арнаута.
И велика неизвесност на дугом путу до Скадра. При тако жалосном стању стоке
и још горих путева који су их очекивали, накелник Одељења пуковник Бошковић
је наредио да се кола преправе у двоколице и да се на њих натовари најнужнији
материјал: елаборати геодетских и астрономских радова, оригинали
топографског премера и реамбулације, најнужнија количина потребних секција
и једна једина ручна преса са папиром за штампање, литографским камењем и
литографским материјалом. Остало је зазидано у једном подруму манастира
Пећке патријаршије. Опрема је евакуисана у две коморе. Са првом је Бошковић
кренуо из Пећи 29. новембра 1915. У Скадар је дошао 25. децембра и одмах
почео инсталацију Картографске радионице. Друга комора је из Пећи кренула
неколико дана доцније, али није одмакла далеко: у једном препаду Арнаута на
планини Жљеб, све је уништено. Најдрагоценији део овог неповратно изгубљеног
материјала су били оригинали премера 1:25.000 и 1:50.000 и оригинали
реамбулације карте 1:75.000.
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У Скадру су, у Картографској радионици инсталираној у једној језуитској
богомољи, децембра 1915. године одштампане четири секције карте 1:150.000
(албанско приморје) потребне војсци за даље операције, а потом је уследила
евакуација Одељења према Медови, на обали Јадранског мора.

Ту је део опреме утоварен на један савезнички пароброд, ради евакуације
на Крф. Последња ручна преса Географског одељења и литографско камење,
сачувани по цену највећих људских напора, нису кренули на ово путовање. У
беспотребној паници да не преоптерети лађу, савезнички официр који је руководио
утоваром, наредио је да се већ укрцано камење и преса – баце у море. 

Рад на Крфу и Солунском фронту

До доласка на Крф је изгубљена и уништена скоро сва имовина
предратног Географског одељења. Ипак, преко Албаније и мора је пренет
најдрагоценији геодетски, астрономски и картографски материјал. На Крфу се
одмах инсталирала Картографска радионица и организовао њен рад. У
литографском заводу браће Аспиотис изнајмљене су штампарске машине на
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Слика 3. Одред Топографског одељења форсира реку Маћу. Албанија, 1915. године 



којима персонал Одељења убрзо наставља израду и штампање карата. Прво
дело које је српска војска на Крфу одштампала биле су нове секције карте
југословенских земаља 1:200.000. Њено брзо појављивање је снажно подигло
морал трупама на Крфу.

Обезбедивши Картографској радионици све што је неопходно за
несметан рад, пуковник Бошковић одлази за Солун, јуна 1916. године. Ту успева
да окупи преживеле топографе предратног Географског одељења и од њих 10.
септембра 1916. године формира Топографско одељење Врховне команде и три
армијска топографска одсека. Стари и покварени геодетски и топографски
инструменти које је српска Врховна команда добила од Француза, убрзо су
оспособљени за рад и почиње рад на терену ‐ премер српског дела фронта и
позадине у разним размерима, за различите војне потребе. Набавља се једна
брза преса и неколико ручних преса, па се у Солуну инсталира штампарија у коју
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Слика 4. Карта размера1:150.000 – албанско приморје



новембра 1916. године долазе картографи са Крфа. Картографска радионица
Топографског одељења је била једина установа те врсте на Солунском фронту.
Њеним услугама служили су се и савезници. У наредне две године, она је
израдила преко 1.500.000 отисака, иако су многе карте рађене у тиражу од свега
100–200 примерака, а при томе у неколико боја, што је односило много времена
у припреми за штампу. У Солуну је Топографско одељење завршило Карту
југословенских земаља 1:200.000, започету у Србији крајем 1914. године. 

Израђене су и карте Солунског фронта и позадине у размерима 1:5.000,
1:10.000, 1:25.000 и 1:50.000, којима је представљена површина од око 5.400 km2.
Том је приликом (пред почетак септембарске офанзиве 1918) Топографско
одељење по први пут користило и аерофотограметријске снимке, добијене
снимањем из авиона, за картирање територије коју је посео непријатељ. Ово је
било по први пут у историји српске војне геодетске службе да се користи авион
за снимање, а касније и картирање територије. Обновљена су и предратна
издања неких карата, која су штампана са ваноквирним садржајем на
француском језику (а понеке и са транслитерованим географским називима),
како би се њима могли служити и савезници. Започет је и рад на карти јужне
половине Србије у размеру 1:100.000 (еквидистанција 50 метара). За ове је
задатке Топографско одељење ојачано са неколико нових официра који су брзо
уведени у рад. Топографском одељењу се у Солуну потчињава и Фото‐секција,
основана на Крфу 8. септембра 1916. године, са 13 сликара, 10 фотографа и шест
кино‐оператера. Велики и пожртвовани рад ове Секције, дао је будућим
покољењима непроцењиво вредна филмска, фотографска и уметничка
сведочанства о једном тешком искушењу за српску војску и државу. 
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Слика 5. Припадници Топографског одељења на раду у бироу, у Солуну, 1917.



Премеравање фронта и позадине су вршили и савезници, сваки на свом
делу територије. При томе су користили засебне (локалне) координатне системе,
што је довело до великог картографског дисконтинуитета ових радова, па су
садејство и заједничко командовање трупама били отежани. То се могло
превладати само свођењем ових парцијалних премера на заједничку,
јединствену математичку основу ‐ тригонометријску мрежу. Израду ове
триангулације су савезници поверили Топографском одељењу српске Врховне
команде. Велика солунска триангулација коју је Топографско одељење развило,
обухватила је читав фронт, од Преспанског језера до Струме, а рад на њој је
вршен и у време пробоја фронта. 

Током радова на Солунском фронту, пуковник Стеван П. Бошковић је
сарађивао и са припадником британског Топографског одељења, резервним
капетаном Аленом Огилвијем (Alan Ogilvie, 1887–1954), иначе професором
географије едимбуршког Универзитета. Он је Бошковићу помагао у свему,
снабдевајући га инструментима и материјалом за премеравање и картографију,
иако су за то били задужени Французи (“Французи су, међутим, били врло
шкрти”, записао је Бошковић доцније). 

Тиме је Огилви значајно помогао радове српског Топографског
одељења. Ценећи овај његов допринос, а и процењујући да би га британска
влада као географа могла ангажовати на решавању послератних граничних
питања балканских земаља, Бошковић је Огилвија предложио српској Врховној
команди за одликовање. Предлог је усвојен: Огилви је 1917. године одликован
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Слика 6. Авион у акцији снимања фронта
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Слика 7. Карта дела Солунског фронта у размери 1:25.000



орденом Белог орла IV степена. И доиста, он је као географски експерт сарађивао
са британским представницима на Версајској конференцији, где је дао значајан
допринос српским интересима. Остао је велики српски пријатељ, а приликом
боравка у Београду, одржао је и једно предавање у Српском географском
друштву, чији је почасни члан био. На Бошковићев предлог, Ален Огилви је за
заслуге на научном пољу и за објективну процену српских националних питања
одликован и 1938. године, орденом Светог Саве III степена. 

У Солуну је Бошковић упознао и француског геодетског потпуковника
Ж. Перијеа, учесника теренских радова на српско‐албанском разграничењу.
Развило се једно велико и присно пријатељство које је потрајало неколико
деценија, све до Перијеове смрти 1946. године. Често су се сретали на
конгресима Међународне географске уније и МГГУ, у којој је Перије био
генерални секретар геодетске секције (1920–1933). Сарађивали су и на великим
геодетским пројектима између два светска рата. На Бошковићев предлог,
генерал Ж. Перије је за свој научни рад и допринос српском народу одликован
1938. године орденом Светог Саве II степена. 

По пробоју Солунског фронта и уласку у отаџбину, Топографско
одељење учествује у премеру шире околине Скопља, у размеру 1:25.000
(еквидистанција 10 метара) и Бардовачког имања, у размеру 1:5.000 (екви ‐
дистанција 1 метар). Ови су радови вршени зими, под тешким метеоролошким
условима и у јеку епидемије грипа (од којег је тада умро и француски топограф
Рене Дефонтин, који је пратио српску војску са топографима 2. Армије).
Топографима је још теже било да савладају носталгију и снажну жељу да се што
пре сретну са својим породицама. Ипак, марта 1919. године, ови су радови
успешно завршени и одмах по доласку у Београд репродуковани у Картографској
радионици (која је из Солуна преко Дубровника железницом дошла у Београд,
јануара 1919). 
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Закључак

Током Првог светског рата, Географско одељење је тешко страдало.
Иако је основни кадар ипак сачуван, три његова припадника су погинула, а
већина је била рањена. Сва имовина Одељења сакривана по Србији током
повлачења, била је од непријатеља пронађена и опљачкана. Уништен је и велики
број тригонометријских тачака и известан број нивелманских репера на
територији докумановске Србије. 

Ипак, значај и улога Одељења и његов допринос ослобађању земље од
непријатеља најбоље се показао кроз добијене награде и одликовања. Тако је
у име Одељења његов начелник пуковник Стеван П. Бошковић током рата више
пута одликован, а 22. октобра 1919. године га је начелник Штаба Врховне
команде, војвода Живојин Мишић (1855–1921), писмено похвалио (А.Ђ.Бр.
245.999), истакнувши следеће: „Дугогодишњи начелник своје струке, располажући
великим искуством, високом спремом и пуним ауторитетом, пуковник Бошковић
руководио је послове својега одељења на моје потпуно задовољство. Под
тешким околностима, у изгнанству, успео је да изда одличну карту у 1:200.000,
која је била од огромне користи при операцијама; сем тога израдио је за Солунски
фронт читаву серију карата и планова, разних размера, које су подигле углед
нашој Топографској струци у очима Савезника. Веома вредан, савестан, пун
најбоље воље и преданости своме послу и струци. Заслужује сваку препоруку“. 
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Saša T. Bakrač, Stevan Radojčić, Dejan Đorđević

GEOGRAPHIC DEPARTMENT IN THE FIRST WORLD WAR

Summary

This paper includes specific details about activities of the Serbian military
surveying service (at that time the Geographic Department; hereinafter: Department)
before and during the Great War. The paper elaborates on the situation before the
war, activities during war time, and crossing through the mountains of Albania and
work in Corfu and the Salonika Front. 

The survey of Valjevo continued in the summer of 1914 on a scale 1:25,000,
which was suspended by the Balkan Wars. A survey also began along the Serbian‐
Bulgarian border on a scale 1:50,000. At that time, the triangulation of Old Serbia and
Macedonia began. Multi‐coloured maps were printed: Serbian kingdom map
1:1,000,000 and New map of Serbian regions and adjacent areas 1:1,000,000, with
relief displayed on a hypsometric scale. 

As the Serbian army consumed all the map reserves during the Balkan Wars,
the Department began intensive work on their production. Maps were printed during
the first Austrian bombardment of Belgrade (July 1914), while at the same time
evacuation of the entire property of the Department was conducted. Work was
continued in Kragujevac, until November of 1914, when the Department was moved
to Vranje. After arrival to Vranje, the Department immediately began to produce a
new map – the Yugoslav countries map 1:200,000, which was according to the Niš
declaration introduced on 7 December 1914. After nine months of work in Vranje,
the Department was moved to Ćuprija and in October 1915 to Kraljevo. After that, the
General Staff ordered evacuation to Raška. From Raška, the Department was soon
evacuated to Kosovska Mitrovica. The dislocation to Peć was performed after its
arrival to Kosovska Mitrovica. Instead of a short break in Peć, the Department was
waiting for an order to continue evacuation towards Shkodra.

The evacuation from Peć was performed in two groups. The first group
started on 29 November 1915, and the second a few days later, but it did not make
it far: in a sudden Arnaut attack on mountain Žljeb everything was destroyed. On 25
December, they finally came in Shkodra, where four sections of the map 1:150,000
(Albanian coast) were printed, required by the military for further operations. After
that, the Department was evacuated to Medova, where part of the equipment was
loaded on an Allied steamer, for evacuation to Corfu. Despite heavy losses, through
Albania and over the sea, most of the valuable material of surveying, astronomy and
cartography was boarded. 

In Corfu, the Department head Col. Stevan P. Bošković immediately installed
a cartographic workshop and organised its work. At the Aspiotis Brothers, the
lithographic office printing press was rented. The first map printed on Corfu was a
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section of the Yugoslav countries map 1:200,000. This quickly raised the morale of
the troops. From June to 10 September 1916, the Topographic Department of the
General Staff was established, including three topographic army’s sections. In
Thessaloniki, the Topographic Department completed the Yugoslav countries map
1:200,000, whose production began in Serbia in late 1914. The Topographic
Department created maps of the Salonika front on the scale of 1:5,000, 1:10,000,
1:25,000, 1:50,000 and a large Thessaloniki triangulation from the Prespa Lake to
Struma, which approximately covered about 5,400 km2.

Keywords: Military Geographical Institute, First World War, Geographic Department,
geodetic service, crossing through the mountains of Albania, Corfu, Salonika Front.
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УДК: 355.257.7(=163.41)“1914/1918“

Далибор ДЕНДА

СРПСКИ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ 
У ВЕЛИКОМ РАТУ

Апстракт: У раду се на основу грађе из Војног архива у Београду, мемоарске
литературе, званичне српске штампе из периода Првог светског рата и релевантне
домаће и иностране литературе на немачком, бугарском, енглеском и руском језику
покушава утврдити приближно тачан број српских ратних заробљеника и њихова судбина
у Великом рату. 

Кључне речи: Први светски рат, ратни заробљеници, Србија, Бугарска, Немачка,
Аустро‐Угарска, Турска.

У току Првог светског рата судбина ратних заробљеника задесила је
огромну масу од нешто преко 8.000.000 људи. Највећи број њих, преко 2.900.000
нашао се у Русији, затим у Немачкој око 2.500.000, око 1.050.000 у Аустро‐
Угарској, по 70.000 у Србији до 1915. године и у Бугарској, док су западни
савезници успели да заробе око 700.000 припадника армија Централних сила.
Према држављанству у заробљеништву је било највише Руса, око 2.500.000,
затим војника Аустро‐Угарске монархије, преко 2.200.000, потом Немаца, око
1.200.000, а према проценама, Италијана, око 600.000, Француза око 600.000,
Турака око 300.000, око 300.000 Румуна, преко 200.000 Срба као и око 50.000
Енглеза, 40.000 Белгијанаца, 5.500 Црногораца итд.1
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Појам ратних заробљеника дефинисан је међународним ратном
правом. Под њим се подразумевају припадници оружаних снага једне земље
које су заробили припадници оружаних снага друге земље која се са том земљом
налази у ратном стању. Положај ратних заробљеника, њихова права и обавезе
регулисани су Хашком конвенцијом о законима и обичајима рата на копну из
1907. године, која је донета непосредно пре Првог светског рата са циљем да се
ратни сукоби хуманизују а људске патње у њима сведу на што је могуће мању
меру.2 Друго поглавље поменуте Хашке конвенције почињало је речима: „Ратни
заробљеници налазе се под влашћу непријатељске владе али не и појединаца
или јединица које су их заробиле. Са њима се мора поступати хумано. Сва
њихова лична имовина изузев оружја, коња и војне документације остаје
њихова лична својина“. Овим поглављем регулисани су различити аспекти
живота у заробљеништву као на пример смештај, рад, духовни живот, исхрана,
облачење и питање поште. Према правилима Хашке конвенције о копненом
ратовању из 1907. године, официри су имали привилегован третман и били су
смештени одвојено од подофицира и обичних војника. Они су били сакупљани
у „официрским постајама“ и држани у посебним „официрским одељењима“ у
великим заробљеничким логорима у близини обичних барака.3

У току Првог светског рата српски ратни заробљеници су се налазили у
заробљеничким логорима Аустро‐Угарске, Немачке и Бугарске, док је један број
њих био послат на изградњу Багдадске железнице у Турску. 

Српски ратни заробљеници у Аустро‐Угарској

Српски ратни заробљеници били су и први ратни заробљеници Великог
рата на страни Антанте. Реч је пре свега о српским грађанима, активним војним
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Weimar 2003; Kriegsgefangene in Europa im Ersten Weltkrieg, Hgb. von Jochen Oltmer, Krieg in
der Geschichte, Hgb. von Stieg Förster, Bernhard R. Kroner und Bernd Weger, Band 24, Ferdinand
Schöningh, Paderborn, München, Wien, Zürich 2006; Rumen Cholakov, Prisoners of War in
Bulgaria in the First World War, Dissertation, Faculty of History, Cambridge University, April 2012.
2 О одредбама Хашке конвенције о законима и обичајима рата на копну које се односе на
положај ратних заробљеника видети: The Laws of War. A Comprehensive collection of
primary documents on international laws governing armed conflict, edited by W. Michel
Reisman and Chris T. Antoniou, Vintage Books, New York 1994, 150–152; Извори
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3 У првим месецима рата официри су били чак смештани у хотелима и туристичким
пансионима. Према: Verena Moritz: The Treatment of Prisoners of War in Austria‐Hungary
1914/1915: The Historiography of Prisoners of War in the Late Habsburg Empire, 1914: Austria‐
Hungary, the Origins, and the First Year of World War I, Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer
(Eds.) Samuel R. Williamson, Jr. (Guest Editor), Contemporary Austrian studies, volume 23, Uno
press, Innsbruck University Press, Innsbruck 2014, 237.



лицима и војним обвезницима који су се у тренутку објаве рата нашли на
аустроугарској територији и тамо задржани. Био је то случај и са начелником
штаба српске Врховне команде војводом Радомиром Путником, који је
ослобођен и упућен у Србију на личну интервенцију аустроугарског начелника
генералштаба Конрада фон Хетцендорфа.4 Након тога први оглашени ратни
заробљеник у Аустро‐Угарској до чијих података су дошле Српске новине био је
Илија Љ. Новаковић, студент права из Београда, резервни коњички потпоручник,
који је боравио у Граду код Трста ради лечења и задржан у Ријеци (Фијуме).5

Како је главни противник Краљевине Србије у Великом рату била
Аустро‐Угарска, највећи број српских ратних заробљеника, њих 154.631 нашао се
тамо.6 Према Живку Топаловићу који је и сам био један од њих, три су периода
скупљања српских ратних заробљеника у заробљеничке логоре. Први је период
и први период рата у којем је Србија одбила два аустријска напада. Заробљени
у време Церске битке, били су у највећем броју смештени у логору у Естергону
(Еsztergon Tabor Kenyermezö‐major).7 Након прве аустроугарске офанзиве прва
већа партија српских ратних заробљеника у Аустро‐Угарску је приспела након
српског преласка у Срем (Чеврнтија).8 Према непотпуним подацима које је
аустроугарски Црвени крст доставио у октобру 1914. године српском Црвеном
крсту у заробљеништву су се налазила 154 српска официра и 7.647 подофицира
и војника.9 Списак са именима 5.188 заробљених војника поглавито из 13. и 15.
пешадијског пука Тимочке дивизије I позива (Чеврнтија) дошао је 3/16. новембра
1914. године а објављен тек фебруара 1915.10 Већа од те била је партија која је
у јесен 1914. године приликом друге аустријске офанзиве продрла у српску
територију до Рудника. Том приликом, велики број српских војника у повлачењу
од Рудника и из Мачве је заостао и допао ропства. Ипак, главна маса српских
заробљеника доведена је у Монархију крајем 1915. и у зиму 1915/1916. године.11

Српски ратни заробљеници из почетне фазе рата имали су и најтежу
судбину. Наиме, већ у децембру 1914. било је у Аустро‐Угарској око 200.000
заробљеника из редова оружаних снага Антанте. На толики њихов број нико није
рачунао. За ту прилику припремљени смештајни капацитети били су веома брзо
попуњени, а већина логора у унутрашњости Аустро‐Угарске тек је била у

Српски заробљеници у Великом рату

271

4 Милић Милићевић, Љубодраг Поповић, Генерали војске Кнежевине и Краљевине Србије,
ВИЗ, Београд 2003, 203–204.
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6 A. Rachmaninov, нав. дело, 42
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Српских новина 25 (Ниш, 25. јануар 1915) 1–16. Исто и Додатак Српских новина 29 (Ниш,
29. јануар 1915) 1–16.
11 За наше заробљенике (конференција др Живка Топаловића), 8–9.



изградњи.12 На положај првих српских ратних заробљеника утицао је и висок
степен мржње код аустроугарских војника, изазван ратном пропагандом против
Србије. Немачки историчар Јирген Ангелов jе стога походе Оскара Поћорека и
њему потчињених генерала на челу Балканских снага, вођене хистеричном
србофобијом, назвао манијакалним планом тоталног уништења, претеранoм
жељoм за убијањем и походом мржње према српском цивилном становништву.13

Српски ратни заробљеници држани су прво у такозваним „етапним
заробљеничким станицама“, пролазним логорима који су се често налазили
недалеко од саме линије фронта. То су биле најчешће ограђене ледине чија је
сврха била да буду прихватни центри за тек заробљене војнике.14 Тих првих
месеци рата транспорт заробљених војника од линије фронта до области у
унутрашњости био је тотално хаотичан. Многи од тих људи стрпани у маси у
замандаљене сточне вагоне у којима су проводили дане, били су или већ
заражени или изложени вирусима. У првим месецима рата нису предузимане
никакве санитарне мере, па је велика смртност била стални пратилац ових
заробљеничких транспорта.15 Према сведочењу Живка Топаловића, који је и сам
био аустроугарски ратни заробљеник у том периоду, „ти су људи били у
најтежим приликама што се уопште могло бити. Изморени страховитим
штрапацима и борбом, оскудицом и непрестаним великим напрезањем и
пешачењем у току спровођења на север Мађарске, они су поцепани, без одеће,
гладни, јадни стигли до места где је требало да се изврши интернирање. Али
тамо подигнутих логора за заробљенике није било. Одређена су била само
места, каљава, блатњава места са меким тлом, места на којим није било ни пута
ни грађевина. То су била обична пуста поља северне Мађарске ограђена жицом.
У ту жицу људи су уведени, имали су сами да поставе логор. Али, док је то
урађено, док су људи могли главу да склоне, дотле је већ огроман број пропао.
Заразе су завладале у највећем јеку, у првом реду трбушни тифус и тада је врло
много наших људи пропало. Та неуређеност коју смо имали још од првих дана
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12 Hannes Leidinger, Verena Moritz, Vervaltete Massen. Kriegsgefangene in der Donaumonarchie
1914–1918, Kriegsgefangene in Europa im Ersten Weltkrieg, Hgb. von Jochen Oltmer,
Paderborn, München, Wien, Zürich 2006, 39.
13 Jürgen Angelow, Der Kriegsfall Serbien als Willenstheraphie. Operative Planung, politische
Mentalitäten und Visionen vor und zu Beginn des Ersten Weltkrieges, Militärgeschichtlische
Zeitschrift 61 (Oldenburg 2002) 323.
14 H. Leidinger, V. Moritz, Vervaltete Massen. Kriegsgefangene in der Donaumonarchie 1914–
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Вршац, Загреб, Злетовић и Сомбор (према: Спискови заробљених официра, војника и
грађана српских у Аустро‐Угарској, Додатак Српских новина 25 (Ниш, 25. јануара 1915)
1–16; Исто и: Додатак Српских новина 29 (Ниш, 29. јануар 1915) 1–16.
15 V. Moritz: The Treatment of Prisoners of War in Austria‐Hungary 1914/1915: The Historiography
of Prisoners of War in the Late Habsburg Empirе, 241.



један је од главних разлога што је толики број пропао. Што је остало живо
настанило се у северној Мађарској. Подигнути су логори од дрвених барака у
којима је на два спрата смештено од 150 до 250 људи. Бараке су те, као што могу
бити дрвене бараке, за време лета док је могуће држати их отворене још за
становање, али за време зиме оне су страховите јер је ужасно хладно“.16

Укупан број српских ратних заробљеника у Аустро‐Угарској до јесење
офанзиве на Србију 1915. године може се утврдити на око 45.000, будући да су
према званичним подацима о губицима српске војске у 1914. години 261
официр, 1.322 подофицира и 43.576 војника или све заједно 45.159 лица, вођени
као нестали.17 Овај термин се најчешће користио за лица која су се, како се
касније показало и у српском и у аустроугарском случају, у највећем броју нашла
у заробљеништву. 

У току рата у унутрашњости Хабзбуршке монархије никло је око педесет
великих заробљеничких логора. По правилу, логори су били предвиђени за
смештај само неколико хиљада ратних заробљеника. Међутим, због великог
броја заробљених војника они су били попуњени до крајњих граница већ у прве
две ратне године. На врхунцу, ови заробљенички логори били су претрпани са
много више људи него што је било планирано. Узмимо као пример логор
Кнителфелд (Knittelfeld) у Штајерској. До средине децембра 1914. године број
логораша нарастао је са 600 на 19.000 ратних заробљеника. 18

Највећи део српских ратних заробљеника био је у почетку смештен у
логорима у угарском делу Монархије да би крајем 1914. и почетком 1915. били
премештени у аустријски део. Руси су настањени у Мађарској а даље на југу били
су смештани Италијани.19 Највећи логор у том периоду, са око 14.000 српских
ратних заробљеника, био је у Маутхаузену. Овај логор захватиће епидемија
тифуса која је према подацима аустроугарског Министарства рата однела само
на том месту око 12.000 живота.20 У каквом су се стању налазили српски ратни
заробљеници у овом логору можда најбоље сведочи писмо мајци, од 29.
децембра 1914, доктора Фридриха Коха, помоћног лекара у заробљеничком
логору Маутхаузен у Горњој Аустрији: „Ја бих се од свег срца радовао када бих
се ослободио овог јадног српског логора. Дневно њих 600 прође кроз
ординацију, све пуно вашака и паразита, људи дроњави и подерани, тифус,
дизентерија, прегледи, то су моји свакодневни пријатељи са којима ја морам да
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се носим. Поред тога у логору нема никаквог реда, чистоће. Свуд около
прљавштина и страћаре, то је узгред слика заробљеничког логора. Ако је и
нашима у заробљеништву овако лоше као овдашњим заробљеницима, онда је
боље погинути на бојном пољу него морати даље живети у таквим условима.
(...) Овде има 14.000 заробљеника на два лекара, што је више него смешно“.
Ситуација коју је описао лекар касније се још више погоршала. У јануару 1915.
умирало је до 186 заробљеника дневно од пегавог тифуса, а и сам Кох пашће
као жртва опаке епидемије.21

И други логори са српским ратним заробљеницима у Хабзбуршкој
монархији били су на прелазу из 1914. у 1915. захваћени епидемијом. На
територији данашње Аустрије били су то, према вестима војних команди Бечу из
фебруара 1915, заробљенички логори у Книтенфелду (Штајерска), Клеинминхену
(Горња Аустрија) и Болдогашоњу (Бургенланд) као и интернирски, односно
избеглички логори Талерхоф код Граца, и Нежидер (Бургенланд). Разлог за бригу
давало је такође и стање у логору Мархтренк (Горња Аустрија) који је у једном
извештају бечком Министарству војном означен као претрпан и примитиван.22

Према проценама српске владе које можемо сматрати реалним, од
последица епидемије тифуса страдало је око 16.000 српских ратних заробљеника
у Аустро‐Угарској чиме се у овом периоду рата стопа смртности међу њима
приближила цифри од 40%.23 Српски логор Маутхаузен је као последица тога од
лета 1915. постао претежно италијански логор. Децембра 1915. у логору се
налазило 267 италијанских официра и 8.061 италијански војник, 1.945 Срба и 46
Руса.24 Према Живку Топаловићу након што је епидемија савладана „тек у то прво
време људи који су остали живи нису трпели друге муке које ће наступити
доцније. Привредно стање у Аустро‐Угарској у почетку било је савршено друкчије.
Није владала акутна глад у становништву и није се осећала ни у логорима“. 25

Свакако највећи број српских ратних заробљеника нашао се у Двојној
монархији након пораза Србије у зиму 1915/16. године. Према немачким
подацима, српска војска која је у септембру 1915. године бројала на храни
404.020 људи,26 изгубила је тада према немачким изворима : у мртвима и
рањенима око 94.000 људи, а у заробљеним и несталим 174.000 људи.27 Тада је
у логор Браунау у Чешкој само у току једног јединог дана пристигло чак 6.000
људи. То је изазвало огромне проблеме са њиховим смештајем, а новопридошле
је било тешко и медицински збринути. Многи од њих били су у јако лошем, чак
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ужасном стању (у готово сваком транспорту било је преминулих). Уз то је
владала и несташица угља, тако да су се апарати за дезинфекцију могли само
делимично користити. Да би се опасност од ширења пегавог тифуса и других
зараза свела на најмању могућу меру, припадници непријатељских оружаних
снага концентрисани су у карантине за ратне заробљенике, и након проласка
периода инкубације евакуисани у унутрашњост монархије. Пошто су пегави
тифус преносиле вашке, једина значајна превенција била је требљење од
вашака.28 Највећи логор за српске ратне заробљенике и интернирце у том
периоду био је Хајнрихсгрин. Према подацима српске владе из средине 1917. у
логору у Хајнрихсгрину налазило се 35.000 српских ратних заробљеника и
интернираних српских грађана.29

О стању тада приспелих српских ратних заробљеника сведочи Живко
Топаловић: „Када су дошли били су болесни и пали су и ако су наишли на
уређене логоре. Изнуреност је била велика и оскудица хране се већ осећала тако
да нам је у зиму 1915. и 1916. године однела много жртава. Смештај тада постаје
много тешњи јер се људи збијају једни уз друге и наравно у таквим становима
не може да влада чистоћа и ред. Али се положај заробљеника још погоршао
следеће зиме крајем 1916. године. Тада је Румунија ступила у рат. Ступање
Румуније у рат коштало је интернирања многе хиљаде људи у Србији. Чим су
односи затегнути одмах је купљено у масама становништво мушко, а једним
делом и женско и све гранично становништво без изузетака па послано у логоре
за интернирање. Један мали део задржат је у Србији а други су послати у
Аустрију и Мађарску. Тада је у нашим логорима била претрпаност и беда“.30

Најтежа ситуација када су хладноћа и глад у питању настала је у зиму
1916. на 1917. годину, када је у Аустроугарској наступила општа криза у
снабдевању цивилног становништва.31 Према Живку Топаловићу зима је била
необично дуга и љута. Трајала је до средине маја. У читавој Аустрији није било
довољно угља, стао је трамвајски саобраћај. Заведене су карте за снабдевање.
Нарочито је тешка ситуација била у логорима. У официрским логорима се
дешавало да остану недељу дана без угља а касније им је додељивано по 5 kg
угљене прашине дневно на човека која се морала завијати у фишеке и мешати
са гипсом да би се могла запалити. Због зиме су многи људи који су били лоше
обучени обољевали и пропадали. Према Живку Топаловићу хладноћа се није
мерила термометром већ бројем мртвих. Хране је било необично мало а
основицу је чинила сточна репа, па су људи умирали масовно од неисхрањености.
Чим је почело пролеће војници су почели да једу траву са ливада не бирајући.
Од тога је настала маса побољевања, маса затварања црева, рушења и урнисања
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стомака. Војници који су довођени да би чистили официрске логоре чепркали
су по буњишту, вадили и гризли старе кости. Ова глад која је била физиолошка
оборила је у првом реду велики број војника, али ни официри нису били од ње
поштеђени. Због тешке ситуације долазило је до комешања и протеста. По
Топаловићу, Аустријанци су на те протесте одговарали увек једно те исто: „Ми
више немамо. Ако сте ви наши заробљеници ми смо заробљеници Енглеске.
Енглеска је затворила наше границе. Да су те границе отворене ми би имали шта
да једемо а и ви би имали. Ми више немамо. Тражите од својих савезника“.32

Трагедија за српске заробљенике била је по Топаловићу и у томе што су
већином били распоређени у логоре по Аустрији (рачунајући у то и Чешку) која
је у систему Централних сила земља најгладнија и најоскуднија. Аустрија је била
индустријски развијена и није имала крајеве за лиферацију пољопривредних
производа и животних намирница. Са друге стране, Мађарска је поставила
бедем између себе и Аустрије и није никако пристајала на систем заједничке
исхране на целој територији монархије, него је себе издвојила и осигурала и
због тога је стање исхране било много боље у Мађарској него у Аустрији. Беда
је била и међу домаћим становништвом. Од недовољних следовања у Бечу била
су још мања она у немачком делу Чешке. У Аустрији су уведене реквизиције
(принудни откуп) хране и од домаћег становништва.33

Ситуација је почела да се побољшава након акције слања пакета из
иностранства која је почела крајем 1916. и до средине 1917. довела до тога да
се стање осетно поправило. Прве пакете слале су припаднице Кола српских
сестара као и жене и мајке које су се налазиле у иностранству или остале у
Србији. Затим се почело са слањем пакета у организацији званичних тела, као
колективне помоћи за све заробљенике. Захваљујући томе, 1918. године беда је
била значајно ублажена. Достава пакета је централизована и они су стизали
преко Берна у Швајцарској.34

Према званичним подацима аустроугарска војска је у периоду 1914–
1918. заробила укупно 1.031 српског официра и 153.600 подофицира и војника.35

Прве објављене податке о њиховом броју у логорима имамо тек из маја 1917.
године када је већи број већ страдао и када су проблеми око исхране почели да
се превазилазе захваљујући пристизању пакета преко Црвеног крста. Норддојче
Цајтунг тада износи да је у Аустроугарској на дан 1. фебруара 1917. године било
заробљено 709 официра и 96.363 подофицира и војника припадника српске
војске и 31 официр и 5.564 подофицира и војника припадника црногорске војске,
односно заједно 102.667 српских ратних заробљеника.36 Разлика између ових
цифара која износи 57.559 лица не односи се у потпуности на умрле. Један део
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32 За наше заробљенике (конференција др Живка Топаловића), 10–11.
33 Исто, 25.
34 Исто, 13–14.
35 A. Rachmaninov, нав. дело, 42
36 „Губици споразума“, Војска, Немачка штампа, Краљевско‐српски Пресбиро Министарства
иностраних дела, Преглед стране штампе II, 34 (Крф, 26. мај (8. јун) 1917) 8–9.



њих био је и међу 6.542 српска грађанина (заробљеника или интернирца) који
су преко Швајцарске размењени и пребачени у Француску,37 један део такође је
пребациван у Немачку на радове а око 5.000 њих били су послати у тадашњу
Турску, у жарке пределе Мале Азије на рад.38 Када је реч о укупним цифрама,
треба имати у виду и чињеницу да је један део српских ратних заробљеника, око
3.000 њих пореклом из Македоније, који су се из разних разлога национално
декларисали као Бугари ослобођен релативно брзо након заробљавања и упућен
у Бугарску.39 И поред тога, не може се занемарити чињеница да је смртност
српских ратних заробљеника у аустроугарским логорима била највећа у односу
на остале земље из лагера Централних сила у којима су се налазили у већем броју.

Поред Аустроугарске, велики број српских ратних заробљеника нашао
се и у логорима у Бугарској и Немачкој. 

Српски ратни заробљеници у Бугарској

Када је у питању Бугарска, према тамошњим изворима, у време
офанзиве Централних сила на Србију у сукобима са Тимочком дивизијом и
Другом српском армијом у октобру и новембру 1915. године бугарске трупе
заробиле су више од 13.000 српских официра, подофицира и војника.40 Према
истом извору у борбама које су уследиле бугарска војска нанела је српској
губитке од око 45.000 погинулих, рањених и заробљених, док су у косовској
операцији српски губици према истом извору износили око 36.000 људи, од чега
је било око 15.000 заробљених.41 Према тврдњама српске владе, бугарска војска
заробила је око 40.000 српских официра, подофицира и војника.42

Прву уредбу о ратним заробљеницима бугарско Министарство војно
издало је 9. октобра 1915. године. На папиру, ова уредба била је у потпуности у
сагласности са Хашком конвенцијом из 1907. године, а при министарству је
формирано и посебно Одељење за ратне заробљенике. Правила су такође
предвиђала да ће за официре бити формирани посебни логори у односу на
подофицире и војнике. У стварности само је неколико логора, као онај у Хаскову,
било формирано посебно за официре. У већини случајева официри су били у
истим логорима са подофицирима и војницима, али су били смештени у
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издателство, София 2011, 99.
41 Исто, 116, 128.
42 Rumen Cholakov, Prisoners of war in Bulgaria in the First World War, 56.



посебним одељењима. Интернирани цивили логорисани су такође заједно са
ратним заробљеницима. Логори су грађени по наређењу команданата десет
дивизијских области на чијој територији су се налазили. На команданту је било
да одреди тачну локацију за логор. Министарство војно је само одређивало
области у којима ће се логори налазити. Иако су логори грађени у свакој регији
често се дешавало да места на којима су грађени уопште нису одговарала
хуманитарним захтевима. Док је на пример логор у Пловдиву у коме су били
смештени већином енглески и француски ратни заробљеници био смештен
одмах поред реке Арда у пријатним климатским условима, многи логори
укључујући и онај у Хаскову, били су далеко од могућности да се снабдеју чистом
водом. Унутар логора зависило је од командантове одлуке да ли ће ратним
заробљеницима бити дозвољено да напусте логор, да раде за локалне грађане,
примају посете или примају ситну милостињу.43

Прва цифра о броју српских ратних заробљеника која се спомиње у
изворима је с краја децембра 1915. године и износи 28.865 српских ратних
заробљеника и 37.647 интернираних цивила.44 Према подацима Централних
сила у Бугарској се 1. фебруара 1917. године налазило у заробљеништву 31.679
припадника оружаних снага Краљевине Србије од чега 187 официрa и 31.492
војника. Они су чинили тада готово половину свих ратних заробљеника у
Бугарској, будући да се поред Срба у истој позицији налазило и 28.507 Румуна,
5.559 Руса, 628 Енглеза, 890 Француза и 305 Италијана, то јест укупно 67.528 лица
у својству ратног заробљеника.45 Последњи и свакако бројчано највећи податак
из бугарских извора о бројности српских ратних заробљеника у тој земљи из
марта 1918. године износи 38.980.46 Могуће је да се он односио на укупан број
српских официра, подофицира и војника које је заробила бугарска војска од
1915. до 1918. године а не на број лица која су се у том тренутку налазила у
ропству у Бугарској. У марту 1918. према званичним бугарским подацима у
ратном заробљеништву и интернацији у Бугарској налазило се збирно 46.887
српских ратних заробљеника и интернираца. У Бугарској су српски ратни
заробљеници и интернирци у току 1915/1916. држани у 18 логора.47 Од 1917.
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43 R. Cholakov, н. д., 7–9.
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balcanica 6, Институт за балканистика при БАН, София 1972, 187–188.



они се распоређују и по новоуспостављеним логорима у местима Лом, Шумен,
Варна, Бургас, Русе, Габрово те на рад у рудницима Перник, Бобов Дол и
Пакленица. Највећи заробљенички логор у Бугарској био је онај у Сливену са
више од 19.000 заробљеника. Иза њега су долазили Софија и Фердинанд са по
7.000 заробљеника, док је у Старој Загори, Орханију и Горно Паничареву било
смештено најмање по 3.000 људи.48

Након заробљавања, ратни заробљеници су до логора транспортовани
углавном пешице, док су само рањеници товарени на кола и то само када су за
то постојали услови. Они су често били и на лицу места пљачкани. Бугарски
војници су им одузимали новац, џепне часовнике, ланчиће са распећима, чизме
и уопште све ствари од вредности и поред тога што је Хашка конвенција
прописивала да им се може одузети само оружје.49 Кривња за овакво понашање
не може се додуше свалити искључиво на бугарску страну, будући да је то била
толерисана пракса у свим европским армијама. 

У Бугарској су српски ратни заробљеници третирани доста лошије од
осталих савезничких ратних заробљеника. На лошији положај српских, а поред
њих и румунских ратних заробљеника у односу на Енглезе, Французе и Русе
утицала је и чињеница да је о Србији и Румунији у свести Бугара владало
мишљење као о архетипским непријатељима који су нечасно и злонамерно
издали Бугарску у време Другог балканског рата, те да без француске, руске и
енглеске помоћи не би биле у стању да воде рат са Бугарима. На Србе и Румуне
се гледало са висине и са омаловажавањем.50 Анимозитет према Србима потицао
је такође и од гласина да је српска војска стрељала све своје заробљенике. Та
тврдња је стално понављана у бугарској ратној пропаганди.51 Српски ратни
заробљеници и интернирани цивили третирани су због тих разлога, према
сведочењима британских и француских ратних заробљеника, лошије од осталих,
слабо храњени и тешко кажњавани.52

У логорима су смештани у дрвене бараке, конфисковане куће или јавне
зграде. Један од највећих проблема било је одржавање хигијене. Лоши санитарни
услови укључивали су вршење нужде на отвореном, непостојање објеката за
купање и прање рубља, недостатак сапуна, прљаве кухиње и прљаве и тесне бараке
пуне вашију и других штеточина, погодне за ширење зараза од којих су најчешће
биле тифус, дизентерија и маларија. У иначе подношљивим условима логора у
Пловдиву, према једном извештају из јануара 1916. године у најгорем стању били
су српски ратни заробљеници међу којима је било и највише болесних. Британски
и француски војници захтевали су да их раздвоје од Срба јер су били пуни вашију.53
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Када је медицинска нега у питању, она је пружана заробљеницима у
истим установама у којима су лечени и бугарски војници, али је њена главна
карактеристика била недостатак лекара, медицинског особља и уопште лекова.54

Тако су на пример у логору у Пазарџику који је због лоших услова распуштен
1916. године многим српским ратним заробљеницима и интернираним цивилима
били ампутирани удови као последица нелечене гангрене.55

Сама исхрана заробљеника која се састојала од следовања хлеба и две
порције чорбе дневно није била толико хрђава као у Западној Европи или Русији,
а према изјавама енглеских заробљеника из пловдивских логора они су добијали
исто оно што су јели и бугарски војници на фронту. Месо се сервирало два пута
недељно а дневно следовање хлеба кретало се од 700‐800 грама у 1917. до 300–
500 грама у лето 1918, у зависности да ли се радило о радно ангажованим
лицима или радно неспособним особама. Само Британци и Французи добијали
су пакете са храном редовно, остали повремено, док српски ратни заробљеници
нису никако добијали пакете. Према одредбама конвенције, као и у другим
земљама, ратни заробљеници добијали су и месечно новчано издржавање од
бугарске владе које је износило од 60 до 100 лева за официре док су нижи
чинови добијали један лев дневно.56 Реч је о износу за који се у том времену
није могло добити бог зна шта. Сви ратни заробљеници осим официра, болесних
и рањених морали су да раде шест и по дана недељно. 

Највећи број српских ратних заробљеника и интернираца радио је у
бугарским рудницима каменог угља, гвожђа и обојених метала, у текстилним
радионицама и фабрикама, на изради чизама и капута за припаднике бугарске
и немачке војске, у млиновима, шећеранама и другим фабрикама које су радиле
за војне потребе. Већина њих је коришћена на пословима за које није била
потребна квалификација: на поправкама и изградњи железничких пруга и
путева, као радници на утовару и истовару у складиштима, на железничким
станицама и у лукама, у сеоским газдинствима и на комуналним радовима
(копање канала, исушивање мочвара, поплочавање градских улица...).57 Наднице
које су заробљеници добијали, ако су их уопште и добијали, биле су бедне. У
октобру 1917. просечна дневница износила је 3,5 лева, али су у стварности
заробљеници добијали 1,1 лев док је остатак износа задржаван за трошкове
исхране или уплаћиван у заробљенички фонд. Ради компарације, литар млека
1916. године коштао је око 2 лева.58

Због близине српске државне територије, Бугарска је била земља из које
су бекства српских ратних заробљеника из логора и радних јединица била веома
учестала. Она су отпочела још у првим данима заробљеништва. Према писму
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начелника Одељења за ратне заробљенике при Министарству војном, генерала
Брадистилова, које је он упутио 10. маја 1916. године свим командантима 10
дивизијских области наводи се да је бекство постала веома честа појава међу
заробљеним Србима. Према истом наводу само у току једног месеца из логора
у Лому побегла су 53 српска ратна заробљеника.59 Како су од свих дисциплинских
преступа бугарске војне власти сматрале бекство за највећу безбедоносну претњу,
оно је спречавано применом најоштријих мера. Државна регулатива дозвољавала
је употребу ватреног оружја у случајевима покушаја бекства, док је непри ‐
јављивање бекства било кажњавано од једног до осам дана затвора. Уколико би
бегунац био поново ухваћен, требало га је казнити веома оштро, укључујући и
физичко кажњавање пред осталим заробљеницима, након чега је упућиван на рад
у отежаним условима у руднику Перник. Да би се спречило бекство српских ратних
заробљеника у окупирану Србију, подељене су пушке по селима на српској
граници, а све српске бегунце који би се појавили у области ради пљачке и других
разлога требало је на лицу места лишити живота. Најоштрија мера против
бегунаца коју су донеле бугарске власти било је наређење да се погубе сви поново
ухваћени српски заробљеници бегунци на окупираним територијама, док им је
имовину требало спалити а породицу раселити.60

Након изласка Бугарске из рата започео је рад на репатријацији. Српски
ратни заробљеници и интернирани грађани сакупљени су у логоре у градовима
Стара Загора (село Горно Паничерово), Хасково, Јамбол, Русе, Велико Трново,
Горна Орјаховица, Сливен, Пловдив, Софија, Шумен, Враца, Дупница, Плевен,
Горња Џумаја, Ђумјурџина, Добрич, Фердинанд и Бургас одакле је 13. октобра
1918. године почео њихов транспорт за Србију.61 Из заробљеништва из Бугарске
се крајем 1918. године кући вратило око 32.000 припадника оружаних снага
Краљевине Србије.62 Иако је положај српских ратних заробљеника и
интернираних цивила у Бугарској био изузетно тежак, може се закључити да је
он барем према могућности прехрањивања био бољи од положаја српских
заробљеника у Аустро‐Угарској монархији.

Српски ратни заробљеници у Немачкој

Према подацима које даје Алон Рахмањинов у књизи POWs and the
Great War: Captivity on the Eastern Front Немци су заробили четири српска
официра и око 27.000 подофицира и војника.63 Немачке статистике с тим у вези
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59 Б. Джорджевич, нав. дело, 199.
60 R. Cholakov, нав. дело, 46–47.
61 Б. Джорджевич, нав. дело, 210.
62 Владимир Стојанчевић, Положај становништва у Србији 1917. године, Србија 1917.
године – зборник радова, књ. 6, ур. Славенко Терзић, Историјски институт, Београд 1988, 16.
63 A. Rachmaninov, нав. дело, 42.



веома су прецизне. Према њиховим подацима, у току Великог рата у Немачкој
је било укупно 28.746 српских ратних заробљеника, који су тада чинили 1,14%
свих ратних заробљеника у тој земљи.64 У тој земљи су српски ратни заробљеници
били размештени у 47 логора. Највећи број њих био је смештен у логорима
Старгард у Померанији, Ламсдорф, Нојхамер на Квајсу, Пархим, Хамелн, Золтау,
Пуххајм, Кенигсбрик и Улм, док су четворица српских официра који су се налазили
у заробљеништву у Немачкој били смештени у официрском логору у Триру.65

За Немачку је карактеристично да има релативно доста података о
српским ратним заробљеницима али и да њихов број стално осцилира зависно
од извора. Интересантно је да се у првим пописима не помињу српски официри
у заробљеништву у овој земљи, већ само подофицири и војници. Први
објављени подаци из Немачке које доноси Милитервохенблат јула 1916.
године говоре о 23.914 српских подофицира и војника који су се тамо налазили.66

Број српских ратних заробљеника у Немачкој ће се од тада повећавати уз
повремене осцилације у броју, до којих је долазило по свој прилици због
пребацивања контигената из Аустроугарске, умирања, бекства или размене
једног броја њих, али и због чињенице да немачки Црвени крст и војска нису
стигли да све правовремено попишу. Тако је стање забележено 10. 7. 1916.
износило 25.876 подофицира и војника, 10. 10. 1916. било је њих 26.605, док је10.
1. 1917. приказан 26.261 подофицир и војник.67 Према подацима немачког
Црвеног крста на дан 1. фебруар 1917. године у Немачкој је било 25.879 српских
војника и подофицира,68 а према подацима немачке Врховне команде 10. 4. 1917.
– 25.968 подофицира и војника, 10. 6. 1917. њих 25.865, а 10. 5. 1918 – четири
официра и 26.549 војника. На крају 10. 10. 1918. немачка Врховна команда
приказала је у заробљеништву четири српска официра и 27.908 војника.69
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64 Jochen Oltmer, Unentberliche Arbeitskräfte – Kriegsgefangene in Deutschland 1914–1918,
Kriegsgefangene in Europa im Ersten Weltkrieg, Hgb. von Jochen Oltmer, Krieg in der
Geschichte, Hgb. von Stieg Förster, Bernhard R. Kroner und Bernd Weger, Band 24, Ferdinand
Schöningh, Paderborn, München, Wien, Zürich 2006, 69.
65 Остали логори у којима се налазило од свега неколико до неколико стотина српских
ратних заробљеника били су Дебериц, Хајслберг, Алтдам, Шнејдемил, Брандембург на
Хавелу, Котбус, Крозен на Одри, Франкфурту на Одри, Саган, Спротау, Стралково, Дилмен,
Фридрихсфелд код Весела, Минден, Минстер I, II и III, Зене, Лимбург, Густров,
Нидерцверен, Лангенсалца, Хојберг код Кајсерингена у Бадену, Данциг‐Тројл, Вормс,
Сарбрикен, Ајхштeт, Ерланген, Хамелбург, Лехфелд, Бауцен, Кемниц‐Еберсдорф, Цвикау
иЛудвигсбург‐Еглосхајм. Поред тога седам српских војника било је распоређено на радне
дужности у официрским логорима. Према: Wilhelm Doegen, Kriegsgefangene Völker, Bd. I,
Der Kriegsgefangenen haltung und Schicksal in Deutschland, 12–25.
66 Преглед стране штампе I, 11 (Крф, 17. (30) септембар 1916) 13.
67 W. Doegen, нав. дело, 28.
68 „Губици споразума“, Војска, Немачка штампа, Краљевско‐српски Пресбиро Министарства
иностраних дела, Преглед стране штампе II, 34 (Крф, 26. мај (8. јун) 1917) 8–9.
69 W. Doegen, нав. дело, 28.



Када су српски ратни заробљеници пристигли у Немачку, сви логори већ
су били изграђени и уређени, тако да се нису сусретали са онаквим проблемима
какве су имали први савезнички ратни заробљеници на почетку Великог рата у
току 1914. и 1915. године.

И проблем исхране, медицинске бриге и хигијене овде је био боље решен
него у осталим земљама из лагера Централних сила. Министарским декретом од
24. априла 1915. године било је утврђено да нормирана исхрана ратних
заробљеника мора да саджи 85 грама протеина, 40 грама масти и 450 грама
угљених хидрата по особи дневно. Међутим, како је још у миру за исхрану
сопственог становништва Немачкој недостајало хране у вредности од три
милијарде марака која се морала увозити, то је уз огроман број ратних
заробљеника који су пристизали и немогућност слободног увоза довело до
огромних проблема у снабдевању са којима се та земља суочила. Из тих разлога
се приступило увођењу разних замена па се хлеб уместо од белог брашна правио
од црног мешаног са кукурузним или кромпировим брашном. Уместо хлеба често
је дељен сушени или свеже кувани кромпир који је чинио основу исхране
заробљеника у Немачкој. У просеку се добијало између 750 и 1.200 грама
кромпира дневно по заробљенику. Заробљеницима је, када су то могућности
дозвољавале, давано и свеже поврће док га је било, а затим конзервирано
(најчешће боранија и кисели купус) или сушено. Воће је било најмање заступљено
у исхрани, а као замена за свеже дељено је сушено воће. Исхрана је садржала и
обрано млеко као додатак за кафу или какао, сир од обраног млека и павлаку, док
је путер био резервисан само за официре, али је као скуп и тражен артикал и
њима ретко био на трпези. Било је предвиђено да се месо у количини од 120
грама са костима или 100 грама без кости припрема једном недељно, а једном
недељно је требало да се на менију нађе и 100 грама кобасице, обично крвавице.
Међутим, како је рат одмицао, тако је месо све мање било заступљено у исхрани.
Временом се месни оброк свео на један недељно и то од свежег или још чешће
замрзнутог коњског меса још пре рата увезеног из Аустралије. Сланина и
димљено месо коришћени су у мањим количинама и служили су тек да дају укус
куваном оброку. Као замена за месо коришћена је масовно риба, нарочито
харинга.70 И поред свих проблема, исхрана заробљеника у Немачкој била је таква
да је могла задовољити основне потребе заробљеника и одржати их у животу.

У Немачкој су ратни заробљеници у логорима коришћени на радним
дужностима које су се тицале подизања, уређења и одржавања логора у којима
су се налазили. Ограђивали су логоре, асфалтирали прилазне путеве и стазе
унутар логора, градили бараке итд. Други су пак помагали око чишћења,
љуштења кромпира, цепања дрва за огрев, истовара угља, припреме хране и
печења хлеба, око подизања поште и пакета, радили у баракама или у кухињи,
на одржавању путева и у ватрогасној служби. Образовани заробљеници и
подофицири коришћени су као тумачи, старешине барака, писари и ордонанси,
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делиоци поште и живежних намирница, као и одговорни за заробљеничке
спискове пред управом логора. Школовано медицинско особље упошљавано је
у лазаретима и логорским амбулантама. Обучене занатлије као на пример
обућари, кројачи, столари, водоинсталатери, коришћени су за рад у логорским
радионицама или су радили за свој грош. Неки од њих су коришћени као зидари
или физички радници на грађевини или као занатлије приликом израде
споменика на заробљеничком гробљу, дрводељских радова и за обављање
послова сличне врсте. Поред рада за војне потребе (испомоћ при подизању
логора, задужења на радовима на полигонима, егзерцириштима и стрелиштима)
били су предвиђени и радови од јавног значаја у пољопривреди и индустрији
(регулација речних корита, изградња путева и канала и томе слично). Ратни
заробљеници у Немачкој у складу са чланом 6 Хашке конвенције о обичајима
рата на копну могли су бити употребљавани као радна снага у корист земље у
чијем заробљеништву су се налазили. Од 15. јануара 1915. године било је
предвиђено њихово ангажовање и у индустрији и ратној привреди уопште.
Наредне уредбе с тим у вези следиле су 15. априла, 16. маја, 15. септембра, 16.
децембра 1915. године и 22. априла 1916. године. У току 1915. ситуација на
тржишту рада се значајно погоршала, тако да се осетио недостатак радника како
у фабрикама, тако и у рударским окнима и у пољопривреди.71 У Немачкој у којој
је од укупно око 32.000.000 мушкараца у укупном становништву у старосној доби
од 18 до 49 година било њих 42% или 13,9 милиона, њих 13.000.000 било је
ангажовано у ратним јединицама. Због тога је недостатак радне снаге, нарочито
оне квалификоване, био горући проблем. Из тих разлога ратни заробљеници
највише су коришћени у војној индустрији, рударству и пољопривредним
радовима.72 Крајем 1915. и почетком 1916. године недостаци мушке радне снаге
због ангажовања у рату на фронтовима постали су забрињавајући. Због тога се
јавила потреба да Инспекције заробљеничких логора организују посебну радну
службу од заробљеника. Донета су општа правила која су се тицала поступања
према заробљеницима за време њиховог радног ангажмана у пољопривреди с
једне стране и занатима, трговини, рударству и индустрији с друге стране, а
поред тога и тачан текст уговора о раду, регулативе које су се тицале надзора
као и сва заједничка и појединачна правила рада.73 Већ 1. августа 1916. године
90% свих ратних заробљеника у Немачкој било је ангажовано у производњи, од
чега је више од три четвртине њих било ангажовано директно у ратној привреди
(750.000 у пољопривреди и око 330.000 у индустрији). Годину дана касније, у
пољопривреди је било запослено 856.062 а у индустрији 392.562 ратна
заробљеника. У најтежим условима радило је свакако око 170.000 њих
ангажованих за рад у рудницима. Они су тада чинили 15% свих упослених у
привреди Немачке.74 Интересантно је напоменути да су и српски подофицири у
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73 W. Doegen, н.д, 173–174.
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заробљеништву у Немачкој, не рачунајући капларе, били ослобођени од рада и
могли су радити само уколико су се добровољно за то определили. 75

На смањење бројног стања српских ратних заробљеника у Немачкој, поред
смртних случајева утицале су размене и бекства. Од 2.520.983 ратних заро ‐
бљеника колико их је било у Немачкој у периоду 1914–1918 укупно је умрло њих
135.338, побегло њих око 107.000 док је размењено њих око 219.000.76 Број
српских војника који су у периоду до 10. 10. 1918. напустили Немачку износио је
855. Од тога, њих 218 било је ослобођено или размењено док су њих 637 били
бегунци. Број умрлих износио је 1.693 (1,25% свих умрлих ратних заробљеника).77

Срби су тако чинили 0,6% свих бегунаца и 0,1% свих размењених што је било у
оба случаја значајно мање у односу на њихов укупан број међу ратним
заробљеницима у Немачкој (1,14%). Они су бежали дупло мање од просека док
су размењивани или ослобађани чак 11 пута ређе у односу на просек. Једино
њихова смртност била је за око 25% већа у односу на просек. 

Све изнето наводи нас на закључак да је третман српских ратних
заробљеника у Немачкој био доста бољи у односу на оне у осталим земљама из
табора Централних сила.

Српски ратни заробљеници страдали у Првом светском рату

Најчешћи узроци страдања српских ратних заробљеника који су довели
до смртног исхода повезани су са неизграђеношћу логора, недовољним
смештајним капацитетима, епидемијама тифуса и сличних заразних болести,
кризом снабдевања која је узроковала појаву глади, неадекватним медицинским
збрињавањем, убиствима приликом покушаја бекства и томе слично. 

Према подацима које је прикупило након рата Министарство вера
Краљевине СХС на територијама које су до рата припадале Аустро‐Угарској
пописано је укупно 43.293 гробова на више од 530 локација (21.856 у послератној
Аустрији, 4.355 у послератној Мађарској, 1.267 у послератној Румунији, 346 у
послератној Италији и 15.576 у послератној Чехословачкој).78 Према проценама
које дају Ферена Мориц и совјетски демограф Борис Урланис, до краја 1918.
године у Хабзбуршкој монархији изгубила је живот 1/3 заробљених Срба.79
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Према истим подацима у Бугарској укључујући и Добруџу која је након
рата ушла у састав Румуније пописано је 5.952 гроба интернираних српских
грађана и ратних заробљеника на више од 38 локација, што даје цифру од 12,7%
умрлих од укупног броја заробљеника и интернираца.80 Ова процена готово се
слаже са проценом од 12,5% коју за све ратне заробљенике у Бугарској даје Алун
Рахмањинов.81 Та процена доста је нижа од стопе смртности румунских ратних
заробљеника који су третирани на сличан начин као и српски, а која износи
21,6%.82 Према каснијим истраживањима Министарства вера Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, коначна цифра сахрањених ратних заробљеника и цивила
у иностранству увећана је за 34%, тако да се може претпоставити да је смртност
у Бугарској износила око 17% од укупног броја.

Према подацима Министарства вера Краљевине СХС из средине
двадесетих година број сахрањених српских ратних заробљеника и интернираца
у Немачкој износио је 2.193 на 285 локација (рачунајући и 106 сахрањених на
територијама послератне Пољске које су раније улазиле у састав Немачке и 107
на територији Холандије, по свој прилици бегунаца из немачких логора).83 Према
званичним немачким статистикама у заробљеничком статусу је умрло 1.693
српских ратника, и то три од четири српска официра која су се тамо налазила и
1.690 подофицира и војника. На примеру српских ратних заробљеника у Немачкој
може се стећи јаснија слика о узроцима смрти: од задобијених рана умрло је 64
подофицира и војника, самоубиство је починило седам подофицира и војника, од
тетануса је умро један војник, двоје од тифусне грознице, 20 војника и
подофицира од пегавог тифуса, њих 780 од туберкулозе дисајних органа, 55 од
туберкулозе осталих органа, 11 њих од дизентерије, 337 од запаљења плућа, и
три официра и 413 подофицира и војника од свих осталих болести.84

Просечна стопа смртности међу ратним заробљеницима у Немачкој
према националности85
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80 Д. Стефановић, Губитци савезника у светском рату 1914–1918, 130. 
81 A. Rachamimov, нав. дело, 41–42.
82 R. Cholakov, нав. дело, 64.
83 Д. Стефановић, нав. дело, 130. 
84 W. Doegen, нав. дело, 56–57; Борис Урланис, Войны и народонаселение Европы, Москва 1960, 322.
85 Поред тога у заробљеништву се налазило и 106 Јапанаца, пет Црногораца и два Бразилца
међу којима није било смртних случајева. Према: W. Doegen, нав. дело, 56–57.
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Проценат смртности српских ратних заробљеника у Немачкој износио је
6,07% (1.693 : 27.912) у односу на просечну смртност од 4,89% (118.159 : 2.415.043)
и био је један од највећих међу заробљеницима држаним у тој земљи и ако
осетно нижи у односу на ситуацију у Аустро‐Угарској и Бугарској. Стопа
смртности српских заробљеника била је за 24% већа од просека, за око 20% већа
од руских и за око 7% већа од италијанских, док је у односу на Французе, Енглезе,
Португалце, Грке и Американце она била више него двострука. Од њих су
умирали више једино румунски ратни заробљеници чија је стопа смртности била
енормна (28,9%), готово пет пута већа од српске.

Цифра од 51.545 сахрањених којој треба додати и, према проценама,
око 2.600 српских војника страдалих у Турској није била потпуна и стално је
допуњавана, нарочито када је реч о лицима страдалим на територији Бугарске,
Аустрије и Мађарске.86 Од коначне цифре од 72.553 људи које је југословенска
влада пријавила Међународном бироу рада као умрле у заробљеничким и
интернирским логорима, према истраживањима совјетског демографа Бориса
Урланиса на српске ратне заробљенике отпада њих око 60.000, рачунајући ту и
Црногорце, док осталих преко 12.000 жртава чине интернирци.87 Ова цифра је за
око 34% већа од раније изнете и односи се поглавито на Бугарску и Аустро‐
Угарску, тако да можемо закључити да је проценат умрлих српских ратних
заробљеника у Аустро‐Угарској износио око 33%, у Бугарској око 17%, док се
проценат страдалих у Немачкој кретао око 7%. 

Закључак

У току Првог светског рата у ратном заробљеништву нашло се око
220.000 припадника војске Крљевине Србије који су били део масе од око
8.000.000 људи које је задесила иста судбина. Међу њима било је и 1.222
официра који су чинили више од ¼ од укупно 4.739 активних и резервних
официра са којима је српска војска ушла у рат 1914. године, 88 и 11,7% од укупно
10.422 активних и резервних официра колико их је прошло кроз српску војску у
том периоду.89 Српски ратни заробљеници чинили су 2,75% свих ратних
заробљеника у Великом рату и 5,1% заробљених војника Антанте. Највећи број
њих, преко 154.000 налазио се у заробљеничким логорима у Аустро‐Угарској,
њих око 40.000 у Бугарској и око 28.000 у Немачкој. Више фактора је утицало на
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86 Д. Стефановић, нав. дело, 130. 
87 Б. Урланис, нав. дело, 321–322.
88 Д. Стефановић, нав. дело, 124–125. 
89 Према: Ратна ранг‐листа активних официра и војних чиновника 1914–1915 (стање
15. августа 1915), Ниш 1915; Ратна ранг‐листа активних официра и војних чиновника
1917–1918 (стање 1. јануара 1918), Солун 1918; Ратна ранг‐листа резервних официра
1917–1918 (стање 1. Јуна 1918), Крф 1918.



њихову судбину. Мржња сејана ратном и предратном пропагандом имала је
нарочито на самом почетку ратних сукоба великог утицаја на лош третман
заробљених Срба у Аустро‐Угарској и Бугарској. Неспремност не само Аустро‐
Угарске, већ и свих зараћених страна за прихват и транспорт огромног броја од
неколико стотина хиљада ратних заробљеника још у првим месецима рата, те
непредузимање довољних хигијенско‐заштитних медицинских мера које су
довеле до ширења епидемије тифуса, имали су за резултат велику смртност
међу српским ратним заробљеницима. Лош медицински третман условљен
слабим стањем здравствене заштите био је један од значајних узрочника смрти
и међу заробљеницима у Бугарској. На положај Срба заробљених у Аустро‐
Угарској утицала је и чињеница да су се заробљенички логори налазили у
аустријском делу монархије који је 1916/1917. погодила криза снабдевања, па
хране и огрева није било довољно ни за домаће становништво, а камоли за
заробљенике. Проблеми са прехраном били су од мањег утицаја на судбину
српских ратних заробљеника у Немачкој и Бугарској. Од коначне цифре страдалих
од 72.553 људи коју је југословенска влада пријавила Међународном бироу рада
је, према совјетском демографу Борису Урланису, њих око 60.000 отпадало на
ратне заробљенике док је остатак представљао број умрлих интернираних
цивила. Са укупном стопом смртности од 27% они су заједно са румунским
(28,9%) и италијанским (11,9%)90 ратним заробљеницима доживели најтежу
судбину од свих припадника оружаних снага Антанте у Првом светском рату.
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Dalibor Denda

SERBIAN POWs IN THE GREAT WAR

Summary

The first Serbian POWs in the Great War were Serbian officers, NCOs and
conscript soldiers as tourists, students and traders on the Austro‐Hungarian territory
at the moment of Austrian declaration of war on Serbia. After that, the first large
number of Serbian POWs was captured during the first Austro‐Hungarian offensive on
Serbia and during the combats in 1914. They were sent to some 50 POW camps
established both in Hungarian and Austrian parts of the Empire. The full number of
Serbian POWs in 1914 is estimated to be about 45,000. Some 3,000 of them,
Macedonians by origin, who declared themselves Bulgarians, were released and sent
to Bulgaria. From approximately 42,000 of Serbian POWs in captivity in Austria, about
16,000 or 38% died from typhus caused by bad hygienic and nutrition conditions in
the camps during the late 1914 and early 1915. The largest group of Serbian POWs
was taken into captivity after the joint Austro‐Hungarian, German and Bulgarian
offensive against Serbia in late autumn 1915. According to official Austrian data,
during the whole Great War some 1,031 Serbian officers, and about 153,600 NCOs
and soldiers were captured by the Austro‐Hungarian Army. At the same time, the
Bulgarian Army managed to capture some 187 officers and less than 39,000 NCOs
and soldiers and four German Army officers, including about 28,000 NCOs and
soldiers. Some 5,000 of them were sent to the Ottoman Empire to work on the
construction of Baghdad railroads and some of them were among 6,542 Serbian
civilians and POWs who were exchanged in the period from 1916 to 1918 for Austrian
POWs. In Bulgaria, there were POW camps all around the country, and Serbs were
held in more than 20 of them. In Germany, Serbian POWs were held in some 50 POW
camps. Serbian POWs accounted for 2.75% of all POWs captured during the Great
War and 5.1% of all POWs from the Entente countries. From some 1,222 Serbian
officers and about 220,000 captured NCOs and soldiers, some 60,000 or 27% died in
the POW camps. The death rate was approximately about 33% for those in Austro‐
Hungarian camps, 17% for those held in Bulgaria and about 7% for Serbian POWs in
captivity in Germany. At 27% on average, the death rate of Serbian POWs was the
second highest (after Romanians) during the Great War. 

Keywords: First World War, POWs, Serbia, Bulgaria, Germany, Austria‐Hungary, Turkey

Српски заробљеници у Великом рату

289





УДК: 355.331:355.48(497.11)“1914“

Милић Ј. МИЛИЋЕВИЋ

СТАРЕШИНСКИ КАДАР ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
У БИЦИ НА ЧЕВРНТИЈИ (ЛЕГЕТУ) 
СЕПТЕМБРА 1914. ГОДИНЕ

Апстракт: Након свега нешто више од две недеље од окончања Церске битке
на балканском ратишту поново је дошло до офанзивне активности, а њен носилац овог
пута била је српска страна. Исхитрена акција од 6. септембра 1914. године, учињена под
притиском савезника, да се пређе Сава и на два места продре у Срем, имала је само
половичан успех у коме су делови трупа Тимочке дивизије били готово у потпуности
уништени. Кривац за овај пораз, у великој мери, био је технички фактор. Ипак, виша
команда сигурно сноси део одговорности, нарочито у погледу планирања. Мањкавост
квалитетног вођства, као и његова прилична неорганизованост такође су разлози
негативног исхода битке. Анализа овог фактора главна је тема овог рада. 

Кључне речи: офанзива у Срему, 6. септембар 1914, Тимочка дивизија,
Старешински кадар војске Србије, губици. 

Шестог септембра 1914. две велике српске групације, 1. армија, са три
дивизије у свом саставу, и Тимочка дивизија 1. позива на два места, код Новог
Села и код карауле Чеврнтије, прешла су Саву.1 Прва армија у овој акцији имала
је прилично успеха. Без неког јачег отпора на аустроугарској територији провела
је десетак дана (6‐16. сеп.).2 Током тих дана заузети су Земун и Нова Пазова, а
непосредно угрожени Рума и Инђија. Друга групација, Тимочка дивизија, током
истовремене акције, није имала среће. После почетних успеха дошло је до
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1 Током ове акције у саставу 1. армије биле су две пешадијске дивизије: Дунавска и
Шумадијска, обе 1. позива, као и Коњичка дивизија. 
2 Сви датуми, осим ако то није посебно наведено дати су по новом календару. 



озбиљних борби у којима су готово све трупе пребачене преко Саве биле готово
у потпуности уништене.3

Ово је у најкраћим цртама изглед битке коју због ограничености
простора овде нећемо у целости описивати. Навешћемо само неке од елемената
ових збивања, посебно оне које смо већ навели у наслову. То је држање
старешинског кадра и његова улога у овој бици.

Српска историографија већ је давно утврдила да је прелаз преко Саве и
целокупна акција у Срему била углавном изнуђен потез коме се Врховна команда
у почетку снажно противила. Но, притисак Париза прослеђен, чак и подржан од
стране неких домаћих кругова поготово тамошњег српског посланика Миленка
Веснића, временом је почео да даје резултате.4 Још већи притисак долазио је и
из Петрограда. Већ на самом почетку Церске битке, 12. августа, када потоња
српска победа није била ни наговештена Велики Кнез Николај Николајевич
тражио је од престолонаследника Александра, „да је у циљу победе над нашим
заједничким непријатељем, неопходно да српска војска предузме одлучујућу
офанзиву против Аустријанаца“.5 Другим речима, од Србије је тражено да једном
офанзивном акцијом спречи или бар успори слање аустроугарских трупа на фронт
у Галицији, где је царска армија у блиској будућности намеравала да спроведе
сопствену офанзиву.6 Готово синхро низовани притисак Париза и Петрограда
уродио је плодом. Српска Врховна команда је 1. септембра коначно одговорила
позитивно, бојећи се „да се нашој влади не би пребацило, да је нелојалан
савезник и да нас Савезници не напусте и оставе својој судбини“.7

За демонстративни део преласка Саве, уз придодате јединице, била је
одређена Тимочка дивизија 1. позива. Укупно је за ову акцију одређено нешто
преко 25.000 људи. Гледајући по појединим категоријама, структура је била
оваква (види табелу)8 Сви они наћи ће се на истом задатку, али ће њихове
појединачне судбине 6. септембра у потпуности бити различите.
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3 О целокупној операцији опширније: Знамените битке српске и црногорске војске, књ.
6, Београд 1998, 297–330; П. Томац, Први светски рат 1914–1918, Београд 1973, 120–
129; Први светски рат, књ. 1–2, Београд – Цетиње 1976, 89–93; М. Ђуришић, Битка на
Дрини, Београд 1969, 59–117. 
4 Д. М. Стојадиновић, Чеврнтија. Забелешке старог ратника, НИН 713 (6. 9. 1964) 12; Р.
Срдић, Битка на Легету, Неготин 1994, 30. 
5 В. Максимовић, О војним везама и односима Србије и Русије (1806–1917). Види. А.
Тимофејев и Д. Кремнић, Руска војна помоћ Србији за време Првог светског рата,
Зборник докумената, Београд 2014, 87. 
6 Руска офанзива у Галицији започета је 2. септембра 1914. 
7 Р. Јелисијевић, Победник Тимочке дивизије, Ратник 5 (мај 1934) 19. 
8 Војни архив (ВА), Пописник, 6, кут. 195, фас. 1, д. 1/1. 
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Упркос приличној инфериорности у односу на аустроугарске трупе
војници Краљевине барем у једном били су у недвосмисленој предности. У
целокупној војсци, а нарочити у дивизији 1. позива каква је била Тимочка, готово
је било немогуће наћи човека који иза себе није искусио два скорашња рата.
Неки виши официри попут команданта Тимочке дивизије генерала Владимира
Кондића или њему надређеног команданта 2. Армије Степе Степановића
искусили су их три па чак и четири. За разлику од њих, војници Двојне монархије
нису ратовали близу педесет година. 

Српско искуство у погледу војевања ипак није било апсолутно, а то се
нарочито односи на прелазак великих река. Један од учесника ове акције,
капетан, касније мајор Милета Здравковић чак наводи да је професор Војне
географије на Војној академији чувени пуковник Боривоје Драгашевић, материју
везану за прелаз великих река потпуно избацио из наставе. Његово уверење
стасало је на чињеници да су све велике реке, Дунав, Сава и Дрина, на граници
са Аустроугарском, са којом „Србија никада неће ратовати“9.

Ништа искуснији нису били ни припадници понтоњерских јединица,
поготово што је један део њих изузет заједно са делом мостовог трена Тимочке
дивизије и додељен 1. Армији и што је још горе, без знања генерала Владимира
Кондића. Мањак људства надокнађен је обичним војницима и на крају потпуно
неискусним коморџијама. Треба напоменути и то да су војници Тимочке
дивизије били из крајева где се већина речних токова готово могла прескочити,
тј. без икаквог искуства са великим рекама попут оних као што је Сава. 

За катастрофу Тимочке дивизије која је уследила у послеподневним и
предвечерњим сатима 6. новембра постојало је много разлога. Ипак, у једном
се сви слажу. Тимочка дивизија била је неопремљена за ову врсту задатка. Њена
понтоњерска опрема била је недовољна, краћа за око 50 метара, прилично
застарела, а уз то и крајње разнородна (метални и дрвени; српски и турски
понтони). Стрељачко наоружање било је пак у потпуности ново, што је стварало
додатни проблем. Према томе, један од разлога неуспеха био је несумњиво
технички фактор. Шта је с људским? Неки од аутора јасно наводе да се вертикала
узрока за неуспех дизала одоздо на горе. Гледајући тако, дежурни кривац је
свакако Врховна команда, која је уопште и пристала на овај задатак, мада је била
свесна да ће успех свакако бити под знаком питања. Тим пре што ни обала, у
смислу положаја погодног за прелаз није била позната. Наиме, тек 27. августа
једна посебна комисија испитала је ток, неких 40 километара од с. Ушћа до с.
Дубраве утврдивши да је Сава широка између 200 и 500 метара и да је најбоље
место за прелаз код Новог Села, тзв. Купиновачки лакат. На том месту ће 1.
армија заиста и прећи Саву. Место другог прелаза утврђено је знатно касније,
практично на дан операције. Према томе Команда сноси велики део
одговорности, мада треба поновити да се она прилично одупирала овој акцији,
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да је зелено светло дато тек 1. септембра и да су у погледу одлуке преовладали
политички и само делимично, војни разлози. 

На нижој инстанци налазили су се и командант 2. армије, скорашњи
војвода Степа Степановић и њему подређени командант генерал Владимир
Кондић. Када су њих двојица у питању оцене појединачне одговорности доста се
разликују нарочито у погледу времена. Међуратни историографи, најчешће и
учесници дебакла код Чеврнтије, највише кривице приписују војводи. Списи
настали после 1945. са приличном дозом толерантности према Степи, кривицу
пак сваљују на Кондића. Изузетак од овог је Петар Косић који „заслуге“ прилично
подједнако распоређује и на једног и на другог.10

Шта војводи савременици замерају? Најпре му замерају трошење
времена јер је Кондића, после контакта два штаба, позвао да лично дође из
Липолиста у Богатић. Кондићу је тај пут однео силне сате, па је време припрема
за акцију већ тада скраћено са 26 на 18 сати. Док је издао наређење за покрет
Дивизије и док се она покренула изгубљено је још времена, те је до почетка
акције, у поноћ 6. септембра, остало на располагању свега 14 сати. Степановић
је олако схватио и необученост војника. Када му је Кондић предочио да су нове
руске пушке тек стигле и да су само два од четири пука испалила тек по пет
метака за пробу, војвода му је одвратио „Нека се тамо вежбају“. Треба свакако
додати и то да је Степановић између 8 и 10 ујутро, посетио место десанта. Упркос
томе што су сви очевици тврдили да је акција вршена крајње неорганизовано и
да је све личило на циркус, Степановић није изнео никакве озбиљне примедбе
осим да пребацивање трупа треба знатније убрзати. Шта више, око 10 сати
послао је Врховној команди крајње оптимистичан извештај да је све у најбољем
реду и да ће Митровица до краја дана сигурно бити заузета.11

Следећи мишљење још једног од учесника, тада мајора, касније
генерала Петра Косића, долази се до закључка да је главна Степановићева
кривица, то што веза између дивизијског и армијског штаба није постојала, мада
за овај недостатак он криви и команданта телеграфског одељења.12 Но, узгредна
Косићева напомена, којој чак ни он не придаје посебну пажњу везана је за на
изглед ситну преправку директиве Врховне команде. У оригиналу, наиме, стајала
је ограда да Кондић „по могућству“ изврши прелаз што је Степа „знајући
Кондића као вечиту кукумавку“ једноставно избацио.13 Тиме је у потпуности
променио суштину акције која се од демонстрације, претворила у стварно
спроведени десант. 

Кривица генерала Кондића и формално је била утврђена. Два дана
после неуспеле акције, 8. септембра заједно са начелником штаба Петром
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12 М. Жујовић, нав. дело, 248–249. 
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Мирковићем био је смењен. На њихова места били су постављени пуковник Воја
Живановић као командант дивизије и мајор Петар Косић као начелник
дивизијског штаба.14 Мало потом Кондић је изведен пред суд и осуђен на годину
дана затвора, мада је већ следеће године, по свом захтеву био послат у пензију.15

Рехабилитован је накнадно, тек после рата, у марту 1928. године након
шестогодишњег суђења, а главни разлог Кондићевог ослобађања, барем по
Петру Косићу био је нестанак архиве претходног процеса изгубљене током
рата.16 У суштини, после пораза морао се наћи кривац, а пошто је Кондић
прихватио сву одговорност, војвода је остао аболиран. Да је било тако,
доказивала је и одбрана у поновљеном процесу, наводећи да је Кондић ако је
заиста био у потпуности крив, могао да заради не годину дана, него због
занемаривања дужности и стрељачки вод. 

Приказ Владимира Кондића био је праћен епитетима: тачан, енергичан,
педантан, а додаје се да је и тражио длаку у јајету. Стога се савременици чуде,
како је овакав официр, уопште и прихватио овај потпуно неприпремљен задатак.
Други додају да су потчињени, поготово командант десне колоне пуковник
Божидар Јанковић користили Кондићеву доброту и попустљивост. Приметна је
и критика избора команданта леве и десне колоне Ђуре Докоћа и поменутог
Боже Јанковића јер је између њих двојице „однос био несношљив“.

Критике на рачун Божидара Јанковића делом су и оправдане, не само
у смислу да је био охол и частољубив. Он, као командант нападне десне колоне
уопште и није прешао реку, већ је сва непосредна команда на левој обали запала
у удео команданту 13. пука Драгутину Ристићу. У критичне опаске убраја се и то
што је слабашне трупе сувише удаљио од обале и тиме их развукао превише.17

Највише замерки на Кондићев рачун уперене су од стране пуковника
Војислава Живановића који се према Степином наређењу, у вечерњим сатима
обрео у штабу Дивизије. Према његовом казивању Кондић је у тим критичним
моментима био потпуно депримиран, стално понављајући: „Ето, све пропаде,
Аустријанци све побише. Несрећа.“18

Док су Степановић и Кондић у свим претходним акцијама, нарочито
оном под Једренима, били овенчани ореолом победника, за начелника штаба
Тимочке дивизије Петра Марковића то се ни изблиза није могло рећи. Наиме, он
је био начелник штаба Приморских трупа у оном легендарном дебаклу на
Брдици код Скадра, највећим поразом српске војске у Првом балканском рату.
Сматра се, да је свака пета жртва у овом рату припала тзв. „Брдичкој касапници“.
Потпуковник Петар Марковић и сада је био начелник штаба дивизије. Стога је и
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у овом случају лако могао бити, што се и догодило, окривљен за пораз. Но, овом
Црно, а касније Белорукцу, као и многима, то није сметало да касније напредује.
Упркос неким оценама да је „глуп, сметен и покварен човек“, већ 1916. био је
командант пука, а потом и комбиноване дивизије. Године 1923. унапређен је и
у чин генерала и постављен за начелника Опште‐војног одељења. Судбина му је
одредила и доста дуг живот. Умро је у прилично дубокој старости, тек средином
педесетих година. 

Међу главним „виновницима“ пораза помиње се и име команданта
мостовог трена мајора Војислава Ковачевића. Косић, говорећи о „млитавости“
његових понтоњера, напомиње и то да овај једноставно није добро израчунао
ширину реке. Због овога се тек током подизања моста увидело да за његово
окончање недостаје неколико десетина метара, а да ни остале мере попут,
реквизиције чамаца, зачепљивање рупа на понтонима и сл. нису биле
предузете.19 Косић, као и многи притом, испушта из вида један Ковачевићев
рапорт дат одмах након пријема наређења у Коцељеви, где је био стациониран
пре почетка акције. Командант трена је напоменуо да материјала за израду
моста нема довољно, и да се обавезује да пребацивање трупа изврши искључиво
путем превоза на понтонима.20

По броју противречних оцена у моментима битке предњачи сигурно
командант 13. пука пуковник Драгутин Ристић јер док га једни описују као хероја,
други износе више него критичне тонове када је његово сналажење у питању. Од
форсирања реке Ристић је направио представу. Укрцавши се на један понтон са
све пуковском заставом и музиком, театрално је нешто пре поднева прешао
реку. Ипак, наводи се и да је у тренуцима тзв. прве панике, око 18.30, када је
дошла навала аустријских трупа, на још недовршен мост, показао пуну
присебност. Са револвером у руци враћао је одбегле, а да би подигао морал
наредио је и музици да свира. Но, убрзо се поколебао. Вероватно мислећи да 13.
пуку нема спаса, одлучио је да спасе барем пуковску заставу. Ту настаје она
легендарна епизода јурњаве у потрази за барем неким ко уме да плива. Налазе
трупног лекара, капетана 1. класе Миливоја Петровића, игром случаја потомка
Хајдук Вељка Петровића по коме је 13. пук и добио име. Он је заједно са
редовом Јаковом Нелихом (Нехил?) под кишом метака препливао Саву. Нелих је
при том смртно погођен, док је Петровић успео да се докопа обале. Након тога
упутио се ка Ваљеву у штаб Врховне команде где је застава коначно била
предата.21 За ово дело Петровић је унапређен у чин мајора и као једини лекар
одликован Карађорђевом звездом са мачевима 4. степена.22 Ипак, у сенци овог
јунаштва остаје чињеница да је Петровић напустио своје место, оставивши на
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левој обали око хиљаду рањеника, што је према казивању врло негативно
утицало на морал трупа. Према једном сведочанству људе је оставио и њихов
командант, пуковник Ристић који је са ађутантом поручником Јелићем, убрзо по
пребацивању заставе, и сам прешао на десну обалу. По другим, потпуно
супротним исказима Ристић је остао до краја. Када је нешто пре десет увече
дошло до другог аустријског удара и када су српске трупе у паници поново
нагрнуле на недовршен мост, зграбио је пушку од свог ордонанса и исуканим
бајонетом покушао да их заустави. Но, успаничена маса једноставно га је
одгурала назад. Слично се догодило и са капетаном Милетом Здравковићем.
Он је по Кондићевом наређењу са својим батаљоном јурнуо на мост, да би
обезбедио прихват трупа, али су бегунци и њега, са негде средине моста,
потиснули и вратили на десну обалу.23

Један од вероватно најсветлијих примера јунаштва, потврђен од стране
готово свих преживелих, потом заробљених војника, пружио је командир
митраљеског одељења 13. пука мајор Драгиша Ковачевић. Одмах после
рањавања командира 3. батаљона мајора Радосава Старчевића преузео је
команду над јединицом водећи је успешно у напад на Шашинце. У ноћним
сатима, када је уследио други аустријски удар борио се до последњег метка и
био спреман да на челу своје јединице јуриша на бајонет. Тек након потпуног
растројства српских јединица, када су већ сва средства била исцрпљена одлучио
се на предају, положивши оружје лично генералу Шену.24 Убрзо после овога
заједно са многим својим колегама биће спроведен и утамничен у логору
Јакaбхаза. Сличне похвале за храброст изречене су и помоћнику начелника
штаба капетану Миленку Арсовићу који је до краја остао на левој обали и тамо
изгубио живот.25

Мало пре тога, негде између 9 и 10 сати, српске трупе још увек су се
прилично добро држале заносећи се јаловом надом да ће мост ипак бити
довршен. Међутим, каже Драгиша Стојадиновић, када су видели да официри
према већ утврђеним правилима скидају еполете, знали су да су готови.
Стојадиновићево име ипак се није нашло ни међу заробљеним, нити међу
погинулим официрима. Успео је да преплива Саву и врати се на десну обалу,
оставивши нам после педесет година своје сећање на те стравичне догађаје.26

Други аустријски удар, који је за разлику од претходног, изведен најпре
на десном боку брзо је разбио српску одбрану на крилу, а потом и у центру.
Убрзо након тога дошло је до безглавог повлачења ка недовршеном мосту, а
затим и до потпуне погибељи. Људи су у паници откидали недовршене делове
конструкције и тонули заједно са њима. Други су опет једноставно ушетали у
реку и удавили се. Иста судба задесила је чак и ретке који су умели да пливају,
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23 Д. М. Стојадиновић, Чеврнтија, НИН 713 (1964) 717.
24 Д. Стефановић, Прелаз наше војске у Срем 1914. године, Ратник 6 (јун 1932)  , стр. 64–66. 
25 Костић погрешно наводи да је овај наводно нестао. Уп. М. Жујовић, нав. дело, 250;
Табела на крају чланка. 
26 Д. М. Стојадиновић, нав. дело, бр. 714. 



јер у општој паници нису скинули одећу.27 „Видела се још која шајкача како
плива, али је убрзо и њих нестало. Сава је све прогутала.28

Колики су били укупни губици током дневних борби, а нарочито у ноћи
6. септембра тешко је прецизно рећи. Сматра се да се преко 80%, могуће и 90%
оних који су прешли реку, није вратило на десну обалу. Начелно, изгубљено је
84, или нешто мање, 62 официра и 6.284 (4.800) војника. Колико је њих погинуло
тешко је тачно навести, пошто је један приличан број војника једноставно однела
Сава. Наводи се пак, да су трећепозивци у реци избројали око 600 плутајућих
тела, док је на једном крсту који су Аустријанци подигли на Легету 1917, записана
погибељ 800 српских јунака.29

Мале губитке нису имали ни противници. Само 29. дивизија генерала
Алфреда Крауса имала је 1.961 избаченог из строја, од чега је 200 било мртво.
Губици старешина били су такође велики. Од 84 официра учесника борби
погинуло их је 19.30 Један од Краусових команданата бригаде, генерал Јозеф
Шен, чак је и јавно признао да му је противник „нанео силне губитке“.31

Српски официрски састав, углавном је поделио судбину свог људства.
Од 29 заповедника јединица петорица су погинула, међу којима и командант
15. пука Василије Станојевић, упркос чињеници да реку није ни прешао. Највише
је ипак страдао 13. пук. Од четворице команданата батаљона само један, мајор
Јован Оцокољић, успео је да се извуче. Друга двојица, мајори Вељковић и
Старчевић, изгубили су животе, док је трећи командант 1. батаљона мајор
Драгољуб Лазић допао заробљеништва.32

Ништа бољи случај није био ни међу осталим припадницима 13. Пука, што
најбоље показује број на дан почетка акције и број на дан након ње. (види табелу):
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27 М. Жујовић, нав. дело, 249. 
28 Дневник генерала Душана Стефановића, АСАНУ, 8901/1–5.
29 ВА, Пописник 6, кут 196, фас. 1, д. 1; П. Томац, Први светски рат 1914‐1918 године,
122; Д. Стефановић, нав. Дело, 37; А. Краус Узроци нашег пораза. Успомене и расуђивања
из Светског рата, Београд 1938, 161; С. Скоко и П. Опачић, Војвода Степа Степановић
у ратовима Србије 1876–1918, 371; Р. Срдић, Битка на Легету, Неготин 1934, 66. 
30 ВА, Пописник 6, кут. 220, фас. 8, д. 60/1. 
31 Р. Срдић, нав. дело, 61. 
32 Командант 2. батаљона мајор Милан Вељковић био је рањен у обе ноге. Био је заробљен и
збринут од стране аустријског санитета, али је услед обилног крварења убрзо издахнуо.
Командант 3. батаљона мајор Радосав Старчевић током послеподневних окршаја био је рањен
у руку. Касније је, за време ноћних борби, да не би био заробљен, извршио самоубиство. 

Бројно стање 6.9.1914. Бројно стање 7.9.1914.

Официра 64 16

Подофицира 223 91

Каплара и редова 4.662 1.238



После више десетина победа, однетих у ратовима 1912–1914. и нових
ратних ловорика стечених на Церу у лето 1914, српске трупе су се по први пут,
суочиле и са једним врло озбиљним поразом. Узрок овог пораза свакако почива
на техничкој неопремљености трупа Тимочке дивизије, али и на неадекватном
држању старешинског кадра, поготово оног вишег. Критике упућене на његов
рачун често су оправдане, мада су негативне оцене и судови, углавном услед
необавештености о збивању на појединим секторима, каткад и претеране.
Најбитније за наставак рата било је ипак искуство које је показало да
аустроугарске трупе и поред свих својих почетних слабости итекако умеју да
узврате ударац. Тиме је ова битка, као и претходна добијена на Церу, доказала
обема странама да ратни сукоб, без обзира на његов исход, свакако неће кратко
трајати, а да ће квалитетно вођство, нарочито у погледу планирања акција бити
сигурно од пресудне важности. 

ПРИЛОГ

Командни састав Тимочке дивизије 1. позива на дан 6. јануара 1914. 33

‐ Командант дивизије – генерал Владимир Кондић
‐ Помоћник команданта дивизије – пуковник Коста Кнежевић
‐ Начелник штаба дивизије – п. пуковник Петар Ј. Марковић
‐ Помоћник начелника штаба дивизије – капетан Миленко Арсовић *
‐ Ађутанти дивизије – мајор Владимир Скубиц

– мајор Никола Лазаревић
‐ Референт инжењерије – п. пуковник Љубисав Петровић
‐ Командант мостовог трена – мајор Војислав Ковачевић
‐ Командант пионирског полубатаљона капетан – Михаило Ваљаревић *
‐ Командант 13. пеш. пука – п. пуковник Драгутин Ристић
‐ Командат 14. пеш. пука – пуковник Божидар Јанковић
‐ Командант 15. пеш. пука – потпуковник Василије Стојановић *
‐ Командант 20. пеш. пука – пуковник Ђура Докић
‐ Командант арт. пука – пуковник Петар Поповић
‐ Команданти батаљона у 13. пуку – мајор Јован Оцокољић

– мајор Драгољуб Лазић 
– мајор Милан Вељковић *
– мајор Радосав Старчевић *
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33 Према М. Здравковић, Прелаз, 12–13. Као што се види, из нама непознатих разлога,
имена команданата батаљона из састава 20. пука овде нису наведена.



‐ Командир митраљеског одељења у 13. пуку – мајор Драгиша Ковачевић 
‐ Команданти батаљона у 14. пуку – мајор Милутин Теодосијевић

– мајор Радосав Милошевић
– мајор Владимир Бркић 
– мајор Драгољуб Бајаловић

‐ Команданти батаљона у 15. пуку – п. пуковник Милан Миљковић 
– мајор Живан Ранковић
– мајор Милета Здравковић
– мајор Петар Петровић

‐ Команданти дивизиона у арт. пуку – п. пук Димитрије Пајић
– п. пук Драгомир Стојановић 

* Звездицом су означени погинули у акцији 
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Milić J. Milićević

SERBIAN ARMY COMMANDING OFFICERS 
DURING THE ČEVRTNIJA (LEGET) BATTLE IN SEPTEMBER 1914

Summary

After the initial success, the crossing of the Sava river near the border post
and hamlet of Čevrntija of 6 September turned into complete military debacle. Almost
all units of the Timočka division which were found on the left, enemy’s river bank
were almost fully destroyed, while around 5000 soldiers were taken captive by the
Austrians. A technical factor is mentioned as the main cause of the defeat. However,
a more detailed analysis shows that also the senior cadre, particularly the highest‐
ranking staff, failed to understand the seriousness of the action. A similar situation
was seen in the field, where commanding and organisation were accompanied with
a number of major deficiencies. 

Keywords: Srem offensive, 6 September 1914, Timok division, commanding officers,
combat losses.
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УДК: 344.3:355.332(497.11)“1914/1918“

Данило ШАРЕНАЦ

ВОЈНО СУДСТВО И СРПСКИ ОФИЦИРИ 
НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ*

Апстракт: Грађа војног правосуђа представља занемарен историјски извор у
проучавању Првог светског рата. Централно питање чланка јесте бројност и карактер
прекршаја и кривичних дела српских официра на Солунском фронту, као и повезаност ових
питања са моралом српске војске. Судска грађа војне природе искоришћена је за стицање
информација о војничкој свакодневици током њене борбе у егзилу. Грађа Војног суда за
официре указује да је број прекршаја српских официра био већи на Солунском фронту него
док је војска ратовала на својој територији. У врсти кривичних дела преовлађивала су
класична војна кривична дела попут удаљења из јединице или телесног кажњава војника. 

Кључне речи: Први светски рат, Солунски фронт, војно судство.

Чувени филм Стенлија Кјубрика, Стазе славе (1957) посвећен је дога ‐
ђајима на Западном фронту 1916. године.1 Међутим, у филму се не наглашавају
рововске борбе, већ однос између официра и војника унутар француске армије.
Ова интеракција је приказана кроз судски спор у коме су три француска војника
насумично издвојена, а потом изведена пред војни суд. Оптужени су за
кукавичлук. Главни јунак, пуковник Дакс (Dax), иначе адвокат‐кривичар у цивилству,
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* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије Српско друштво у југословенској држави у 20.
веку  ̶  између демократије и диктатуре. (Ев. бр. 177016).
1 Сценарио за филм написан је на основу романа канадског писца и сценаристе, ратног
ветерана Хенрија Коба. Аутор је роман написао као реакцију на судски процес који се у
Француској одвијао 1934. године, а био је везан за побуну у француској војсци 1915.
године. G. Cocks, The Wolf at the Door: Stanley Kubrick, History & Holocaust, New York 2004,
57, 93; G. Cocks, J. Diedrick, G. Persuek, Depth of Field. Stanley Kubrick, Film, and the Uses of
History, Wisconsin 2006, 13, 36.



преузео је улогу њиховог браниоца.2 Филм је несумњиво дотакао осетљиво
место у француском националном сећању на Први светски рат, а то потврђује и
судбина самог снимања. Вест о снимању филма је изазвала велико незадо ‐
вољство у француској јавности, па је филм уместо у овој земљи, како је испрва
намеравано, снимљен у Немачкој. Коначно, Стазе славе настале крајем 1950‐их
није било могуће видети у Француској све до 1976. године. Слично је било и у
америчким војним базама где се овај филм налазио на црној листи.3

Кршење војне дисциплине и напори да се она поновно успостави, све до
1980‐их година, представљали су известан табу у историографији Првог светског
рата.4 Увођење нове и изузетно критичке перспективе у посматрање рата 1914–
1918. подразумевало је директан судар са романтичном и херојском сликом,
какву је свака од армија учесница желела да успостави још од првих дана рата.
Свој допринос у пробоју нове теме свакако је дао и поменути филм.

За проучавање несвакидашње судбине српске војске током зиме
1915/1916. године као и наставка њене борбе на Солунском фронту судска грађа
представља веома важан и готово потпуно скрајнут историјски извор. Случајеви
у којима су се српски официри нашли пред војним тужиоцима и судијама
показују на који начин су се представници српске државе односили према
озбиљном изазову – одржању војне дисциплине у једној војсци која је била
принуђена да напусти своју државну територију. Списи настали током расправа
и суђења за кривична дела почињена током периода 1916–1918. године садрже
и низ успутних података који, иако у време свога настанка нису били од пресудне
важности за тадашњи судски спор, данас представљају веома живо сведо ‐
чанство о томе како су официри проводили своје време и о чему су размишљали
на Солунском фронту.

Двадесетак случајева изабраних за анализу у овом чланку представљају
само део сачуване грађе, али је и на овако ограниченом узорку уочљиво да је
српска Врховна команда поклањала изузетну пажњу проблемима дисциплине у
војсци и да је била свесна повезаности овог питања са општим стањем морала
међу војницима. С друге стране, приметно је да је контекст Солунског фронта
уносио нову динамику у ратну стварност, а тиме и стварао услове за промену
структуре кривичних дела у односу на период 1914–1915. када је ратовање
вођено у Србији. Српски активни и резервни официри изабрани су као
аналитичка категорија због свог централног места у војној струкутри и њихове
суштинске важности за војну кохезију. Исто тако, овај избор био је условљен и
чињеницом да се у Војном архиву у Београду налази велики број сачуваних
судских докумената насталих у позадини Солунског фронта, док је правна грађа
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2 Сви датуми који су поменути у овом тексту наведени су према новом календару.
3 G. Cocks, The Wolf at the Door, 93.
4 Француска савремена историографија посветила је доста пажње ревизији пређашњих
резултата везаних за тзв. побуну у рововима из 1916. године. D. Rolland, La grève des
tranchées. Les mutineries de 1917, Paris 2005; D. Callabre, G. Vauclair, Le fusillé innocent 1914–
1917, La réhabilitation de l’artilleur Eugène Bouret, Paris 2008. 



из прве фазе рата веома оскудна. Солунски процес, као сасвим посебан и
одвојен официрски судски процес, у коме су политички мотиви имали пресудну
улогу, није разматран у овом чланку.

Правни оквир српског војног правосуђа

Српска војска је ушла у балканске ратове и Први светски рат са
законодавством које је највећим делом уобличено 1901. године. Те године је
осавремењен читав низ закона којим је регулисано суђење српским официрима,
редовима, подофицирима, питомцима војних установа, жандармима и
резервним официрима. Најпре, ту је био „Војно‐кривични законик“ којим је
регулисан највећи део прекршаја и кривичних дела у овој области. У Закону су
се јасно разликовале две врсте кажњивог дела. Тако су постојали „војни
злочини“, и нешто блажа врста кривичног дела тј. „војни преступ“. Казне за
„војни злочин“ кретале су се у распону од вишегодишњег заточења и робије, па
до смртне казне. „Војни преступ“ је подразумевао могућност блаже казне,
односно боравак у затвору дужи од једног месеца или губитка чина или звања.
Под војно законодавство, поред војних лица, потпадали су и „стални мајстори,
занатлије и радници и служитељи при војсци“. Покретање истраге, по званичној
дужности, вршиле су надлежне старешине.5

Рад војних судова дефинисан је „Законом о устројству војних судова“,
такође усвојеним 1901. године. Овај закон је дефинисао низ питања попут рада
првостепених судова. Судови су носили име према називу виших јединица или
места војне области, док су се њихова седишта налазила у обласним штабовима.
Изузетак је представљао Војни суд за официре који се налазио у Београду. У
случају проглашења мобилног или ратног стања читав систем се прилагођавао
новим околностима и знатном повећању броја војника. Тако је 20. августа 1914.
године код свих пешадијских дивизија отпочело образовање војних судова,
сходно наредби Врховног команданта и члана 58 „Закона о устројству војске“.
Ипак, образовање дивизијских судова вршило се постепено тј. најпре само код
дивизија које су се налазиле у делу земље који је био оглашен за бојиште.6

Прописи су предвиђали да сваки пешадијски пук има по једног војног иследника
као и референта, а који би у исто време деловао и као војни тужилац. Коњичка
дивизија је представљала једини изузетак у оваквом систему услед нешто
другачије организације.7

Поменути закон је прецизирао и функционисање „преких војних
судова“ као и „војних судова у позадини војске“. С друге стране, Велики војни суд
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5 М. Гојковић, Зборник војних правосудних прописа (1839–1995), Београд 2000, 313. 
6 „Преглед рада војног судства, у опште и посебице Војног суда за официре.“ Извештај
упућен Врховној команди 31. октобара 1916.  ВА, П3а, к. 140, ф. 4/ 1, д. 14.
7 М. Гојковић, Историја југословенског војног правосуђа, Београд 1999, 39–43.



је чинио другостепену установу где су се разматрале жалбе против решења
првостепених војних судова. Судије војног судског система делиле су се на сталне
и привремене. Сталне судије су долазиле из редова оних којима је судска служба
била редовна дужност, док су привремене судије биране из редова официра
других родова и струка.8 Регулисана су и питања попут избора судија, војних
тужилаца, али и расподеле надлежности између војних и грађанских судова.

„Закон о поступку војних судова у кривичним делима“ такође је настао
1901. године, а регулисао је између осталог питања надлежности војних судова,
начина прикупљања и изношења доказа, затим питања саучесништва као и
сукоба надлежности између војних и цивилних судија. Регулисана су и бројна
друга питања попут суђења официрима српске војске. Наиме, за суђење
официрима, војним чиновницима и војним свештеницима био је надлежан
Војни суд за официре. За разлику од подофицира и редова, против којих је
истрагу покретао старешина, пред Војни суд за официре се излазило тек након
оптужног акта Министра војног. На пресуде изречене пред овим судом жалбе су
разматране такође пред другостепеним Великим војним судом.9

Важну улогу у читавом војном правном систему и кажњавању лакших
кривичних дела имала је „Уредба о војној дисциплини“ из 1896. године. Њоме
су санкционисани лакши прекршаји у вршењу војне службе. Тако су биле
предвиђене казне за различите појаве почев од непрописног ношења униформе,
немарности у служби, опијања, пљачке или повреде старешинства. Ова уредба
важила је и за српске официре, војне чиновнике и војне свештенике. Предвиђене
казне кретале су се од укора, притвора и затвора, са трајањем од једног до
тридесет дана. „Уредба о војној дисциплини“ је замењена модернијим
документом у првим месецима рата, децембра 1914. године.10

Војни суд за официре

Матично место суда за официре налазило се у Београду, а суд се, у случају
проглашења мобилног или ратног стања, придодавао Врховној команди, на исти
начин као и Велики војни суд. Поред суђења домаћим официрима овај суд је био
надлежан и за суђења страним официрима који су се кретали са српском војском.
Објава рата Краљевини Србији затекла је Војни суд за официре у Крагујевцу.
Међутим, потпуно формацијско прилагођавање новим ратним околностима
довршено је након 28. августа 1914. године тј. у тренутку када је Врховна команда
на кратко прешла из Крагујевца у Ваљево. Наредбом Врховног команданта 29.
августа 1914. године довршено је формирање и Великог војног суда.11
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8 Исто.
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За пет месеци рата током 1914. године и још десет месеци током 1915.
године Војни суд за официре је примио 251 кривични предмет са укупно 311
оптужених лица. У истом периоду осуђене су 72 особе.12 Са погоршавањем
ситуације на бојишту услови за вршење истрага и организовање суђења
постајали су све тежи, а суд је више пута променио своје место рада, пратећи
опште повлачење српске војске. Војни суд за официре је 24. октобра 1915.
године премештен из Крагујевца у Крушевац, а непотребна акта су смештена у
сандуке и остављена у Студеници. Суд је стигао у Куршумлију 29. октобра 1915.
године. У време Албанске голготе Војни суд за официре је на кратко обновио
свој рад по доласку у Скадар. Тада је примљено осам нових предмета у којима
је једанаест лица било оптужено. По доласку у Грчку суд је први предмет примио
на Крфу 14. фебруара 1916. године. Рад на овом острву је трајао до 14. Маја,
када је суд премештен у Солун где је и остао све до пробоја фронта 1918.
године.13 Од велике важности за рад свих судова српске војске била је наредба
српске Врховне команде од 20. маја 1916. године којом је целокупна територија
Балканског полуострва проглашена за бојиште, док су Крф, Алжир и Тунис
дефинисани као позадина. За разлику од ранијих ситуација где су случајеви
самовољног удаљавања војника из јединице расправљани пред дисциплинским
судовима од сада се за ту врсту прекршаја одлазило пред војни суд.14

Српска војска на Солунском фронту могла је да рачуна на око 150.000
припадника колико је евакуисано са албанских обала. Имајући у виду овај број,
српска војска је 1918. године представљала другу армију по снази међу
савезничким трупама на Солунском фронту.15 Ипак, број трупа које су припадале
оперативним јединицама морао је бити знатно мањи. Српске јединице су се
суочиле са жестоким борбама већ августа 1916. године, а после само пар месеци
боравка на новом фронту постало је јасно да ће повратак у Краљевину Србију
бити дуг и веома тежак, упркос готово неограниченим ресурсима Антанте. Међу
српским војницима, већ уздрманим драматичним догађајима од прошле
године, јавила се снажна носталгија, а „сентименталност је почињала да прелази
у малодушност“, како је то примећено у једном од извештаја Врховне команде.16

Појавио се и страх од слања на удаљена бојишта, а присутне су биле и
непознанице око карактера новог, рововског, типа ратовања.

У оваквој ситуацији одржање војничког морала постављало се као
нарочито тежак изазов. На овакав закључак упућује и грађа Војног суда за
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12 „Списак осуђених официра, и војно административних чиновника од реорганизације
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180.000, Срби 150.000, Грци 135.000, Британци 120.000, Италијани 42.000 и Албанци 1.000
војника. П. Опачић, Србија и Солунски фронт, Београд 1984, 135.
16 Наредба начелника штаба Врховне команде 24. новембар 1916. ВА, П3а, к. 140, ф. 4, д. 8.



официре. Међу кривичним делима преовлађивала су класична војна дела попут
самовољног удаљавања из јединице као и насилног понашања према
подређенима. Међутим, присутни су и случајеви где је основу за оптужбу чинио
увредљиви говор против династије и владе, затим састанци и разговор са
непријатељем, као и критика српских савезника, а посебно грчке владе и војске.
Од напуштања Скадра јануара 1916. године Војни суд за официре је примио 31
нови предмет. До лета 1916. године број предмета је достигао 65. Истовремено,
расправљено је свега 17 предмета.17 Тако је укупно до јесени 1916. године
прикупљен 91 кривични предмет. До краја године број је порастао на 107
предмета. Од  реорганизације српске војске, у пролеће 1916. године, па до
новембра исте године расправљено је само 29 предмета.18 Врховна команда је
уочила проблем преоптерећености овог суда, па је ради бољег увида у стање
ствари наредила слање редовних двонедељних извештаја о кретању предмета.19

Међутим, суд није растерећен, већ је 13. априла 1916. године добио и једно ново
задужење. Реч је о наредби да се покрену нове истраге у случајевима где су
предмети остали у границама Србије или су нестали током повлачења.20 Наиме,
након реорганизације српске војске, ранији губитак документације се показао
као значајан проблем. Остављање грађе пред непријатељем било је
карактеристично и за Велики војни суд, због чега је на Солунском фронту
покренута и посебна истрага.21

До краја 1917. године број предмета је достигао цифру од 301, док је
расправљено 86 предмета, па је било 215 нерасправљених случајева.22

Резимирајући стање може се рећи да је за 24 ратна месеца тј. од јануара 1916.
до јануара 1918. године примљен 301 предмет. Унутар граница Краљевине
Србије за 15 ратних месеци тј. током августа 1914. године, па до новембра 1915.
године исти суд је примио 257 предмета. Из ових података се може закључити
да је Војни суд за официре на Солунском фронту у просеку примао 12 нових
предмета месечно, а да је раније, у Србији, месечно формирао нешто већи број
предмета тј. 17. Из овога произилази да су предмети пристизали равномерно
током читавог рата, а да је на Солунском фронту број кривичних дела међу
официрима био чак и мањи него док је војска ратовала у Србији. Међутим,
уколико се узме у обзир податак да је српска војска била мања на Солунском
фронту и да је самим тим и број подофицира и редова био мањи него у прве две

Данило Шаренац

308

17 Извештај Војног суда за официре упућен Судском одељењу Врховне команде 20. јул
1916. ВА, П3а, к. 140, ф. 4, д. 35.
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21 Извештај Великог војног суда – начелнику Судског одељења Врховне команде, 15.
октобар 1916. ВА, П3а, к. 140, ф. 4/1, д. 13.
22 Извештај рада Судског одељења Врховне команде. Преглед кретања кривичних
предмета од реорганизације до 1. децембра 1917. ВА, П3а, к. 140, ф. 5, д. 50.



године рата, произилази да је број судских предмета на Солунском фронту у
ствари био осетно већи него у претходним фазама рата. У ову анализу није
укључено кретање предмета у 1918. години.

Када је реч о броју осуђених официра, од реорганизације српске војске,
па до јула 1918. године осуђена су 143 официра, војна чиновиника и војна
свештеника. Овај број се може упоредити са већ наведеним бројем од 72 лица,
осуђених од почетка рата 1914. године, па до тренутка напуштања Србије
1915/1916. године.23 Из овога произилази да је у првој фази ратовања, тј. унутар
граница Србије, динамика доношења осуђујућих пресуда идентична времену
боравка на Солунском фронту, тј. приближно пет лица месечно. Међутим,
поменута драматична разлика у ефективама српске војске 1914–1915. и 1916–
1918. поново указује на раније изнету идеју да је Војни суд имао знатно више
посла у другој фази рата.

Када је реч о карактеру кривичних дела српских официра, међу 245
пресуда које је суд изрекао од почетка рата до јула 1918. године било је 60
дисциплинских осуда или 24%. С друге стране, међу укупним пресудама њих 86
тј. 35% чиниле су осуде на казну затвора. Међу њима највећи део кривица
спадао је у домен Војно‐казненог законика. Кривице су тако биле почињене за
дела чисто војничке природе. Најчешћа кривична дела била су одсуство из
јединице без одобрења, затим одсуство преко одобреног одсуства или удаљење
од своје трупе или службе преко 24 сата тј. чланови 41, 60 и 62 Војно‐казненог
законика.Ова структура одговара и ситуацији међу кривичним делима
подофицира и редова. Наиме, на основу жалби које су упућене другостепеном
суду тј. Великом војном суду види се да је 90% свих предмета било повезано са
„самовољним удаљавањем и бегством из војске“. Оваквих случајева који су као
жалбени доспели пред другостпени суд током 1914/1915. године било је 7.626.24

Од почетка рата, па до јула 1918. године пред Војним судом за официре
је расправљено 366 предмета, а 121 лице или 1/3 оптужених била је ослобођена
сваке казне, док су 63 лица пуштена, јер није било ни потребе за суђењем.25 Из
овога произилази, како је то приметила и српска Врховна команда 1918. године,
да је велики број предмета стизао пред Војни суд за официре без потребе, јер су
случајеви суштински спадали у делокруг рада војно‐дисциплинских судова.  

Како су случајеви изгледали у пракси? Артиљеријски потпуковник
Спасоје Јаковљевић, командант Колонске коморе Дунавске дивизије, удаљио се
без дозволе из логора артиљеријских јединица у Говину на Крфу, у времену од
20. до 24. марта 1916. Он је тада одлазио у варош Крф, мада је за излазак имао
само две дозволе на по 12 сати. Официр је кажњен на основу Уредбе о војној
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23 „Списак осуђених официра и војно административних чиновника од реорганизације наше
војске на Крфу па до 14 јула 1918“. ВА, П 3а, к. 142, ф. 8, д. 40.
24 Извештај начелнику Судског одељења Врховне команде, 15. октобар 1916. ВА, П3а, к.
140. ф. 4/1, д. 13
25 Наредба Начелника штаба Врховне команде за 9. септембар 1918. ВА, П3а, к. 11, ф. 7, д. 36.



дисциплини са 15 дана притовора, али тек марта наредне године.26 Друго дело
по заступљености међу официрима на Солунском фронту односило се на
непрописно понашање према потчињенима. То је регулисао члан 102 Војно‐
казненог законика. Њим је било предвиђено да се „официр који хули светињу,
напада погрдним речима, злоставља или туче подофицира или редова“ казни
затвором до две године уколико дело не  прелази у тежу кривицу.27 Врховна
команда је у више наврата наређивала да се предузимају мере како би се овакве
појаве у корену сузбиле. Наглашавало се и да официри морају да, уз гвоздену
дисциплину, истовремено покажу „благонаклоност и старање за добро војника“.28

Тако је резервни  инжињеријски капетан I класе Милан Гребенаровић,
30. априла 1916. године приликом искрцавања обвезника са транспортног брода
у крфском пристаништу ударио два пута по образу поднаредника Миливоја
Јоксића, јер овај није хтео да послуша наредбу и врати се са крова у доњи део
шлепа. Официр је осуђен на 20 дана затвора.29 Нешто озбиљнији случај се
догодио октобра 1917. године на железничкој станици у Вертекопу. Тада је
пешадијски мајор Михаило Вучковић, командант Трупне коморе Тимочке
дивизије, „изазван невојничким понашањем“ ударио шамар редову Ставри
Лазаревићу. Међутим, редов је пружио отпор, па га је мајор ударио још једном,
али овога пута револвером по челу. Повреде су биле озбиљне и мајор је кажњен
са 30 дана затвора.30

Када је реч о другим кривичним делима чини се да је у периоду
реорганизације српске војске вишак слободног времена стварао услове за
сукобе и неспоразуме међу официрима. Тако се 5. марта 1916. године капетан
Божидар Ђорђевић враћао, након шетње око оближњег језера, ка логору Говино
на Крфу. Заједно са њим су се налазили артиљеријски поручник Милутин
Капетановић и редов‐сеиз Милутин Јовановић. Они су наишли на групу српских
војника која је управо куповала сено пред једном грчком сеоском кућом. Један
од војника из ове групе погледао је капетана Ђорђевића, међутим, без
прописаног војничког поздрава. На то му је капетан Ђорђевић пришао и опалио
шамар. Војник је тада „скочио и изазивачки посматрао капетана Ђорђевића, због
чега му је капетан Ђорђевић опет опалио шамар.“ Према изјавама учесника
ствари су постале још озбиљније. Наиме, капетан је ушао у оближњу кућу где је
затекао поручника Душана Миловановића. Капетан је желео да сазна ко је
надређени војницима испред куће. Поручник Миловановић је потврдио да је он
њихов старешина, али ни поручник није прописно поздравио капетана, него је
стајао „раскорачених ногу, са цигаром у зубима и левом руком на задњици“.
Уследило је инсистирање вишег официра да буде поздрављен по пропису, на
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26 Наредба начелника штаба Врховне команде за 20. март 1917. ВА, П3а, к. 142, ф. 5, д. 4.
27 М. Гојковић, Зборник војних правосудних прописа, 205.
28 Наредба Начелника штаба Врховне команде за 12. март 1916. ВА, П3а, к. 140, ф. 3, д. 20.
29 ВА, П3а, к. 10, ф. 1, д. 5.
30 „Наредба Штаба Врховне команде за сву господу официре чина мајорског и старијег у
оперативној војсци“ 16. фебруар 1918. ВА, П 3а, к. 142, ф. 7 /2, д. 28



шта је поручник потражио бележницу не би ли записао име капетана који је упао
у кућу. Убрзо је дошло до хватања за гушу и дрмусања. Тада су се ускомешали и
војници који су се налазили испред куће, а уплашени капетан Ђорђевић је
затражио карабин од свога сеиза. Тада се умешао поручник Капетановић,
пратилац капетана Ђорђевића, који је успео да смири ситуацију. Обојица
официра кажњена су са 30 дана затвора.31

Међу српским официрима долазило је и до међусобних оптуживања.
Ове дојаве, често нетачне, ипак, могу да послуже као извор за разумевање идеја
које су кружиле међу војницима на фронту и позадини. Тако је резервни
коњички капетан Лаудановић поднео рапорт марта 1917. године у коме је
тврдио да је његов командант, пешадијски потпуковник Светозар Филиповић,
почетком децембра 1916. године у логору у Крушограду изјавио „како је стање
српске војске очајно, да се сваким даном иде све више у пропаст и да ће војска
у најкраћем времену бити изгубљена“. Како ће се изгинути „због не вођења
рачуна о Србима и да све то долази одозго“. Поменути потпуковник је за све
наводно окривљавао регента Александра Карађорђевића, додајући да се више
нема за кога ратовати јер је ствар потпуно пропала.

Рекао је и да је његов шурак, војвода Путник, највише радио за
династију, а да му није одато ни најмање признање већ да је „бачен као исцеђен
лимун“, а да му је заслуге посебно ускратио престолонаследник. Додао је и да
би сада било најпогодније време да се обори државни режим тј. династија
„пошто је већина наших најбољих официра, који сада командују трупама, тог
истог мишљења“. Официр је наводно рекао и да би најбоље било да се
првенствено престолонаследник „ма на какав начин уклони не презајући ни од
крви, и да се Србија огласи за републику велећи, да би нам и Французи
помогли.“ Слични ставови су приписани још двојици потпоручника. Међутим,
да истинитост информација у судским списима може бити спорна, указује и
епилог овог рапорта. Наиме, истрага је утврдила да се писац рапорта, капетан
Лаудановић, већ налазио под истрагом за више кривичних дела, а да је истрагу
против њега управо водио потпуковник Филиповић, на чији терет су се изнете
онако тешке оптужбе у поменутом рапорту. Читав спис прослеђен је Врховној
команди, а судска истрага није ни покретана.32

Фебруара 1918. године резервни пешадијски поручник Милан Стојковић
Литрић из Команде нераспоређених официра учинио је дисциплински иступ јер
се непосредно обратио француској полицији у Солуну, износећи низ оптужби
против француских шофера. Оптуживао их је за наводну препродају бензина
једној Бугарки у Солуну. Кажњен је са 25 дана затвора, а француска истрага је
утврдила да није било никакве основе у овим оптужбама против шофера.33

Кажњавани су и официри санитета. Тако су априла 1918. године резервни
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31 Наредба Начелника штаба Врховне команде од 27. маја 1916. ВА, П3а, к. 10, ф. 1, д. 6.
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5, д. 32.
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санитетски мајори др Иван Поповић, др Петар Лукић и др Војислав Кујунџић
кажњени са неколико дана затвора јер су једног редова из Битоља пустили кући
са лечења, али пре него што је формирана одговарајућа комисија.34 Кривична
дела тицала су се и питања имовине. У мају 1918. године пешадијски потпуковник
Јеремија Маринковић је купио коња од једног официра, а затим је коња
пријавио као своју имовину. За ово је кажњен са 30 дана затвора, јер је коњ
очигледно ипак био државна својина.35

Ипак, спровођење сваке судске пресуде или дисциплинске мере
представљало је сложено питање. Из више дописа и наређења српске Врховне
команде види се да је примена казнене политике била проблем. Још док се рат
водио у Краљевини Србији усвојена је пракса да се офцири не шаљу на издржавање
затворске казне, већ да се тај поступак одложи за период након окончања рата.
Оваква пракса, иако може изгледати изненађујућа, била је у потпуности легална.
Наиме, члан 330 Војно‐казненог законика је ово омогућавао. „Осуђени на робију,
заточење и затвор, неће се упућивати на издржавање ових казни све до свршетка
рата. У награду за примерену храброст или друга одлична ратна дела осуђени могу
бити предложени за помиловање или ублажење казне.“36

Међутим, на Солунском фронту челни људи српске војске су приметили
да оваква пракса има негативне последице по војничку дисциплину, јер се међу
војницима и официрима раширило уверење да се ниједна казна, осим најтеже
тј. смртне казне, неће спроводити све док се рат не заврши, а да ће тада свакако
бити проглашена општа амнестија. Тако је већ фебруара 1916. године издато
наређење Врховне команде у коме се подвлачило да никаквог помиловања
неће бити. Примећено је да се судске одлуке не спроводе, а да осуђеним лицима
не само да није одузет чин, већ да није спречено ни напредовање у служби.
Јасно је да су потребе фронта имале приоритет и да Врховна команда није
желела да слаби снагу трупних јединица, нарочито током периода када је фронт
био „активан“, али је ипак наређено да се осуђеним лицима макар умање
чинови или звања.37 Тешкоће су се јављале и у прикупљању доказа. Тако је
наређено да се истраге врше само када је затишје на фронту, тј. када војска није
у покрету. Слично, официри нису позивани са фронта ради прикупљања исказа
у случајевима када је ситуација на фронту захтевала њихово присуство.38 Нпр.
наредбом од 26. јануара 1917. године решено је да дивизијски војни судови
обуставе одређивање претреса и позивање лица из оних јединица које су на
фронту и у првој борбеној линији, како се не би слабила јачина фронта.39 Врховна
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34 Наредба начелника штаба Врховне команде од 15. априла 1918. ВА, П3а, к. 142, ф. 7/ 1, д. 31.
35 Наредба начелника штаба Врховне команде од 1. маја 1918. ВА, П3а, к. 142, ф. 7/ 1, д. 32.
36 М. Гојковић, Зборник војних правосудних прописа, 183.
37 Извештај Судског одељења Врховне команде о кретању предмета у свих седам судова
оперативне војске од реорганизације до 1. децембра 1918. ВА, П3а, к. 140, ф. 5, д. 51.
38 Наређење војводе Мишића Војном суду за официре 9. септембар 1918. ВА, П3а, к. 140,
ф. 6, д. 49.
39 Наредба начелника Врховне команде од 26. јануара 1917.  ВА, П. 3А, к. 140, ф. 5, д. 51.



команда реаговала је и против појаве где су неки од официра слободно
тумачили поједине чланове Војно‐казненог законика, а пре свега стављања пред
преки суд.40

Историја Солунског фронта до сада је проучавана углавном у духу
реконструкције војних акција и дипломатских напора на одржању фронта. Ипак,
војна судска грађа указује да је могуће приступити проучавању низа процеса и
појава из војничке свакодневице, а које до сада још увек нису истражене. Рад
српских војних судова показује и да је предратно законодавство у бројним
случајевима са тешкоћама пратило промене које су се дешавале међу
официрима и војницима. Промене у начину ратовања директно су се
одражавале и на врсту и бројност прекршајних и кривичних дела. У том смислу,
борба српске војске на Солунском фронту постављала је посебно тешке изазове
за све аспекте функционисања војног система. Повећање или опадање
кривичних предмета међу официрима било је у директној вези са стањем војног
морала. Војни суд за официре на Солунском фронту био је константо загушен
растућим бројем кривичних предмета. Пораст броја кривичних предмета међу
српским официрима, до кога је дошло на Солунском фронту, као и пораст броја
осуда може се протумачити на два начина. Најпре, повећани број пресуда
указивао је на пад дисциплине међу официрима. Како је удаљавање без дозволе
представљало најчешћи прекршај међу српским официрима, може се
претпоставити да је повећана присутност овог прекршаја била директно
проузрокована ратним замором услед преласка на рововски начин ратовања,
носталгијом, али и дуготрајношћу самог сукоба. С друге стране, раст броја
процеса против официра указивао је и на могућност да је рад војног суда на
Солунском фронту пратила већа строгост него раније, у првим фазама рата. Ако
се узму у обзир енергичне мере Врховне команде, а у смислу одржања војне
кохезије и дисциплине након Албанске голготе, могуће је да је будност над
дисциплином била већа него док се војска налазила унутар граница Србије. Ипак,
праву слику о кретању војног морала и ефикасности рада српског војног система
на Солунском фронту могуће је дати тек када се у укупну слику унесу и примери
кретања морала међу редовима и подофицирима, а читаво истраживање смести
у шири контекст живота и ратовања огромне савезничке армије. 

Војно судство и српски официри на Солунском фронту

313

40 Исто.



Danilo Šarenac

MILITARY JUSTICE AND SERBIAN OFFICERS AT THE SALONIKA FRONT

Summary

Serbian officers from the First World War presented a separate entity in the
military judicial system as their criminal acts and breaches of military law and
discipline were dealt with by the Military Officers’ Court. Generally, the archives of the
Serbian military judicial institutions are an underused resource. Still, these types of
materials can provide a vivid overview of military criminal acts as well as soldiers’
daily routine. The case of Serbian officers at the Salonika front shows that the Serbian
High Command energetically strived to preserve the army’s morale, and officers
played a crucial role. The research results imply that the number of judicial cases
where officers were indicted rose at the Salonika front comparing to the first phase
of the war (1914–1915), when the army was still fighting within Serbia. This change
can be interpreted as an increase in the number of punishable acts committed by the
officers, but can also be seen as diminished tolerance among judges of the Military
Officers’ Court as fear grew stronger regarding the preservation of discipline of the
Serbian army in exile. 

Keywords: the First World War, Salonika front, military judicial system.
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УДК: 355.337.2(=163.41)(470)“1916“
323.1(=163.41/=163.42)(470)“1916“

Jарослав В. ВИШЊАКОВ

СРПСКО‐ХРВАТСКИ ОДНОСИ 
У СРПСКОМ ДОБРОВОЉАЧКОМ КОРПУСУ 
У РУСИЈИ 1916. ГОДИНЕ

Апстракт: Аутор у чланку анализира етничке конфликте у Српском доброво ‐
љачком корпусу у Русији. Аутор доказује да су односи између Срба, Хрвата и Словенаца
у Добровољачком корпусу јасно одсликавали будуће односе у заједничкој југословенској
држави. Чланак је писан на основу до сада некоришћених докумената из Руског државног
војноисторијског архива, објављене архивске грађе руске и српске провeнијенције и
релевантне литературе.

Кључне речи: добровољачки корпус, етнички конфликти, Русија, Срби, Хрвати,
југословенска држава.

Без обзира на слом Аустријанаца на српском фронту крајем 1914.
године, скоро годину дана касније, октобра 1915. године, аустријска и немачка
војска, под командом Макензена је, после велике артиљеријске припреме,
започела нови напад на Србију. Од тог тренутка је започела нова страница у
борбама српске краљевине. Ипак, у то време, у првом плану није био само
задатак да се земља ослободи од стране интервенције и обнови њена
територијална целовитост, већ и реанимација старог југословенског питања, при
чему је, полазећи од нове стварности, српска влада то питање „отворено и
недвосмислено поставила пред владама савезних држава – и то на
најдиректнији начин и на највишем нивоу“.1

Приликом разматрања питања стварања нове државе, на рушевинама
старе империје, већ тада је био очигледан сукоб два национална концепта
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будућег виђења форме југословенске државе: или ширење Србије, присаје ‐
дињењем територија насељених Србима – делови Војводине, Босна, Славонија,
делови Далмације, или спајање Србије и Хрватске у границе једне државе, што
је могло да се деси, само у случају уништења Аустро‐Угарске монархије.

И управо је у то време, како је приметио историчар А. Л. Шемјакин,
„пригушена „брбљањем“ званичне реторике и узајамним уверавањима у „братство
и јединство“, нечујно тињала та мина хрватско‐српских противречности, која је
после седамдесетогодишњих покушаја да се деминира, експлодирала пред нашим
очима“,2 зато што у једној држави, Југословени нису ни могли постати једним
народом, а покушаји стварања наднационалних „југосферичних“ конструкција и
стварање новог, „југословенског“ народа, претворило се у трагедију.

И руски политички делатници су осећали опасност тих покушаја. Још
1915. године, руски посланик у Паризу Извољски је у разговорима са Ј.
Жујовићем – председником Српске краљевске академије и незваничним
српским представником у Француској, саветовао Србе да не иду лакшим путем
уједињења са Хрватима и Словенцима, већ да покушају, после завршетка рата,
да што је више могуће прошире границе српске краљевине.3

Притом је та, тињајућа, српско‐хрватска бомба отворено експлодирала
још крајем 1916. године, рекло би се, у тренутку оштре потребе за консолидацијом
напора два народа у оружаној борби са заједничким непријатељем, за стварање
„заједничке“ државе. То се десило у Одеси, у Српском добровољачком корпусу.
На те догађаје, као пример микросвета који илуструје погубност покушаја стварања
вештачког „синтетичког југословенства“, ја бих и хтео да обратим пажњу.

Удео српских и југословенских добровољаца, у укупном броју учесника
у европском рату из разних земаља света, у биткама земаља Антанте против
Аустро‐Угарске и Немачке, добио је доста широка тумачења у радовима домаћих
и страних, пре свега српских, историчара, а осим тога, у научну употребу је
уведен значајан корпус докумената који расветљавају питање учешћа Срба и
Југословена у целини, у војним дејствима, на фронтовима Првог светског рата.4
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2 Югославия в ХХ веке, 198.
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Београд 1977; Н. Поповић, Србиjа и Русиjа 1914–1918, Београд 1977; Участие югославянских
трудящихся в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР. Сборник
документов и материалов, Наука, Москва 1976; В. В. Зеленин, Под красным знаменем
Октября. Югославянские интернационалисты в Советской России 1917–1921, Мысль,
Москва 1977; И. Петровић, Српски добровољци 1912–1918. Броjке и судбина, Нови Сад
2001; Ю. В. Лобачева, Сербия, Югославянский комитет и сербо‐хорвато‐словенская
эмиграция в Америке в 1914–1916 гг., Славяноведение 4 (2007) 12–28.



Добровољачки покрет је био један од карактеристичних покушаја
оваплоћења идеје југославизма. Добровољачки одреди Југословена, пре свега
Срба, почели су да се формирају у Русији од 1915. године, да би касније били
пребачени у Србију, углавном од заробљеника и дезертера из аустроугарске
војске. Од септембра 1915. године то пребацивање је, из познатих разлога,
постало немогуће. Као што се може приметити, у кратком запису о формирању
корпуса, који је у децембру 1916. године саставио његов командир М.
Живковић: „Тешка ситуација, у којој се налазила Србија од почетка заједничког
напада, са три стране, аустријске, немачке и бугарске војске, пробудила је идеју
о окупљању добровољаца у Русији, формирању добровољачких одреда и
њиховог слања на Солунски фронт, за јачање савезничких трупа, које су се тамо
сакупиле, ради подршке и могућег спасења Србије, чија се војска од триста
хиљада, налазила у повлачењу“.5 У формирању српске дивизије активно учешће
су узели чланови официрске политичке организације „Уједињење или смрт“
(„Црна рука“), који су се налазили у Русији, пре свега Д. Семиз, А. Срб, В.
Гојковић, М. Голубић, Б. Симић.6

У фебруару 1916. године одређено је да се формира једна дивизија, у
саставу од 4 пука, са по 3 батаљона у сваком пуку. Притом, како је извештавао
представник српске војске, при штабу врховног главнокомандујућег, пуковник
Лонткијевић, „у формирање српских пукова, укључено је око 17.000 нижих
чинова и до 70 официра. За попуњавање командних дужности, наручени су
официри из Србије“.7 Српски истраживач Г. Милорадовић примећује да је 15.
априла 1916. године Српску добровољачку дивизију попуњавао 9.751 Србин, 14
Словенаца, 8 Руса, 84 Хрвата, 25 Чеха и 22 човека других националности.8 Укупно
у току 1916/1917. године, према подацима српских историчара, кроз корпус је
прошло око 70 хиљада добровољаца, покренутих тежњом ка националном
ослобођењу, а притом је, што због лоше организације и различитих пропуста,
при његовом стварању, првобитно примао мање људи, него што је изразио
жељу да ступи у његове редове.9 Није случајно у априлу 1916. године штаб југо‐
западног фронта отворено подржавао да „српску дивизију, формирану од ратних
заробљеника, не можемо сада да узмемо у обзир, јер она може бити потпуно
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спремна за борбу, не по окончању свог формирања и обучавања, већ по
исказивању поузданости њеног састава људства, како официрског, тако и нижих
чинова, за шта је потребно извесно време“.10 На њено чело је постављен
пуковник Стеван Хаџић, а начелник штаба је постао Војин Максимовић.

У лето 1916. године, после посредовања пуковника С. Хаџића, донето је
решење о формирању Друге српске добровољачке дивизије, коју је требало
увести у заједнички корпус, под командом генерала М. Живковића, постављеног
на ту дужност 29. јула 1916. године. Ипак, у те планове је требало увести
суштинске исправке, а формираним српским јединицама пружити њихово прво
ватрено крштење, у саставу одређеног корпуса руске војске.

После успешне Брусиловљеве офанзиве у лето 1916. године на југо‐
западном фронту, а такође и због обећаних територија – Трансилваније
(Ердеља), Баната и делова Буковине, у августу 1916. године, у рат, на страни
Антанте, је ступила Румунија. У контексту будућих промена војно‐политичке
ситуације, почело је формирање новог посебног 47. корпуса. Рачунали су, да у
његов састав, осим српске пешадијске дивизије, уведу 4. финску стрељачку
дивизију и усуријску коњичку дивизију. Командовање корпусом је поверено
командиру 30. армијског корпуса, генералу А. М. Зајончковском. Штаб је полазио
од тога, да се „од командира тог корпуса захтева лични такт, како према
представницима румунске војске, тако исто и према српској дивизији, према
којој се горе указани захтев мора спојити са дужном упорношћу у спровођењу
својих захтева, узимајући у обзир и карактер њеног формирања, од војних
заробљеника. Заједно са тим, од командира формираног корпуса се захтева
познавање страних језика“.11 За начелника штаба је изабран генерал‐мајор Н. П.
Половцев, који је, као професионалац, добио неповољне оцене код својих
колега у генералштабу. Тек касније, на почетку боја, он је замењен Н. А.
Монкевичем, искусним генерал штабистом, који је до почетка Првог светског
рата био глава руске војне извиднице.12 Деветнаестог јула (по старом календару)
1916. године, начелник главнокомандујућег штаба армија југо‐западног фронта,
В. Н. Клембовски је обавестио Зајончковског, да су „у састав посебног корпуса
распоређене следеће пешадијске дивизије: 61. (генерал‐лајтнант Симански), 64.
(генерал‐лајтнант Жданко) и српска (пуковник Хаџић), као и 3. коњичка дивизија
(генерал‐лајтнант Леонтович)“.13 Првобитно концентрисање је било наређено:
Српској дивизији у рејону Рени–Болград, преосталим деловима корпуса –
Бендери–Тираспољ. Слање српске дивизије до Добруџе је било завршено до
краја јула, а у Одеси је остало 2,5 пука и помоћник начелника штаба дивизије,
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пуковник Кушаковић – „за надгледање формирања српског резервног батаљона
и за даље формирање нових српских пукова“.14

Напомињем да су експерти из најразличитијих управа били против
слања у Добруџу „интернационалних“ снага, које су, по њиховом мишљењу,
чиниле да нада у могућност политичког споразума са Бугарском постане веома
илузорна, али, ипак, та упозорења Алексејев није послушао, јер је сматрао да је
немогуће да се на Дунав пошаље више руских дивизија.15 Није случајно што А. М.
Зајончковски, полазећи од политичке ситуације, није планирао да уведе српску
дивизију у бој. У преписци са штабом југо‐западног фронта, у извештају од 28.
јула 1916. године, је напоменуо: „Питање о српској дивизији ме посебно брине.
<...> Слање руског корпуса у Добруџу, као главну сврху, нема јачање физичке
снаге Румуна, већ неку другу – политичку. Заиста, појављивање руског корпуса
на граници Бугарске биће велики адут у рукама русофилске бугарске партије и,
подразумева се, многи Бугари ће да почну да држе пушке, под окриљем руских
трупа. Али, и присуство великог броја Срба, под руским знамењем, може да буде
огроман адут у рукама русофобске партије Бугара и у виду најљућих
непријатеља, бугарске пушке, које ће задрхтати пред руским, са злобом ће да
се окоме против Срба. А политички значај посебног корпуса се своди на нулу.
Моје дубоко убеђење је да Србе треба послати на Кавказ. Ја сам, чак, решио да
их држим у резерви, док не крене напад Бугара. Пустићу их само онда, када се
јасно испостави, да по Бугарској морам да идем огњем и мачем, док браћа не
покажу намеру да се предају масама својих ослободилаца.“16

Румуни за време започетих борби нису исказали ни храброст, ни чврстину У
јединицама 9. и 19. румунске дивизије учестали су случајеви дезертерства и масовних
бежања војника приликом сукобљавања са бугарским трупама.17 У таквој ситуацији
Зајончковски је морао да измени свој првобитни план и да уведе српску дивизију у
борбу, која је показала, за разлику од румунске, предиван пример храбрости и
хероизма. У борбама за Добруџу, Прва српска дивизија је изгубила више од 80% људи
и одведена је у Измаил, на попуњавање. Укупно, у периоду од 25. августа до 16.
октобра 1916. године, српски губици су износили у убијеним и рањеним 231 официр
и 8.996 нижих чинова.18 Остаци Прве српске дивизије одведени су у позадину и
смештени у рејону Одеса–Вознесенск–Березовка, ради привременог преформирања
и попуњавања редова. Осим тога, неуспешне борбе у Добруџи нису имале само
огроман негативан психолошки ефекат на војнике српског корпуса, већ су заоштриле
старе међунационалне противречности, пре свега међу Србима и Хрватима.
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14 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1, д. 3059. Л. 66.
15 В. Б. Каширин, Указ. соч., 176–177.
16 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1, д. 3059. Л. 151 (об)–152.
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садашње кампање“, наглашавајући постојање тајне бугарске организације у Добруџи.
РГВИА. Ф. 2067. оп. 1, д. 3058. Л. 289–290 (об).
18 Jугословенски добровољци у Русиjи 1914–1918, 111.



Управо су се покушаји позивања нових добровољаца, пре свега из
Хрватске, у јесен 1916. године, претворили у озбиљне нереде у Другој српској
дивизији, у основи којих је лежало национало непризнавање, од стране једних
према другима, што може да буде права илустрација односа, на први поглед
блиских словенских народа. Притом је, недуго пре одиграних догађаја, крајем
септембра 1916. године Михаило Живковић издао наредбу, у којој се, у једном
делу, каже: „Снови наших славних предака се сада остварују. Србију, Хрватску,
Славонију, Босну и Херцеговину, Далмацију и друге земље словенског југа, давно
је населио један исти словенски народ. <...> Србија је својом херојском борбом
показала целом свету, да она не жели да живи сама, без заједничког живота са
својим сестрама, без заједничког живота са драгом Хрватском и Славонијом,
дивном Словенијом, са поносном Босном и Херцеговином, са стеновитом
Далмацијом, са славним Сремом, са цветним Банатом и са родном Бачком“.19

Напоменућу да су прве тешкоће у врбовању нових добровољаца почеле да
се осећају већ у августу 1916. године. До 31. августа 1916. године, када је Прва
српска дивизија већ водила активна војна дејства у Добруџи, „у резервном
батаљону, за попуњавање могућих губитака 1. дивизије и за формирање V и VI пука,
постојало је само 2.706 људи, који још нису потпуно проверени, већ на брзину
доведени на заклетву српском краљу“.20 Две хиљаде људи, од укупног броја, је у
септембру послато у Добруџу, за попуњавање редова Прве српске дивизије. 

Како би поправила положај и привукла што је више могуће заробљеника
из „драге Хрватске“ и „дивне Словеније“ за „заједничку“ борбу, команда корпуса
је прибегла насиљу. „У Одеси су све заробљене Југословене сакупљали у
касарне, издвојене за српске формације, разбијали их на партије и са њима
водили преговоре о ступању у српске дивизије. Оне добровољце који нису
желели да се укључе, одмах су одводили у посебне просторије под стражом, а
затим их отпремали одеском војном начелнику, ради враћања у заробље ‐
ништво, али не увек брзо. Са онима који су се колебали, водили су преговоре
дужи или краћи временски период, а затим су најупорније слали у
заробљеништво, а остале у пук.“21

Питање о батинању, приликом агитације за ступање у његове редове,
поставио је поручник 3. пука 1. српске дивизије Словенац Гаспар Пекле, који је
поделио те податке са уредником новина „Југославија“ Г. Тумом. На основу
података добијених од њега 31. октобра 1916. године, Г. Тума је заједно са
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19 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. д. 1167. Л. 24 (об). Jугословенски добровољци у Русиjи 1914–1918,
85. У вези са Живковићевом наредбом је и отворени телеграм представника руске војске
у војном савету савезних армија, генерала Ф. Ф. Палицина из Париза, о расположењу
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црногорске легије је безнадежно. Црногораца, који желе да ступе у легију, нема, а
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1167. Л. 26(об).
20 РГВИА. Ф. 2003. д. 330. Л. 14 (об).
21 РГВИА. Ф. 2003. д. 1167. Л. 68 (об)–69.



хрватским публицистом, који се такође, у том тренутку налазио у Русији,
оснивачем друштва „Јуриј Крижанић“ К. Геруцем, послао одговарајуће писмо
тадашњем министру иностраних послова Русије Штјурмеру, у коме нису само
указивали на случајеве батинања добровољаца, од стране српских официра, већ
су наглашавали тежње Југословена да не служе у чистом српском, већ у
„југословенском“ батаљону.22

Српски истраживач Н. Поповић је истакао покушаје да се дискредитује
корпус од стране аустроугарских и италијанских агената, а такође и од стране
хрватских и словеначких националиста, који су се груписали, како пише историчар,
око већ поменутих К. Геруца и Туме. Истраживач указује да је „руско‐хрватско
друштво „Крижанић“ издало командиру корпуса меморандум о нередима у
Српском добровољачком одреду и са критиком команде корпуса, са политичке и
националне тачке гледишта“.23 Пошто, како примећује истраживач, М. Живковић
није био у могућности да ступи у дискусију са тим друштвом, онда је одговор написао
један од чланова Југословенског комитета, Фрањо Поточњак, који је оптужио
састављаче меморандума за необјективност и манипулацију чињеницама.24

У том контексту историчар интерпретира писмо Пекла, у коме се
напомиње, да је познати хрватски друштвени делатник и публициста К. Геруц,
док се налазио у Петрограду, у корист неких својих циљева, покушао да упозна
цара са његовим садржајем.25

На основу тог писма се министар иностраних послова обратио
Алексејеву, са молбом да спроведе истрагу, чије је вођење дато генерал‐
лајтнанту С. Д. Чистјакову. Он је спровео прилично детаљно истраживање узрока
онога што се догодило. Поводом врбовања добровољаца у Другу српску
дивизију, у свом извештају је приметио: „Случајно окупљена маса се, природно,
налазила у дисхармонији. Хрвати и Словенци су изјављивали да они никако нису
„Срби“, већ католици и да од тога, чему теже Срби, нема ништа“. Потом је
Чистјаков резимирао: „Било би потпуно неоправдано тврдити, да у југословенској
грозници и у таквим условима није било грдњи, размирица, туче, удараца, па
чак, рањавања и убистава. Ова последња су се дешавала међу Југословенима
који су одбијали да ступе у Српски добровољачки корпус, у више или мање
оштрој форми, са више или мање утицаја на остале Југословене који су стигли са
њима. Сукоби су се дешавали међу самим војницима (активним добровољцима),
у одсуству официра, углавном ноћу. Тукли су се Хрвати и Словенци, који су
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највише непријатељски настројени против Срба. Било је случајева, да су се и
сами стражари тукли и одузимали новац од ухапшених“.26

Истрага је открила неоспорне доказе издаје за 24 човека. Међутим,
генералу Чистјакову није пошло за руком да их саслуша, јер је 7 људи послато у
пукове, „али да ли се они тамо налазе, нисмо успели да сазнамо“, а осталих 17
су категорички одбили да ступе у корпус „на списковима нису назначени и зато
су враћени у заробљеништво“.27 Притом је откривен доказ убиства мајора 7.
пука, Николића, Словенца, по презимену Тротша. Осим тога, у четвртој чети петог
пука догодила се читава демонстрација, „када су принудно заврбовани
добровољци викали: „Да живи Аустрија!“, „Доле Србија!“, „Доле краљ Петар!“.
Приликом гушења демонстрације, убијено је 3, задављено 10, а укупно је
страдало 20 људи.28

Тридесетог новембра 1916. године ступање у корпус је одбило 165
Хрвата, који су се налазили у „извршној команди“, при чему су „4 Хрвата донела
лично генералу Живковићу жалбе, да су добили од 60 до 125 удараца по туру.
Живковић је наредио да се пошаљу у распоред код одеског војног начелника,
ради слања у логор за заробљенике. Упоредно са тим, Чистјаков је признао:
„међутим, као што се види из докумената који се налазе у прилогу објашњења
ген. Живковића, од 146.990 Југословена, послатих у периоду од 1. октобра до
20. новембра 1916. године, који су углавном „врбовани“ за проблем српског
резервног батаљона, само 4.850 људи, тј. 30% (2.768 људи одмах, 1.621 човек,
после неколико испитивања, 461 човек бекством) је одбило да ступи, а 68%
доведених Југословена је одмах ступило у службу, у српски корпус, тј. резултат,
у квантитативном смислу треба сматрати одличним, ако узмемо у обзир, да је из
Одеског округа, и из осталих округа – значајан број послат у Одесу – никога нису
питали за жеље“.29

Ипак, бројчани успех никако није значио и квалитативни успех. Даље,
генерал‐лајтнант је резимирао: „Напоменућу, да је и од укупног броја примљених,
68% наставило, у доста великој мери, да се колеба, а чак су и непосредно
непријатељски нижи чиновници, углавном Хрвати и Словенци, задржани само под
страхом од казне и са првом приликом су бежали у Одески војни округ или су се
просто скривали, у чему су им помагали Јевреји, колонисти, Бугари итд.
Расположење у пуковима 2.дивизије је чак, почетком децембра, постало такво, да
је, према изјавама генерала Живковића и пуковника Кушакевића, моје лично
испивање оних који желе и који не желе, уз постојање непријатељске агитације и уз
познату потиштеност због наших неуспеха на румунском фронту, изгледало
неизвршиво, без очигледне штете за постојање српских добровољачких јединица.“30
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26 РГВИА. Ф. 2003. д. 1167. Л. 69–69 (об).
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У исто време, Чистјаков је стално износио нове чињенице насиља: „Тај
случај, напомиње, је завршен 10. новембра 1916. године убиством капетана
Српског добровољачког корпуса, Штољфа. Према испитивањима које је
спровело извиђачко одељење штаба Одеског војног округа, можемо да
закључимо, да је он убијен грешком, уместо командира 1. чете VII пука, капетана
Танасковића (Србин из краљевине), веома захтевног и строгог начелника.“31 У
новембру 1916. године, начелник Одеског војног округа је наредио Живковићу
да удаљи из корпуса све „непоуздане“. Ипак, та наредба је била игнорисана, јер
би довела до смањења бројности корпуса на половину, „а међутим, мисао о
стварању што је могуће веће „резерве људи“, за српску војску, лишену других
извора попуњавања, очувала је своју жестину“.32

О нередима који су се одиграли обавештен је и представник српске
војске, у штабу врховног главнокомандујућег, пуковник Лонткијевић. Живковић
је, са своје стране, послао извештај српском посланику у Петрограду
Спалајковићу, у коме не говори директно о протеклим нередима, већ је посебно
указао да агитацију, усмерену на дискредитацију, не само корпуса већ и саме
југословенске идеје, води италијански конзул, који говори да ће, после окончања
рата, Словенци постати италијански грађани и он ће им помоћи да уђу у Италију,
а Хрватима је доказивао бесмисленост заједничке борбе са Србима за нову
државу, када значајан део Хрватске, такође мора бити предат Италији,
допуштајући, притом, могућност стварања хрватске државе под протекторатом
италијанске краљевске династије. Живковић је, притом, напоменуо да су таква
дејства италијанског дипломатског представника договорена са Геруцем, Тумом
и осталима, „којима иде на руку његово уништавање“.33 У свом другом извештају
– рапорту о формирању корпуса, састављеном 1. децембра 1916. године,
генерал је посебно нагласио постојање, у Русији, оних, како се изразио,
„шпијунских аустро‐немачких организација“, „међу којима је сада примећена
група политичких организација које ометају брзо сакупљање добровољаца и,
пошто су против идеје уједињавања свих Југословена, приређују, преко својих
агената, све могуће махинације за побуњивање и својевољно удаљавање из
команде добровољаца. ... Те политичке организације нису ништа друго, него
пренесене мале политичке партије из Аустро‐Угарске. Хрвати, такозвана
„Франкова партија“. Фракција те партије се налази у Москви, под називом
„Руско‐хрватско меморијално друштво Крижанић“ и у Петрограду и одатле,
преко својих многобројних агената, веома штетно утичу, посебно на идеју
уједињења Хрвата и Словенаца, која још увек није потпуно усвојена“.34

На основу Живковићевих обавештења, почетком јануара 1917. године,
Спалајковић је послао одговарајуће саопштење руском војном министру, у коме
је нагласио, да се „борба, коју против српског корпуса воде озлоглашени Геруц,
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31 РГВИА. Ф. 2003. оп. 1. д. 1167. Л. 70–71.
32 Исто, Л. 70–71
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34 РГВИА. Ф. 2003. оп. 2. д. 330. Л. 44–48.



Тума и други, слични њима аустријски агенти, показала као веома добро
организована и систематска, да је наша прва дивизија била, услед њихових
интрига и насртаја, доведена скоро до потпуног растурања и уништавања и
неким случајем, успели смо на време да је спасимо од претећег распадања“.35

Ипак, тај случај није покренут, а писмо српског дипломате је остало без одговора. 
Са своје стране, генерал Чистјаков је, упркос мишљењу српског

дипломатског агента, истакао да „још увек нема јасних трагова велике шпијунске
активности“, и извео, како сам каже, потпуно правичан и објективан закључак:
„Основни узрок појаве описаних ексцеса, осим принудног попуњавања,
представља религијски и политички раздор међу елементима од којих су
попуњене српске формације. Те различите елементе није било могуће везати
природним путем и покушаји, у том правцу, су изазивали очекиване протесте,
који нису увек ликвидирани дозвољеним средствима“36. Тако је, на пример,
посебно нагласио да је било случајева „категоричког одбијања од стране 60
заробљених Хрвата, већ од првог укрцавања у вагоне, на станици Балта, за слање
у Одесу, где су изјављивали да би они радије да буду убијени одмах, него да иду
код Срба, за које не желе да знају“.37

Појачавању конфликта су допринеле и разне несугласице у официрској
средини Српског корпуса, изазване тиме што су официри српске војске, или, како
су их називали у корпусу, „господа са Крфа“, прва партија, која је за попуњавање
кадрова Прве српске дивизије стигла са Солунског фронта у Одесу, у априлу
1916.године, заузели привилегованији, како у службеном смислу, тако и у
материјалном, положај, у поређењу са официрима‐добровољцима, који су били
ограничени у свим облицима следовања, посебно новчаних. На сличне
неправде, поручник Пекле је обратио посебну пажњу, што је и потврдио у свом
извештају генералу Чистјакову: „Укупно са Крфа је стигло 72 официра српске
војске, који су постављени на дужности пуковских, батаљонских и командира
чета, а такође у штаб корпуса и дивизије <...>. Добровољци, бивши официри у
аустријској служби, постављени су у дивизији, према рангу, само на 14 положаја
командира чета и на све дужности командира водова, што се објашњава скоро
потпуним одсуством официра, међу добровољцима, са већим чиновима (сам
капетан и 5 поручника) <...> Што се тиче новчаних следовања, добровољци‐
официри су били мање обезбеђени него официри српске војске. Тиме се,
делимично, објашњава и одређена сложеност у новчаним пословима
добровољаца и чак и чињеница проневере војничког новца. <...> Због прављења
те разлике већ су се побунили посредници, чиме је значајно побољшан положај
добровољних официра, који су испитали потешкоће, нарочито у заједничком
животу са матичним Србима, при исхрани у воjничкоj мензи итд. То, наравно, у
извесном смислу, изазива непријатна осећања“.38
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35 РГВИА. Ф. 2000. оп. 16, д. 2156. Л. 6.
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38 РГВИА Ф. 2003. оп.2. д. 330 Л. 13–30.



Притом је последица, у позадини гласних изјава југословенских
политичара о неопходности, а углавном о спремности Срба, Хрвата и Словенаца,
да се уједине у нови, „југословенски дом“, довела до крајње непожељног слања
резултата истраживања у руско МИП, оградивши се, у тој вези, само
састављањем кратког обавештења за министра, у коме је истакнуто да су „неки
притисци на вољу врбованих били случајни, на иницијативу локалних начелника
и то је одстрањено“.39 Почетком фебруара 1917. године, у штабу југо‐западног
фронта су дошли до закључка да „није могуће рачунати на довољан доток
добровољаца за формирање Друге српске дивизије и да треба да се побринемо
само потребним комплетирањем кадрова Прве српске дивизије“.40

У циљу решавања непотребних проблема штаб је донео одлуку о
почетку пребацивања делова корпуса на Солунски фронт, тим пре, што, према
обавештењима генералштаба, крајем 1916. године тамо није било више од 35
хиљада бајонета српске војске „и попуњавања губитака ниjе очекивано“. У том
аспекту, Српски корпус је разматран као једини ресурс „у рукама српске владе,
за повратак у домовину, где су сво мушко, војноспособно становништво,
истребили Швабе и Бугари“41. У вези са тим, 25. децембра 1916. године, српски
војни агент пуковник Лонткијевић је телеграфисао генерал‐лајтнанту Лукомском,
да „за врбовање добровољаца“ који желе да ступе у активну српску војску на
Солунском фронту, предлаже да се у Донску област прекомандује шест група
официра, „јер се тамо налази највише југословенских заробљеника“. Лонткијевић
је саставио списак тих официра.42 Ипак, попуњавање Солунског фронта српским
војницима из Русије није могло да има већи значај. У фебруару 1917. године,
према сведочењу штаба, у првој Српској дивизији је било 12 батаљона, „у сваком
батаљону, у просеку, по 742 нижа чина. Укупно, дивизија обухвата 3.963
борбених и 167 неборбених чинова“43. Друга српска дивизија се, такође,
састојала од 12 батаљона, где је служило око 820 нижих чинова, а за потуно
попуњавање те дивизије ниje било доста 3.453 борбених и 330 неборбених
нижих чинова. Официра у Првој српској дивизији је било 470, а у другој 256.
Ипак, почетком јануара 1917. године, преко северне руске луке Романов, на
Солунски фронт је послато 28 официра и 1.157 нижих чинова.44 Догађаји руске
револуције су пореметили првобитни план, а даља судбина Српског корпуса је
директно повезана са трагедијом руске револуције и грађанским ратом. Ипак, та
тема је предмет другог истраживања.45 Ми смо у овом чланку хтели да
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39 РГВИА. Ф. 2003. оп. 1. д. 1167. Л. 72.
40 Исто, Л. 74.
41 Исто, Л. 82.
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44 Од зиме 1917. до пролећа 1918. у Солун је пребачено око 574 официра и 12.357 нижих чинова.
45 Напоменућу да се 10. новембра 1917. године, тј. одмах пошто су бољшевици освојили власт,
један од иницијатора оснивања корпуса, В. Гојковић, обратио отвореном изјавом штабу
Врховног главнокомандујућег, која је садржала захтев о формирању новог југословенског



покажемо, да односи Срба, Хрвата и Словенаца унутар Добровољачког корпуса,
одлично илуструју будућу тужну судбину југословенске државе и њене војске,
која је одмах, још пре свог званичног формирања, била осуђена на пропаст.
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батаљона, од свих војних службеника који су одбили да напусте Русију, уз могућност његовог
укључивања у састав Чешког корпуса. РГВИА. Ф. 2003. оп. 4. дело 49. Л. 1–2.
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SERBO‐CROAT RELATIONS IN SERBIAN VOLUNTARY CORPS IN RUSSIA IN 1916

Summary

The article, based on little‐known documents of the Russian State Military
Historical Archive, reveals situations of the ethnic conflict in the Serbian Volunteer
Corps formed in 1916. The author shows that the first Serbo‐Croatian ticking time
bomb exploded in 1916, when there was an urgent need to consolidate the efforts of
the two peoples in order to fight against the common enemy and create a “common
state”. The article emphasises that the relationships between Serbs, Croats and
Slovenes in the Volunteer Corps set an example of a microcosm, which in itself
represents the prototype of the future state of Yugoslavia and its army doomed to
collapse before their official foundation.

Keywords: Volunteer Corps, ethnic conflicts, Russia, Serbs, Croats, Yugoslav state.
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PROPAGANDA IN THE FIRST WORLD WAR

Abstract: Propaganda is defined in many dictionaries as a way of manipulating or
affecting human mind, which can either be done in a written or oral way of expression.
Propaganda needs a certain quantity of recipients, audience and the use of mass
communications to be powerful. Its convincing and seducing essence is never clearly
transported. Its interrelation between the recipient, audience and mass communications is
closely interwoven and none of these elements can stand on their own. The recipient repeats
the messages directed at him, which is supposed to change his way of behavior. Transmitters
are means of mass communications. For the first time between 1914 and 1917 propaganda was
used as a technique of modern war. Propaganda proved to become one of the most important
means during the First World War, but lasted as an effective means of persuasion during the
following and recent wars.

Keywords: Propaganda, poster, leaflet, films, postcards, mass communications,
demoralization

Propaganda is closely connected with war; war always runs in psychological
opposition with modern society. War is mostly seen as a defensive warfare against
some external aggressor. To make the population and soldiers willing to fight or to put
them into a war euphoria, each seduction is necessary, even if it costs.1 With the
beginning of the new centenary advertisement, which is some sort of positive
propaganda, more and more power was gained. On the one hand politicians were
recommended to use propaganda for their political aims, as society became more
and more democratized and politicians felt the need for catching people′s minds. On
the other hand, with the emerging of the war and the beginning of political isolation,
propaganda became a synonym for keeping power and supremacy, which certainly
disappeared. When the war started, life and aims became different. Instead of
political propaganda, psychological warfare arose. Its effect on the mass was
discovered even by the Austrian‐Hungarian Empire and was intensively used.
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In most dictionaries2 the term ‘propaganda’ is defined as an attempt to
affect. This can either be done orally or in written form. It relies on psychological and
psychoanalytical understanding and acquisitions, and is aimed at reaching not only a
certain aim but also a certain effect. Propaganda needs a certain quantity of
recipients, audience and the use of mass communications to be powerful. Its
convincing and seducing essence is never clearly transported. Its interrelation
between the recipient, audience and mass communications is closely interwoven and
none of these elements can stand on their own. The recipient repeats the messages
directed at him, which is supposed to change his way of behavior. Transmitters are
means of mass communications. 

In most democratic countries a balanced control system functions as a
mechanism of controlling and balancing the competing persuasion groups by putting
them under certain regulations. In total regimes and mostly during war these
regulations are missing. Governments use very perfidiously a mass of people, because
the fundamental mechanism, according to Brown, employed by all forms of
propaganda is suggestion, which may be defined as the attempt to induce in others
the acceptance of a specific belief without any given self‐evident or logical grounds
for its acceptance, regardless of whether this exists or not.3 “The fundamental
mechanism employed by all forms of propaganda is […] suggestion, which may be
defined as the attempt to induce in others the acceptance of a specific belief without
giving any self‐evident or logical grounds for its acceptance, regardless of whether
this exists or not.”4

To effectively seduce the public opinion it is necessary to gather together
individuals as a collective mass. In case of a war it is not only a mass of soldiers, but
also different forms and ways of propaganda, which are successful in the way of
undermining the enemies’ morale and strengthening the power of own country. The
most important way of propaganda is the one which affects a group inside and
outside. While inner propaganda aims to push up the morals and strength of soldiers
and the population, encouraging them to positively fulfill the mission, external or
outer propaganda helps to weaken the inimical population and soldiers. This form
aims to make them either overrun or to defeat them through demoralization.
Propaganda and the propagandist generally play with feelings and minds of the
addressed mass. It plays with them, manipulates, forms and brings them in such a
way that they think they can fulfill its purpose, and arouses the desired emotions.
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2 The New Encyclopaedia Britannica. Volume 9, Chicago, Auckland, Geneva, London, Manila,
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3 James A. C. Brown, James, Techniques of Persuasion. From Propaganda to Brainwashing,
Penguin, Harmondsworth 1983, 9.
4 Brown, Techniques of Persuasion, 25.



These emotions are set in contrast to other ideas through manipulation of the target
group. War never meets the basic requirements and emotions of people, but stiffens
them. Propaganda takes advantage of it by canalizing the human beings and their
interests in its way, so that they can be guided to the desired aim.

To be successful in influencing the public opinion, it is necessary to unite
people into a collective mass. With this step it was possible to guide the commitment
of major forces by the word of weapons. But also different ways of propaganda lead
to undermining the tactical efficiency of the opponent and the strength of own power.
According to Seleznev, there are three different kinds of propaganda:

1. black,
2. grey, and
3. white propaganda.
White propaganda implies all kinds of influence by official institutions, while

grey propaganda comes from private organizations, which act in accordance with the
state. The difference lies in the perception of the mass, which believes the latter is
done privately, such as for instance in tourism. Black propaganda implies all kinds of
influence by the secret services – it is concealed and spreads rumors. Black
propaganda can also mean all attempts of influences on the war leading nation
exerted by the adversary (e.g. enemy reconnaissance)5. However, the most important
difference concerns the division of propaganda into inner and outer. The inner should
reach the entire population of a state plus their soldiers, with the aim to raise morale
and combat‐readiness for gaining victory. The outer one addresses the adversary’s
population and armed forces with the purpose to win them for one′s own ideas or to
weaken them to suffer a defeat.

Propaganda works with and uses emotions, feelings and common
knowledge, which is commonly well known by the respondent. Due to manipulating,
forming and leading them, they build up those emotions which fit into those wanted
by propaganda and stood opposite to other meanings. Propaganda uses this effect for
itself and canalizes people and their interests in a way which leads to the
accomplishment of the mission. Lasswell speaks here about the illusion of victory,
where the psychological will to fight, independently of whether a nation’s military is
weak or not, can be forced and strengthened through the belief of victory. It is the
moral belief of good and evil, weak and strong, and the idea that God will lead the
good ones to victory. This raises the question were strength and weakness on each
side lie. The own side tries to convince the respondent that the others are weak and
nearly to break down so that the hope for one′s own victory can be fostered for a
long time. This even works if one feels the fear of a threatening defeat. The own
situation is covered and postponed until the far end.6

Propaganda in the First World War

333

5 I. A. Seleznev, Krieg und ideologischer Kampf, 10 and Gerhard Zazworka, Psychologische
Kriegsführung. Eine Darlegung ihrer Organisation, ihrer Mittel und Methoden, Deutscher
Militärverlag, Berlin 1962, 14.
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What are the means of propaganda? What do they look like in order to reach
their aim? Propaganda in the widest sense is the technique of influencing human
agitation and action through all forms of manipulation.7 “Whatever techniques were
used on each side, the basic idea was to build up strong in‐group attitudes and
feelings on our own side accompanied by opposed attitudes of hatred towards the
enemy as a dangerous out‐group, a mechanism which appears to be almost innate in
man when focused by frustration and anxieties.”8 The topoi were quickly and easily
found on each side; then very specific symbols were added, which each side helped
to shape into the desired direction. The leaders of the war‐leading nations were
shown as antiheroes and negative persons per se, which was put in close connection
with the apocalypse. Let us take German Emperor Wilhelm as an example. He was
shown as a negative person per se. To amplify this he was put in close association to
the apocalypse; there he marches directly to hell. In connection with that, the Austro‐
Hungarian Emperor was pictured as a lapdog, a senile old man or as a jumping Jack.9

For the first time between 1914 and 1917 propaganda was used as a
technique of modern war. It was one of the powerful weapons, with which battles
inside the real battlefield on all sides of the front were tried to be won. It was fought
with powerful pictures. Propaganda became the medium of national self‐articulation.
Why? The common conclusion is that if the military is in a good shape and well‐being,
the state itself will also be in top condition, and will protect the recent status and the
nation. However, it turned out to be total misunderstanding of the situation. Death,
cholera, typhus, dysentery, coldness, moisture, lice and routine‐waiting and boredom
form the daily life in the trenches.10 Moreover, the supply of goods and information
nearly stopped. Other forms of transmitting news had to be found. One way were
leaflets. They were released from planes. All written material coming directly from the
press was transported via planes straight to the frontline. Each army had either one
of these planes, grenades, rockets or patrols reserved for that kind of use. In sum,
millions of leaflets were distributed that way.11 Due to missing information, leaflets
were read with enthusiasm and their information was seen somehow true.12 These
leaflets had the aim to distribute fear, uncertainty and anxiety. So it was possible to
spread the feeling that the position of each soldier was hopeless and that it was
necessary to surrender and join the captivity camp. Moreover, they worked with
illusions and reflective distortion of the reality.
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But also balloons were used to transmit news beyond the frontlines. In the
beginning, due to the lack of meteorological knowledge, these balloons disappeared
in uncontrollable heights. With the start of mass production of balloons and better
understanding of weather conditions they became well used, as they had a flight‐
duration of 36 hours and landed 15 to 80 km behind the lines of fire. A cheaper form
of distributing propaganda was oral propaganda, which was based on spying. Women
and children, with their female and childish attributions, were sent out to gather
information. Dressed as homeless people, they worked as spies. Moreover, when a
retreat took place, agents were left back to assess the enemy forces and report to the
staff. This system functioned pretty well, as the tactics and attack modalities on both
sides were well known.13

The film, as a new very popular medium, spread its wings all over the
countryside, and thus in nearly every bigger town of the rural area, cinemas opened
their doors; cinemas were used to quench the thirst for the news too. Film played its
part across all social classes to establish identity and was used for propagandistic
means. Film was used to introduce some change in the daily life routine and as an
escape mechanism from the real world. From the official side there was no better
medium to be used for introducing the word of weapons.14 Aside from literary films,
patriotic films and newsreel, known as “kinotronika”, gained in significance. “The
kinotronika […] provided some reality, or at least the illusion of it. Shown before the
main feature, these newsreels and documentary films allegedly functioned as
important sources of information and were eagerly watched, but their news value
was virtually nill.15 The reasons for that were clear. In each belligerent country it was
common to show that what would please and support the leading system or what
would strengthen the belief in it. “As in all other warring countries, battle scenes were
almost always staged somewhere behind the lines, sequences were cut liberally and
reused many times, and an old footage of the Balkan Wars 1912‐1913 was presented
as late news.16 Battle sequences were not real; they were fictive components and
were played due to the fear that tactical and operative information could be
transmitted to the enemies. Moreover, live and exclusive reports would have harmed
the producers of the film as they would have come quickly under the lines of fire;
moreover, people would not have appreciated the value of a real scene.17 Patriotic
films put the sentimental regional background in the core of the beholder, including
heroism and patriotism. Quickly produced, but not of high quality, they soon got
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forgotten, but they fulfilled their mission according to propaganda. They gripped the
spectators, involved them with the theme of “war” and let him solve an adventure
down in the fictional world. The spectator had to live the life of the soldiers in a
parallel word. He identified with the main character; he suffered the life of the
soldiers and died with them. Let us take the film “The Poor Chap Dies in an Army
Hospital” as an example. The film shows the fate of a soldier who not only gives his
life for a car, as he serves as a volunteer in the Russian army; but also helps a wounded
officer, so that he in the end dies deeply wounded without his family in a military
hospital.18 The protagonist acts like a mediaeval knight, knightly and noble. The mass
identified with him, was mentally moved and got some sort of dynamic movement.

Another form of oral propaganda was the radio. The radio was used to
transmit disinformation but also false news to weaken the enemy. The main theme
were always different nationalities of states, which were suppressed, hurt or not free
and which could only be freed by the opposite army, which was set in the light of the
liberator. For instance, fireworks and rockets were also used to arouse emotions,
feelings and pride. But they also played with the lack of food in the lines of ordinary
soldiers. By distributing pictures of the pleasant life in war, captivity soldiers should
desert and become prisoners of war with enough food and money.

Posters were another form of speaking to and informing the mass. Posters
spoke to ordinary civilians. They had the aim either to win them for fighting (in that
case recruiting them) or for donating (in that case for signing war loans). The motive
was taken from the religious and allegorical spectrum. It played with technical
acquisitions, for instance the new war technology, which was used as a symbol for
specific political expressions. In the beginning they mostly focused on the so‐called
hostile atrocities towards own population; however, this was not done in a direct
manner, but with paraphrases. For instance, they paraphrased the Germans and their
war manner with the one done by Huns19. In this way they could speak to the very
broad population. In the later years these instruments of propaganda turned towards
war loans and official calls for either keeping on fighting (especially to hold on to the
end) or for signing an early peace treaty. “The need to mobilize the home front and
integrate all Russia’s resources in the war effort gave rise to posters with socio‐
political and economic themes and with appeals to patriotism and charity.20„ Posters
on the Austro‐Hungarian side produced a similar effect. They worked with common
symbols. The recipient was consequently modeled via its subconscious by images of
black and white, good and evil. Own thoughts were not welcomed, as the own
situation was seen as the most glorified21. The effect of these “speaking” pictures was
successful when the messages, which were transmitted by them, reached a passing‐
by spectator. Moreover,  pictures along with a short caption created some sort of
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intention. The messages therefore should be core‐centered, comprehensible and the
main theme of the picture should be decoded. More emphasis lay on the picture.

Postcards spoke to the individual. They were produced in large quantities
and directed to a small circle of individuals. Postcards were more individual than
posters, but were nevertheless forming and directing opinions. Patriotism, stereotypes,
poems and old myths, but also religious symbols could be used as icons, easy to read
and understand.  “Thus a patriotic postcard was more than just a message in a mail, for
it provided information and served as an amusing or inspirational wall decoration.”22

However, both of them influenced the mind and both could be effective with
their design. Posters were therefore the base for innovations on the art sector. For
instance, in the Austrian‐Hungarian Empire artists innovated “the suggestion of the
fixing eye, which, reduced to the very limit of the tolerable, aimed not at gaining pity
but just at achieving a conscience‐stricken effect23”. This meant that many of these
“real” posters spoke to the conscience of individuals, incited them to act; for example
to sign war loans or to donate for charity reasons. One trend is common for every
kind of posters on each side. Those which were more elegant, chic and therefore
popular, were those that placed the main characters in a heroic light; for example a
Russian car or other persons of interest. Moreover, the Russians were the first who
send out a propaganda train, in order to move the public. “Finally, there was the first
propaganda train in Russia, long before the Bolsheviks introduced agitprop. French
journalists on their way home after the war was declared found their railroad car
turned into a patriotic newspaper, covered with cartoons about Wilhelm II and the
latest news and funny stories from the front.”24

Another way to convey meanings were funny pictures. The enemy was
pictured as an animal, for instance as a dog, bear, boar or cockroach, plus some extra
attributes for brutality or rudeness, as “a common enemy obviously produced
common concepts of the enemy, regardless of the social background of taste.”25 Let
me describe one of these funny pictures, where Russia is symbolized as a bear. A
German soldier is cutting pieces of his leg and asks himself what he is eating today.
The answer is ham made of Russian bear. The bear symbolizes Russia, which is set in
a funny light, as the bear symbolizes a thick, clumsy, plushy animal with a naïve
impression. It is vicarious for a whole nation and its soldiers. It also symbolizes the
simple, not well cultivated people compared with other nations.

But also journalists were not freed from propaganda. To get a positive
American entry into war in Italy, which gathered America as too industrialized and
therefore not able to fight, America advertised itself in Italy. “Italian journalists were
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selected to tour America and report their impressions. Italians who lived in America
were encouraged to write letters home, telling about the great American effort. […]
A detachment of real, live American soldiers was brought to Italy, less for fighting
than for exhibition purposes, and they aroused tremendous enthusiasm as the
advance guard of America′s contingent.26

And soldiers? To strengthen the staying power of soldiers and the
population, patriotic lessons were introduced to students and soldiers. Patriotic
lessons were one of the means of inner propaganda, with which official institutions
tried to reach the basic troops, who slowly became undermined as the war went on.
They used the snowball effect. The higher officers were put together in classes and
were taught by university professors, military experts and military personnel. Themes
were contemporary military problems, external influences, economic reasons, and
social components as a cause of war, plus the role of the emperor according to the
people.27 Moreover, the official sites published a monthly paper, which should help
those who worked for and in that institution. The main themes were those that should
be taught during lessons, the latest news about propaganda and experience with it.

To reach the population, especially pupils and the working class, lessons
were held either in the schools as a special subject and for workers in their
environment. However, lessons, especially in the lines of the workers, who were
politically trained, failed to show the desired results. Provoked by subversive
agitators, the trained workers disturbed the lessons by crying and shouting.

What did they look like and what were the techniques they worked with? As
pictures say more than thousands of words, posters and cards worked either with
caricatures or allegorical pictures. A poster painting was not an anonymous art, it was
commercial art, which visualized the main topics through metaphor, symbols and
metonyms. The motive was taken out of the religious and allegorical spectrum and
played with the new technical highlights. A caricature works with a means of
distortion and alienation to show grievance, with which one can deliberate through
smiling. For that reason, painters, drawers and photographers were gathered
together to make an art out of war. It was not an anonymous art, it was commercial.
The artistic elite had to transform war in nice, heroic, patriotic pictures with the aim
to complete from the artistic sector the mission of winning the war. The components
of their artistic manner were different topoi, which were either supposed to represent
a skull, monster, fury or antichrist. The bad person however, for example, was
German Emperor Willem, who was attributed with all the negative things a person
can imagine. So for instance he was compared with Napoleon, who like him spread
his power over all territorial states. Moreover, he was set as in the apocalypse,
walking down to hell. The Austro‐Hungarian Emperor for instance was pictured as an
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old, senile puppet or a lap‐dog.28 The picture of oneself is always the one that puts
oneself in a heroic light combined with all strong and positive attitudes which let one
be glamorous and victorious and more technocrat than the enemy. The enemy is
shown as barbarian. To get a more vivid view, the artist uses negative themes from
the Bible, which would be Cain and Abel. In general, the art misused the religious
component, but used it in very powerful and vivid way. With allegorical pictures own
country was shown as a very beautiful woman. This beauty should not only symbolize
the state per se, but also its virtue and alliance. Let us take the artistic propagandistic
picture of Russia as an example. In this picture Russia is shown as a very beautiful
and attractive woman, dressed in an elegant robe. “She stands as Vera (faith)
between Liubov (love), a French woman and Nadezhda (hope) an English woman.
The three beauties symbolize the Trinity – like the alliance of Russia, France and
Britain against an obviously male barbarism raging in the background in the form of
a (phallic) zeppelin, planes, explosions and fighting men.”29 Such a picture explains
more for the beholder than any text could do. The beholder gets the impression that
valor and virtue are standing over modern techniques. Moreover, it shows that
strength and religious beliefs can oppose the enemy. The soldiers in the very
background are a code for the German and Austrian‐Hungarian soldiers who despite
a modern war technique are doomed to failure. Similar descriptions work with the
picture of a female general, who like Saint George against the dragon, fights against
enemies to win justice and military dominance. But also the picture of Mother Mary
dressed up in a big coat, a symbol for Austria‐Hungary, was used to manipulate the
beholder. The ones who are under her coat are safe, protected and led in the right
way. In that case to freedom and victory.

Moreover, flags were attributed with the nimbus of protection. Flags were
seen like the picture of Lady Mary with her wide coat. Those who are under her coat
were free from every danger. The flag had the same duty. It was seen as religious
protection and as identification.30 The heroes of the Nibelungenlied were seen in the
same light. They stood for the positive side of the war, for the mythos war per se;
moreover, they should warn the enemies of own soldiers, who like them had
supernatural powers and were therefore supposed to win.31

Apart from the media, there was also military propaganda, which was
conducted either with the use of spying or with the help of the attaches who in case
of Austria‐Hungary tried to build up contacts to Switzerland in order to block their
possible contacts and possible alliance with Italy. With the arising of new technologies
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during the war, the radio was frequently used to spread “news” on both sides of the
frontline. But also women and children disguised as homeless people were used for
spying or were left by agents assessing the enemy troops and sending notes to the staff.
These systems were well working and were one of the techniques of modern war. 

By the means of propaganda we can generally summarize that the First
World War marked the beginning of a new age of war in all categories. Propaganda
itself made a great achievement in winning and influencing people’s minds with
different purposes regarding the sides. However, it showed that people can be gained
for a certain cause and certain results.
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Allegory in the time of the First World War. 
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Poster for call for the War Loan for Austrian soldiers. 
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Барбара Ахамер

ПРОПАГАНДА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Резиме

Пропаганда се у многим речницима дефинише као начин за мани ‐
пулацију или утицај на људски мозак и која може да се изрази усмено или
писаним путем. У пропаганди се примењују психолошке и психоаналитичке
технике, опажања и сазнања, не само да би се постигао одређени циљ, већ и да
би се постигао добар ефекат. Да би пропаганда била довољно моћна, мора да
има одређен број прималаца и публике, као и да користи средства масовне
комуникације. Онима на које је пропаганда усмерена примају одређене поруке
које би требало да промене њихов начин понашања. У контексту рата, није само
број војника пресудан, већ су и различити облици пропаганде значајни у циљу
смањења непријатељског морала и јачања моћи сопствене државе. Најзна ‐
чајнији облици пропаганде су пропаганда унутар и изван групе. Док унутрашња
пропаганда има за циљ јачање морала и снаге сопствених војника, спољна
пропаганда помаже слабљењу непријатељских војника. Пропаганда је у периоду
између 1914. и 1917. године по први пут коришћена као техника модерног
ратовања. Било је то моћно оружје којим су добијане битке изван бојног поља.
Пропаганда је постала медијум националног препознавања. Карикатуре и
цртежи су се показали као најбољи начин за постизање циља и постизање бољег
ефекта од текста или фотографије. Други начин пропаганде били су постери и
разгледнице. У почетку су коришћени у хуманитарне сврхе, али је њихова
каснија функција била да покажу непријатељску окрутност на веома фигуративан
начин. Стари митови у комбинацији са религијском основом и симболима као
облици интерпретације коришћени су да појачају сврху рата и да предвиде
славну победу. Специјална издања новина, штампана само за војнике у
рововима, требала су да их информишу о „одличним и специјалним“ вестима.
Пропаганда је требала да постане једна од најзначајнијих метода током Првог
светског рата, али је наставила да буде значајна и током будућих ратова.

Кључне речи: пропаганда, постер, брошура, разгледнице, масовне комуника ‐
ције, деморализација. 
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УДК: 94:353.8](436.9:497.11)“1914/1918“

Тамара ШЕР

ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ХАБЗБУРШКИХ ОКУПАЦИОНИХ РЕЖИМА 
ТОКОМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 
(СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СРБИЈУ)

Апстракт: Овај рад представља преглед аустроугарских окупационих режима
током Првог светског рата у оквиру којих су се налазили делови територија Србије,
Италије, Албаније, Румуније, руског дела Пољске као и Украјине и Црне Горе. Уз опште и
посебне карактеристике ставова које су водеће личности имале према овим територијама
и њиховом становништву у овом раду су изнесене и спроведене мере и политички
циљеви. Рад показује како су унутрашња кохезија Хабзбуршке царевине (то јест,
национално питање и политика аустроугарске нагодбе), друштвене прилике,
снабдевеност намирницама у аустријским и мађарским деловима Монархије, вештине и
наклоности појединих команданата, однос са немачким савезником, као и тренутак у
коме је окупација установљена, имали исти утицај на стил окупације као што су то имали
војни и политички планови. Због постојеће историје односа са Србијом било је за
очекивати да ће аустроугарски окупациони режим овде бити много строжији, међутим,
он је имао више сличности него разлика са режимима у такозваним окупираним
пријатељским државама.

Кључне речи: Аустро‐Угарска, окупација, Србија, Црна Гора, Пољска, насиље,
интернација, војна управа, Албанија, Санџак.

I Увод

Готово у сваком окупационом режиму током Првог светског рата дошло
је до појаве насиља што постаје очигледније након читања књиге Алана Крамера
Dynamic of Destruction.1 Суровост и насиље током окупације су још за време
самог рата предмет интересовања медија и историографије. Ипак, власти
(зараћених страна) их често представљају као нормалну нуспојаву ратних
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дејстава.2 Са становишта овог рада окупациони режими би требало да се
посматрају као административне јединице, као институције са опсегом дужности
и као одраз унутрашњег политичког и друштвеног стања окупационе силе.
Поједини примери о којима ће бити речи касније су типични или неодвојиви од
свих окупационих режима, други су последица локалних специфичности
окупиране земље или посебних мера које је Аустро‐Угарска спроводила према
њима, трећи – поготово они везани за унутрашње фронтове – зависили су од
сложеног институционалног, друштвеног и етнички мешовитог карактера Аустро‐
Угарске. Овај рад показује да иако је Хабзбуршка монархија имала различито
предратно искуство са касније окупираним земљама и према њима имала
различите политике и ратне циљеве, окупациони режими се нису много
разликовали када су у питању били експолатација окупираних територија и војно
правосуђе. Због постојеће историје односа са Србијом за очекивати је да је овде
спроведен посебно строг окупациони режим, али се он разликовао од других у
свега неколико – али изузетних – случајева. 

У протеклих пар година Први светски рат, а посебно поједини окупациони
режими или неки од њихових аспеката су много више присутни у историографији
него ранијих година. Раније је Карнегијев извештај Хуга Керхнавеа (Hugo
Kerchnawe, 1872–1949) често коришћен како би се добио преглед окупационих
режима. Међутим, ова књига не може да се подведе под историографију. Он се
данас више користи у смислу предмета истраживања, али не и историјског
извора. Сви аутори који су учествовали у писању Керхнавеовог извештаја били
су бивши службеници аустроугарске војне администрације. Први преглед свих
окупационих режима и уједно њихово упоређење, укључујући њихове смернице
и дужности, заснован на архивским изворима је објављен 2009. године.3

Главно откриће моје књиге је да иако су сви окупациони режими били
суочени са готово идентичним дужностима – због њиховог статуса позадине или
Етапе – они су међусобно имали више разлика него сличности. Овај рад ће
показати да су унутрашња кохезија Аустроугарске (то јест, национално питање и
начело аустро‐угарске нагодбе – Ausgleichspolitik), друштвена ситуација и ниво
снабдевености делова Монархије у позадини фронтова, умешност и личне
склоности појединих војних заповедника, као и моменат у рату када је окупација
започела, утицали на карактеристике окупације на исти начин као и ратни и
спољнополитички циљеви. Рад би још требало да покаже су постојећа наређења
пружала локалним заповедницима широк опсег могућих реакција. Аустро‐
Угарска се представљала као стручњак за Балкан (због окупације Босне и
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2 Daniel Hochrath, Sönke Neitzel, Entfesselter Kampf oder gezähmte Kriegführung?, in: Neitzel,
Hochrath, Kriegsgreuel: Die Entgrenzung der Gewalt in kriegerischen Konflikten vom Mittelalter
bis ins 20. Jahrhundert (= Krieg in der Geschichte, Bd. 40, Paderborn 2008) 9–38, here 37.
3 Tamara Scheer, Zwischen Front und Heimat. Österreich‐Ungarns Militärverwaltungen im
Ersten Weltkrieg (=Neue Forschungen zur ostmittel‐ und südosteuropäischen Geschichte 2),
Frankfurt et al. 2009.



Херцеговине и војног приситва у Санџаку)4, међутим, ове „вештине” су са собом
носиле предрасуде према појединим етничким групама што је утицало на
карактер окупације на терену. 

II Сличности, разлике и специфичности 
у погледу спољне политике и војних дејстава

Док је прва ратна година, мање‐више, за Аустро‐Угарску била
катастрофална, заједничка акција са немачким и бугарским савезницима на
Источном и Балканском фронту, почев од лета 1915. године, довела је до
значајних територијалних добитака у руском делу Пољске.5 Уследиле су Србија
у зиму исте године,6 Црна Гора непосредно после православног Божића 1916.7

а за њом и Албанија нешто касније исте године.8 Након што је и Румунија ушла
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4 Tamara Scheer, „Minimale Kosten, absolut kein Blut!”: Österreich‐Ungarns Präsenz im Sandžak
von Novipazar (1879–1908) (=Neue Forschungen zur ostmittel‐ und südosteuropäischen
Geschichte 5, Frankfurt et al. 2013).
5 Ради лакшег читања руски део Пољске ће у даљем тексту бити навођен као Пољска.
Последњих година написан је читав низ студија случаја о аустроугарским окупационим
режимима. За Пољску видети: Stephan Lehnstaedt, Das Militärgeneralgouvernement Lublin.
Die „Nutzbarmachung“ Polens durch Österreich‐Ungarn im Ersten Weltkrieg, in: Zeitschrift für
Ostmitteleuropa‐Forschung 61, 1 (2012) 1–26. Такође: Leopold von Andrian (1875‐1951).
Korrespondenzen, Notizen, Essays, Berichte, Ursula Prutsch, et al. (eds.) (=Veröffentlichungen
der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs 97), Wien et al. 2003. Када у наставку
текста буде било говора о организацији окупационих режима и њиховим мерама,
информације су преузете из: Scheer, Zwischen Front und Heimat 2009.
6 О аустроугарској окупацији Србије из српских и аустроугарских извора видети код: Andrej
Mitrović, Serbia’s Great War 1914–1918, London 2007. Недавно је изашла студија: Jonathan
E. Gumz, The resurrection and collapse of Empire in Habsburg Serbia, Cambridge 2009. Три
студије о окупираним градовима радили су: Bogdan Trifunović, Život pod okupacijom.
Čačanski okrug 1915–1918, Čačak 2010, и Jovana Knežević, The Austro‐Hungarian Occupation
of Belgrade during the First World War. Battles at the Home Front, Yale 2006; Божица
Младеновић, Град у аустроугарској окупационој зони у Србији од 1916 до 1918 године,
Београд 2000.
7 Heiko Brendel, Der geostrategische Rahmen der österreichisch‐ungarischen Besatzung
Montenegros im Ersten Weltkrieg, u: Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Perspektiven der
Forschung, Angelow, Jürgen (ed.), Berlin 2011, 159–178. Аутор тренутно ради на докторској
тези са овом темом.
8 Isa Blumi, Albania, u: 1914–1918‐online. International Encyclopedia of the First World War,
ed. by Ute Daniel et al., issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2014‐10‐08. DOI:
10.15463/ie1418.10197 Last modified: 2014‐10‐13. О Албанији видети и: Helmut Schwanke,
Zur Geschichte der österreichisch‐ungarischen Militärverwaltung in Albanien (1916–1918), phil.
Diss., Wien 1982.



у рат 1916. године и сама се врло брзо нашла под окупацијом Централних сила.9

Током 1917. исту судбину је доживела и северна Италија,10 да би се током
последње ратне године и потписивања мира у Брест‐Литовску 1918. групи
окупираних земаља придружила и Украјина.11 Док је Црна Гора била окупирана
у целости, при чему су аустроугарске снаге Црном Гором самостално управљале,
руски део Пољске (касније познат као Краљевина Пољска) је био подељен
између Немачке и Аустругарске. Србија је била подељена између Бугарске и
Аустроугарске док се њеним појединим деловима на југу управљало заједнички. Црна
Гора, Србија и Пољска су постале војни гувернамани (Militärgeneralgouvernementu)
именовани по престоницама као што су Лублин, Цетиње или Београд. У
Албанији је само северни део био окупиран од стране Аустроугара. Северна
Италија, Украјина и Румунија су се суочавале са заједничким окупационим
режимом Аустроугара и Немаца. Румунија је поред заједничке аустроугарско‐
немачке управе била и подељена. Остале делове који нису били под
аустроугарско‐немачком управом под окупацијом су држале Бугарска и
Османлијска Турска.

Сличности између ових окупационих режима претежно су
проистицале из стандардизованих војних процедура које су биле предвиђене
за позадину фронта.12 Смисао окупиране области пре свега се налазио у њеној
функцији као линије која спаја али и раздваја фронт од његовог залеђа, односно
централних делова државе окупатора на којима није било ратних дејстава. Она
је морала да обезбеди сигурност у позадини трупа које су се бориле на линији
фронта. Са друге стране, захваљујући не само увек присутној већ и све већој
оскудици основних ратних ресурса, дошло је експлоатације радне снаге и
материјала на окупираним територијама.13 У строго војном погледу окупациони
режими су посматрани као део позадине те су тако спадали под одговорност
војске и њених јединица. Уколико би се окупиране територије прошириле онда
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9 Lisa Mayerhofer, Zwischen Freund und Feind. Deutsche Besatzung in Rumänien 1916–1918,
München 2010. Иако је у средишту ауторкине пажње Немачка као окупатор, она се такође
бави и случајем Аустроугарске. Следећи чланак, иако прилично кратак, садржи мноштво
информација о аустроугарском окупатору. Harald Heppner, Im Schatten des „großen
Bruders“. Österreich‐Ungarn als Besatzungsmacht in Rumänien 1916−1918, u: Österreichische
Militärische Zeitung 45, 3 (Mai/Juni 2007) 317–322.
10 Christine Mayerhofer, Die österreichisch‐ungarische Militärverwaltung in den besetzten
Gebieten Italiens, November 1917 – Oktober 1918, phil. Diss., Wien 1970.
11 Mark von Hagen, War in a European Borderland. Occupation and Occupation plans for Galicia
and Ukraine, 1914–18, Seattle 2007.
12 Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv/Mil. Impressen, Kt. 493, Etappenvorschrift,
Entwurf, E‐57, Wien 1915.
13 Lehnstaedt, Das Militärgeneralgouvernement Lublin. Termin „Nutzbarmachung“ (искоришћавање,
стављање у употребу) је постао не само војни и политички циљ већ је утицао на
окупациону политику и сваку од оштријих мера. Не само у Пољској већ нарочито у
Украјини где је чак и мировни уговор био назван „Хлебни мир” („Brotfriede”) и то у вези
са надом да ће бити омогућен неограничен извоз жита.



су узимане из одговорности војске и долазило је до успостављања војне управе.
Уколико би војна управа постала гломазна, долазило је успостављања
Генералног гувернамана.

У Румунији је аустроугарски утицај био ограничен зато што су њом у
највећој мери управљале немачке снаге. Односи са немачким савезником у
окупационим режимима нису увек били срдачни и кретали су се у распону
између неразумевања одлика унутрашње и спољне политике, конкуренције,
одбијања, али и – како су то називали аустроугарски официри немачког порекла
– дивљења према њиховим стриктним процедурама. Аустријски писац Рода
Рода, који је био сведок борби на српском фронту и касније окупације, је написао
како је немачкој војсци било потребно само 24 часа да у тек освојеном граду
подигну споменик и уреде гробове са свеже посађеним цвећем.14 Често су се
припадници аустроугарске војске осећали као „други” у реду, или како је то
окарактерисао историчар Харалд Хепнер пишући о Румунији У сенци великог
брата ‐ “Im Schatten des großen Bruders”.15 Историчар Миклош Комјати (Miklos
Komjáthy) слично наводи код примера Пољске да иако је постојала јасна подела
окупираних територија „Аустроугарска није могла да направи ни корак без
знања Немачке”.16 Пољска је добар пример како су и Немци и Аустроугари
покушавали да привуку Пољаке на своју страну, свако тврдећи за себе да је
„бољи колонизатор”.17 Аустругарске војне власти су својим потчињенима у
Пољској наредиле да освоје наклоност локалног становништва започињући на
тај начин трку са својим немачким савезником.18

Разлике су се првенствено јављале због различитих политичких
интереса или планова за будућност. Далеко пре него што је и дошло до ратова
постојали су различити планови за сваку од окупираних земаља. У случају Србије,
на пример, планови су ишли од анексије до дипломатских напора који би је
ставили у зависан положај. Крајњи исход је био тај да поједини окупациони
режими нису имали искључиво војно обележје, већ – како је сама војска ценила
– и политичку агенду – која се заснивала на сарадњи са делом локалне
популације. Аустроугарска је имала интерес у помагању пољске самоуправе како
би успоставили пријатељске односе у будућности.

Пољска је проглашена за ослобођену земљу (од Русије). Такође,
Албанија је проглашена за окупирану пријатељску земљу. У Црној Гори примирје
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14 Roda Roda, Serbisches Tagebuch, Berlin – Wien 1918, 141. Александер Росенфелд
(псеудоним: Рода Рода) рођен је 1872. у Зденцима (Хрватска). Започео је своју каријеру
као официр у војсци Хабзбуршке монархије. Због једне незгоде морао је да напусти војну
службу, након чега се прославио као писац.
15 Heppner, Im Schatten des “großen Bruders“.
16 Komjáthy, Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates, 67. 
17 Prutsch, Leopold von Andrian (1875–1951). Korrespondenzen, Notizen, Essays, Berichte,
Ursula et al. (eds.) (=Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs
97), Wien et al. 2003, 237–238.
18 Scheer, Zwischen Front und Heimat, 90ф.



је склопљено са представницима државе који су остали у земљи, док од
неколицине политичара који су остали у Србији у том смислу није било користи.
У Украјини је дошло до потписивања споразума, али за разлику од Црне Горе
подржана је локална самоуправа. У Украјини и Румунији аустроугарски
ангажман је био прилично мањи ако се упореди са Србијом, Црном Гором и
Пољском, пре свега због немачке доминације. Због њиховог статуса окупираних
пријатељских земаља, у Албанији, Украјини и Пољској су представници
аустроугарског Министарства спољних послова нормално радили и доносили
одлуке, више–мање у сагласности са војним представницима. Окупирана
северна Италија била је типично залеђе фронта и у том смислу под пуном војном
одговорношћу. Највише положаје у војним окупационим управама заузимали
су официри високог чина које је именовала врховна команда, а потврђивао цар.
Једини (цивилни) изузетак био је Хајнрих Клам‐Мартиниц (Heinrich Clam‐
Martinic, 1863–1932), бивши премијер Аустрије, који је након разрешења постао
војни гувернер Црне Горе.

Хашке конвенције које је Аустроугарска потписала 1899. и 1907. године
су узимане у обзир не само у служби пропаганде против непријатељских земаља
већ су биле предмет расправе унутар аустроугарске војске.19 Иако је војска
истицала злочине и кршења ових конвенција које су починиле противничке снаге,
они су се догађали и под аустругарским окупационим режимима. Узимани су
таоци, иако је колективно кажњавање било забрањено управо Хашким
конвенцијама. Уведен је принудни рад. Локално становништво је морало да ради
на изради путева или на фармама, што је у крајњој инстанци представљало
подршку аустроугарским ратним напорима. Иако је регрутовање окупираног
становништва било забрањено, оно се дешавало међу муслиманима / Турцима
/ Албанцима, као и у Пољској за потребе аустроугарске и турске војске као и
Пољске легије. Приватна својина, на пример метал, била је одузимана за потребе
рата, док је доста локалног нижег чиновничког кадра изгубило посао. Многе од
ових мера су после рата именоване као ратни злочини; попут депортација,
интернирање под „нехуманим условима” као и напори на „денационализацији”,
при чему пре рата нису биле део међународних конвенција, али су се догодиле
под аустроугарском окупацијом (касније ће о томе бити више речи када се
будемо бавили забраном ћирилице у окупираној Србији).20

Становништво је било суочено са сличним суровим и репресивним
војним управама, без обзира на то да ли је живело у пријатељској или
непријатељској окупираној земљи. Свугде је уведено ванредно стање, свугде су
примењиване интернације, принудни рад и реквизиције. Чак и када ове мере
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19 Чланак који се бави међународним правом са посебним освртом на Србију под
аустроугарском окупацијом: Jonathan E. Gumz, Norms of War and the Austro‐Hungarian
Encounter with Serbia, 1914–18, in: First World War Studies.
20 Heiko Ahlbrecht, Geschichte der völkerrechtlichen Strafgerichtsbarkeit im 20. Jahrhundert
(=Juristische Zeitgeschichte, Abt. I, Allgem. Reihe 2), Baden‐Baden 1999, 34–35. Као и: Karl
Strupp, Das Internationale Landkriegsrecht, Frankfurt am Main 1914.



нису нарушавале Хашке конвенције локално становништво је живело у стању
непрекидног страха и под репресијом. Са становишта аустроугарских власти
интернације и ванредно стање су представљале превентивно насиље потребно
како би се обезбедила општа сигурност. Међутим, оно што је рађено у Србији
превазилазило је сваку меру. Историчари су то назвали „присилном
депопулацијом”.21 Један пример то може да илуструје. Када је 1916. године
Румунија ушла у рат, страховало се да становништво Србије неће остати мирно.
Очекивани су устанци и немири. Током ових кључних дана хиљаде Срба су
поново интерниране. За сваког појединца, аустроугарска бирократија је
обезбедила формулар. Ови формулари показују да је већина била интернирана
просто из разлога што је Румунија ушла у рат. Као разлози наводе се
„интерниран у септембру 1916. поводом заједничког интернирања” („interniert
im September 1916 bei der allgemeinen Internierung“), или „поводом масовног
интернирања 1916.” („mit der Masse interniert 1916“). Већина интернираних
никада није била на страни аустроугарских противника нити се супротстављала
режиму. Ове околности су постале очигледне након што је режим проверио
многе случајеве, што је довело до амнестије коју је цар Карло прогласио 1917.
године,22 иако су званичне смернице за рад окупационих власти имале сличан
садржај у свим окупираним земљама.23 С тим у вези, режим у Србији је био
много строжији, на пример, интернирање се уопште није разматрало као мера
у окупираној Пољској. У појединим деловима Србије режим је био посебно строг
јер су окупационе власти примењивале узимање талаца и смртне казне како би
се супротставиле дестабилишућем деловању „комита”. Често се обично
становништво налазило у процепу, избегавајући казну окупатора али и оптужбе
„комита” да сарађују са окупаторима.24

Захваљујући аустроугарској бирократији сваки судски случај и суђење
пред преким судом су документовани и касније архивирани. Ови документи
показују да окупациона политика није искључиво зависила од закона донесених
у Бечу или наређења издатих од стране високих војних заповедника, већ и од
сваког појединачног официра на нижим нивоима окупационе администрације –
или чак најнижем, нивоу рејонске команде, на чијем челу су се налазили
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21 Milan Ristović, Occupation during and after the War (South East Europe), u: 1914–1918‐
online. International Encyclopedia of the First World War, ur. by Ute Daniel et al., objavljeno
od Freie Universität Berlin, Berlin 2014‐10‐08. DOI: 10.15463/ie1418.10481 Last modified:
2014‐10‐13.
22 Hadtörténelmi Levéltár Budapest, II. 469., k.u.k. MGG S, Kt. 2, Nachrichtenabteilung, 1917,
Fasz. NA Abt. 10‐11.1917. Много више извора о српским интернирцима налази се у Архиву
Србије у Београду.
23 Попут: ÖStA/KA/AOK, Qu. Abt., Kt. 2581, Allgemeine Grundzüge für die k.u.k. Militärverwaltung
in den besetzten Gebieten Serbiens (September 1916).
24 У припреми за објављивање тренутно се налази дневник Косте Војиновића (приређивач
Божица Младеновић, Универзитет у Нишу). Читањем дневника постаје јасно да су многи
цивили били ликвидирани од стране сопствених земљака који су се борили против
Аустроугарске, након што су били оптужени за сарадњу са окупатором. 



претежно млади резервни официри најнижег ранга.25 Наређења често нису била
јасна (веома често је коришћена фраза „на основу решења команданта” ‐ “Es
liegt im Ermessen des Kommandanten”)26 што је пружало велики број различитих
тумачења. Стога су личне карактеристике, стил руковођења, предрасуде и
национално порекло појединих заповедника утицали на спровођење
окупационе политике на најнижем нивоу окупационе администрације. Као
последица дошло је до појаве да је у појединим областима окупациони режим
био строжији него у другим. То је почињало са новчаним казнама чији су
приходи требало да буду коришћени у хуманитарне сврхе, па је тако један
локални заповедник све приходе потрошио на подизање муслиманског здања,
док је други то исто урадио са римокатоличким, а завршавало се са могућношћу
да локални заповедник одлучује о нечијем животу тако што би потврђивао
смртну казну или је преиначавао у затворску. Када се анализирају судски списи
окружних судова или крајскомандантура (Kreiskommandos) постаје очигледно
да су поједини заповедници извршавали готово сваку смртну казну, док су их
други преиначавали у затворске казне.27

II‐I Велика несташица: 
утопија кратког рата и њене последице 

Иако су бечки војни кругови пре 1914. године имали планове за
могуће суочавање са спољашњим и унутрашњим претњама они нису рачунали
на дуготрајан рат обележен оскудицама. Када су у лето 1915. године окупирани
први већи делови Пољске, у залеђу фронта је већ постојала оскудица основних
намирница.28 Аустро‐Угарска је почела да ниже успехе на фронтовима након што
је у првој години рата претрпела велике људске губитке и када је потреба за
војницима у првим борбеним редовима била израженија него икад раније. То
је уједно и разлог зашто је све окупационе режиме одликовао недостатак
особља који је резултирао у непрестаном недостатку сигурности – подједнако за
војнике и за локално становништво. Окупационе управе су се нашле у
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25 Државни Архив Црне Горе, Цетиње, Фонд Аустриско војно Гувернерство у Црној гори,
фасц. 2, Bezirkskommando Peja, Befehl Nr. 29, 29. 04. 1916.
26 Као једини пример: ÖStA/KA/AOK, Kt. 521. B‐Gruppe, 1916, Nr. 90/I, k.u.k. Chef des
Generalstabs (Conrad) an Burian, 23. 2. 1916: Die Weisungen des AOK für das Inkrafttreten
der Etappenverwaltung in Montenegro.
27 Мноштво списа војних судова (Militärgerichtsakten) са окупираних територија сачувано
је у Ратном архиву аустријског државног архива. Нажалост, ова тема још увек није
довољно истражена и недостаје објављених радова. 
28 Видети: Archiv der Bundespolizeidirektion Wien/Stimmungsberichte 1914–1918. Видети и:
Maureen Healy, Vienna and the Fall of the Habsburg Empire, Total War and Everyday Life in
World War I (=Studies in the History of Social and Modern Warfare 17), Cambridge 2007.



непрестаној потреби да, што је више могуће, експлоатишу локалне ресурсе.
Окупација је уједно подразумевала пораст потреба за кадровима и добрима.
Све аустроугарске окупационе управе су се одликовале вишеструким
конфликтима у дистрибуцији између залеђа фронтова, самих окупационих
управа и војске, али и између аустријског и мађарског дела Монархије и на крају
између савезника.

У овом рату за прерасподелу ресурса јавила се хитна потреба за
људима који ће утврдити приоритете. Током заједничког састанка савета
министара или gemeinsamer Ministerrat, аустријски премијер Карл Граф Штирг
(Karl Graf Stürgkh) је навео у септембру 1916. да прво храном треба обезбедити
становништво окупираних области, при чему би се само остатак пребацио у
Аустрију и Мађарску.29 Он је заузео овакав став након што је почетком 1916.
добио војне извештаје о глади и смртним исходима међу окупираним Србима и
Црногорцима. Према извештају, до тога је дошло зато што су окупационе власти
под монопол ставиле сву храну за своје трупе и своје становништво, што је
Црногорцима створило велике проблеме приморавши их да храну набаве на
слободном тржишту. („Infolge Monopolisierung aller Lebensmittel durch die k.u.k.
Regierung für Zwecke unserer Bevölkerung und der k.u.k. Truppen ist die Beschaffung
von Lebensmitteln für das montenegrinische Volk zur Unmöglichkeit geworden“).30

Италијанске новине Трибуна (у Аустро‐Угарској именоване као непријатељска
пропаганда) су овај случај назвале „систематско злостављање и изгладњивање
становништва са циљем да се црногорско питање реши путем истребљења”
(“systematische Misshandlung und Aushungerung der Bevölkerung die montenegrinische
Frage im Wege einer tatsächlichen Ausrottung dieser Bevölkerung zu lösen bestrebt
ist”).31 Један бивши к.у.к. официр се касније на наведено кратко осврнуо рекавши
да су се Црногорци показали као „економски потпуно пасивни”.32

Међутим, због све израженијих ратних потреба као и дужине рата
оскудица је бивала све већа. Није у питању била само несташица хране већ и
осталих добара од значаја за ратне напоре, попут метала, али и људских ресурса.
Иако је готово сваки бакарни суд већ био одузет као и вунена одећа, оно што је
шокирало локално становништво било је одузимање свих црквених звона.
Међутим, ова мера је уведена тек када и у самој Аустро‐Угарској више није било
црквених звона или окова на вратима. Свега неколико примерака било је
изузето од ове мере из историјских разлога. Сви без разлике, и фармери и
потрошачи били су подведени под систем картица за храну државне
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29 Miklos Komjáthy, Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch‐Ungarischen
Monarchie (1914–1918) (=Publikationen des Ungarischen Staatsarchivs, II. Quellenpublikationen
10), Budapest 1966, 394.
30 Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv/AOK, Op. Abt., Kt. 522, Fasz. Situationen, Nr. 55,
25. 02. 1916.
31 ÖStA/KA/AOK, Kt. 512, B‐Gruppe, 1917. Nr. 43227, 25.7.1917, note AOK to MGG Montenegro.
32 Oskar Regele, Gericht über Habsburgs Wehrmacht. Letzte Siege und Untergang unter dem
Armeeoberkommando Kaiser Karls I. – Generaloberst Arz von Straußenburg. Wien 1968, 134.



продавнице, рационисану исхрану и обавезу да своје производе предају
државним установама. Ова ситуација се разликовала од области до области и
зависила је од нечијег друштвеног статуса. Приликом напуштања окупираних
области и враћања на територију своје државе, поједини аустроугарски официри
су се жалили у својим дневницима да је код куће могло да се нађе много мање
хране и да су њихове супруге биле приморане да се изборе са оскудицом. Иако
је било забрањено, они су са собом носили (и слали својим кућама за време
одсуствовања) десетине килограма путера, месо, јаја и др. Имре Сухај је после
неколико месеци службовања написао приликом одласка из Београда на
одсуство у Беч „…да је храна много боља од претерано месне исхране у Србији…”
(„[...]und doch schmeckt mir das Essen viel besser [als die] überüppige Fleischkost in
Serbien“). Са оваквом ситуацијом суочавали су се многи аутроугарски официри
на служби у окупираним областима, али само неколико страница раније Имре
Сухај је навео да су му потчињени јавили да обични војници добијају месо два
пута на дан. После истраге било је утврђено да војници нису добили месо, а да
су за вечеру добили само шољу чаја.33

Друга врста оскудице која је имала јак утицај на локално
становништво била је мањак радне снаге. Како се рат продужавао дошло је до
натезања између установа у матици и оних у окупираним територијама.
Интернирци су коришћени као радна снага у Аустрији и Мађарској, али су такође
били потребни и у својим земљама за радове у пољопривреди. У појединим
областима до сукоба је дошло након што су институције окупационе управе за
своје потребе „задржале своје” ратне заробљенике, уместо да их пребаце у
заробљеничке логоре у матици. Са друге стране, ратни заробљеници су били
упућивани из Аустрије и Мађарске назад у окупиране територије. Тако је у
фебруару 1916. године 2.500 руских заробљеника из Аустрије упућено за
Београд.34 Недостатак радне снаге у матици довео је до тога да су многи Срби и
Црногорци упућивани да раде у аустријским фабрикама муниције (или
kriegswichtige Betriebe). Добровољци су позивани чак и за фабрику муниције у
Велерсдорфу. Понекад су локалне команде то користиле како би се ослободиле
досадних петиционара.35 Како се чини, тај недостатак је помогао да се превазиђе
страх од саботажа. Принудни рад се односио на мушкарце и жене подједнако,
при чему су једино муслиманке биле изузете од ове обавезе.36
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33 Hadtörténelmi Levéltár Budapest, Personalia, Kt. 161, Suhay Imre, Tagebuch Nr. 6 (1. 3. 1918
– 6. 12. 1918).
34 Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv/Neue Feldakten, Kt. 1629, MGG/S, Konv.
Tagebuch des Sanitätschefs des Brückenkopf‐ und Stadtkommandos Belgrad, Oberstarzt Dr.
Franz Jiranek, 29. 2. 1916.
35 Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv/Neue Feldakten, Kt. 1699, MGG/M, MA 10346, 28.
8. 1916 und 12. 9. 1916. Видети и: Scheer, Zwischen Front und Heimat, 158.
36 Tamara Scheer, A Reason to Break Hague? Habsburg’s Occupation Policy and its Origins
Towards Balkan Muslims during World War One, in: M. Hakan Yavuz and Feroz Ahmad, War and
Collapse, World War I and the Ottoman State, Salt Lake City, University of Utah Press 2015.



II‐III Ванредно репресивна и ванредно повољна: 
Два супротна пола окупационе политике 

Окупиране области и њихово становништво су често на различит
начин били третирани и на различит начин је њима управљано. Већ је речено да
су посебно Срби и Црногорци били жртве интернација, са циљем да се спрече
очекиване побуне и немири. Међутим, питање репресивног или благог
окупационог третмана није искључиво било одраз спољнополитичких интереса.
Оно је зависило и од националних и друштвених предрасуда, традиционалних
анимозитета, као и личних интереса да се подрже бивше жртве репресије. Када
је у питању Аустро‐Угарска, њихов третман је такође био повезан са питањем да
ли њихови земљаци живе у оквирима Монархије и каква је била представа о
њима (на пример, Пољаци су виђени као лојални па се самим тим на њихову
ширу популацију гледало позитивније, док су Срби окарактерисани као
нелојални, па су самим тим и Срби из Монархије посматрани на сличан начин). 

У окупирану Пољску аустроугарске власти су слале Пољаке официре,
правнике, војнике као особље окупационе управе са превасходном намером да
покажу како су добри услови живота у Аустроугарској, као и да демонстрирају
хабзбуршко‐пољско пријатељство. То је уједно приказивано као национални
уступак аустријским Пољацима.

Пољске новине из Беча су дуго лобирале код окупационе управе и
хвалиле њена достигнућа.37 Са друге стране, готово ниједан аустроугарски Румун
није био ангажован у окупираној Румунији, као ни Италијан у северној Италији.
Војни судски списи из окупираних области показују само ретке случајеве
зближавања својих војника са локалним становништвом у Србији и Црној Гори,
иако је у редовима жандармерије био ангажован велики број јужних Словена,
па чак и Срба. Чини се да је војска већ очистила своје редове (што представља
отворено истраживачко питање када се то и како догодило). Судски списи,
међутим, показују како је зближавања и солидарисања са окупираним Србима
било много више међу Чесима и припадницима других јужнословенских народа,
нпр. Словенцима.38

На готово сваки окупациони режим велики утицај је имао труд да се
онемогући или умањи непријатељев утицај. То је подразумевало руски утицај у
Пољској и Србији и италијански у Албанији и у Црној Гори. На италијанском
примеру то је значило промену италијанских географских назива у њихове
словенске или албанске варијанте – на пример, било је забрањено коришћење
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37 Видети: Polen: Wochenschrift für polnische Interessen, hrsg. Ladislaus Leopold Ritter von
Jaworski, Wien 1915–1918.
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италијанског назива за Драч (Durazzo) уместо албанског Дуреш (Durrës).
Спречавање руског утицаја у Србији подразумевало је забрану ћирилице, јер се
она сматрала за руски симбол. Ова мера је била изузетно контрапродуктивна
јер су Срби наређења и упутства окупационе управе читали са плаката али и зато
што је ћирилица у Монархији остала у званичној употреби. Ипак, окупационе
власти су брзо и саме схватиле да ова мера није имала никаквог смисла. Мере
у том смислу су биле ублажене, а званични календар је штампан на оба писма.39

Уз наведене интернације, ова мера је изазвала интензивну анти‐хабзбуршку
пропаганду широм Европе и довела је до интервенције Свете Столице.40 У
окупираној Пољској учињени су слични напори, али на суптилнији начин, при
чему је окупатор био у позицији да лакше контролише целу ситуацију и да се у
појединим случајевима његови интереси поклопе са интересима окупираног
становништва. И у Пољској је забрањена употреба ћирилице, јер је повезана са
руским непријатељем. Када је у питању било уклањање статуе руског
императора Александра II из чувеног центра ходочашћа ‐ манастира Јасна Гора,
аустроугарске власти су прво тежиле да добију подршку локалног становништва.
Када су је добили подигнута је нова статуа Мајке Божије коју је поклонио цар
Карло.41 Забране овог типа могу да се окарактеришу као нека врста „процеса
денационализације” што је тек након 1918. године проглашено кршењем
међународног права.42

Са друге стране, у Србији и Црној Гори на снази је био изузетно
повољан третман локалних муслиманских заједница. То није био само резултат
савезништва са Османском Турском, већ и дубоког уверења окупационих власти
о спремности муслимана да сарађују, што постаје јасно када се уђе у садржину
докумената и дневника где се издвајају ставови многих аустроугарских официра,
да многе територије, поготово оне које су Србија и Црна Гора одузеле од
Османлија током Првог балканског рата, припадају муслиманима/Турцима. Тако
је Густав фон Хубка (Gustav von Hubka), који је служио у неколико различитих
аустроугарских амбасада и конзулата на Балкану, пре него што је постао
начелник штаба војне управе у Црној Гори, написао: „И онда: шест година
касније (по окончању аустроугарског присуства у Санџаку – прим. аутора) турске
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Graf Berchtold in Angelegenheiten des Zarendenkmals in Jasna‐Gora, 1917. Јасна Гора је била
римокатоличка енклава у делу Пољске окупиране од стране Немаца, али којом је
управљала Аустро‐Угарска.
42 Ahlbrecht, Geschichte der völkerrechtlichen Strafgerichtsbarkeit, 34. 



трупе су наши савезници, а муслимани из Санџака који је сада део Црне Горе не
само да су заштићени од стране аустроугарских окупационих снага већ живе под
аустроугарском управом”.43 Ово становиште је потпуно супротно од онога које су
аустроугарске војне власти имале према Србима. Чувени аустријски писац Рода
Рода навео је пишући о расположењу својих сабораца: „Српска интелигенција је
годинама желела овај рат, да, и они су до њега довели и сада не треба да се
жале већ да се кају: То је наша казна и ми смо је заслужили.”( „Trotzdem hat die
serbische Intelligenz, im Bewusstsein, den Krieg seit Jahren gewollt, ja geradezu
erzwungen zu haben, nun nicht zu schmollen, sondern sich reumütig an die Brust zu
schlagen: „Das ist unsere Strafe, wir haben sie verdient“).44 Стога треба узети у обзир
да је реакција становништа, заједно са предрасудама и очекивањима окупатора,
утицала на карактер окупационог режима. 

Многи аустроугарски официри су од 1879. до 1908. године имали
прилике да се упознају са приликама у Санџаку када су служили у аустроугарској
бригади која је држала гарнизоне у овој области. Овде, пре балканских ратова,
већина је дошла до закључка да ће тамошње муслиманско становништво, иначе
спремно на сарадњу, у будућности постати жртва.45 Аустроугарске окупационе
управе у Србији и Црној Гори кршиле су Хашке конвенције што је ишло у прилог
муслиманском становништву. У Санџаку је велики број муслиманских чиновника
на локалном нивоу из времена пре 1912, након Првог балканског рата био
замењен Србима. Као потписник Хашких конвенција Аустро‐Угарска је морала да
се придржава њихових одредаба, попут оне о задржавању постојећих управа на
локалном нивоу.46 Сада су окупационе власти биле суочене са ситуацијом да у
управи задрже могуће непријатељски настројене чиновнике из локалне српске
елите или бивше утицајне и наизглед кооперативне муслимане. Команда армије
се обратила министру спољних послова тврдећи да је тренутно стање
„незадовољавајуће […] како би се задржала наклоност оних који су нам увек
били наклоњени”. У почетку овај захтев није био подржан, све док крајем
фебруара 1916. начелник Генералштаба Франц Конрад фон Хецендорф није
окончао ову расправу одлуком која је ишла у прилог муслиманској популацији.
Он је наредио да у свим областима са великим бројем муслиманског
становништва њихови представници буду укључени у рад локалних власти.47
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Аустроугарске власти су такође направиле изузетак у погледу
муслимана трговаца дуваном чије је пословање у Аустро‐Угарској било
регулисано посебним дозволама. Такође, боравак у муслиманским кућама није
био дозвољен због строгих правила у вези са њиховим женама, при чему су
муслиманске жене биле ослобођење принудног рада и на њих се није односило
правило о могућности изузећа од принудног рада путем откупа. Документа не
говоре о евентуалним разматрањима куда је овако повољан третман
муслиманског становништва уопште водио. То је наравно стимулисало пораст
озлојеђености унутар српске и црногорске већине. Архивски извори показују да
овај повлашћени третман муслиманског становништва није произилазио из
одлука Беча или команди окупационих војних управа, већ је био резултат одлука
локалних војних заповедника који су деловали на терену. Узастопна наређења
команди окупационих управа у којима се изнова захтевао подједнак третман
свих делова становништва говоре како су локални заповедници у мањој или
већој мери деловали независно: „Реда, правде и подједнаких права мора бити,
без обзира на нечију националност и вероисповест.” (“Es muss Ordnungs,
Gerechtigkeit und Gleichberechtigung herrschen, ohne Rücksicht auf Nationalität und
Glaubensbekenntnis”).48

Ипак, због успешних реквизиција Србија је на крају сматрана за
успешно окупирану земљу, тако да официри нису тежили да промене постојећи
систем. Аустроугарски пропагандисти су о Србији говорили као о земљи која је
од земље краље‐убица постала земља меда и млека. Окупациона управа, као и
оновремени економски часописи пишу о континуираном расту производње у
Србији.49 На крају, аустроугарски официри, као и сви други укључени у рад
окупационих управа, су више били разочарани Пољацима и Украјинцима, код
којих се очекивао много виши ниво сарадње и више економских и политичких
резултата него у Србији.

II‐IV Унутрашњи изазов: 
аустријски и мађарски национални антагонизам

Уколико се за окупационе режиме других зараћених држава у Првом
светском рату може рећи да су се налазили под утицајем различитих интереса
политичких странака или водећих личности из политичких и војних кругова,
аустроугарски окупациони режими су били додатно зависни од мађарске
политике. Унутрашњи сукоб је постао очигледан како на највишем нивоу тако и
на локалном: састанци заједничког министарског савета, где су поред три
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заједничка министра учествовали начелник Генералштаба, оба премијера и цар,
често су за тему имали окупациону политику. Много пре заузимања Србије
мађарски премијер Иштван Тиса прогласио је Србију за област мађарског
интереса и будућег утицаја и сходно томе је захтевао да структура институција
буде у складу са овом тежњом. Будући да је у саставу Мађарске живео велики
број јужних Словена његов аргумент је био познавање језика, при чему је
наводио да пољским областима треба да управљају Аустријанци.50

Занимљиво је да је Хуго Керхнаве, чије је издање Карнегијевог
извештаја често навођено у студијама аустругарске окупационе политике, у свом
рукопису који је послао Карнегијевој комисији написао нешто друго од онога
што је објављено касније.51 Његова бројна разматрања окупиране Србије баве се
унутрашњим политичким сукобима и антагонизмима аустријске и мађарске
политике. Током првих месеци рада окупационе управе извршене су поједине
промене као одговор на све учесталије мађарске захтеве. Први војни управник
Србије гроф Јохан Салис‐Севис нашао се пред нападима мађарских политичара
због својих покушаја да похрвати локалне Србе. Након још снажнијих оптужби
мађарског премијера Тисе, Салис је морао да се повуче и напусти службу.52 Од
тог тренутка већи број мађарских државних службеника и официра је укључен
у доношење извршних одлука. Иако се термин хрватизација јавља у многим
документима, она није била део званичне политике у окупираној Србији.53

Одлазак Салиса и његовог начелника штаба није био једина промена, на виши
ниво је подигнута позиција цивилног управника, то јест цивилног комесара. Први
који је заузимао овај положај био је мађарски експерт за Балкан Лајош Талоци
(Lájos Thallóczy, 1856–1916).54

Аустроугарски официри су извештавали о деликатној ситуацији по
питању кадровске политике. Када је оцењиван мађарски генералштабни официр
Имре Сухај (Imre Suhay), који се налазио на високом положају у гувернману,
његови претпостављени су написали: „Нарочито погодан за начелника штаба на
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четном нивоу (посебно у Србији због његове националности и лојалности
царству [...](speziell [in Serbien] wegen Nationalität und unbedingter k.u.k. Loyalität)
hervorragendst geeignet.“)55 Ово показује како је упркос поштовању Тисине
инструкције о ангажовању официра мађарског порекла, његов претпостављени,
гувернер Адолф Ремен цу Баренфелд (Adolf Rhemen zu Barenfeld) био свестан
његове „безусловне лојалности царству”. Касније, у једном свом говору, Тиса је
именовао „своје” људе у Србији. Један од њих, Имре Сухај, је у свом дневнику
изразио незадовољство зато што је тако окарактерисан.56 Сухајева позција је
била врло деликатна, јер је, као начелнику политичког одељења, оваква
карактеристика могла да изазове сумњичавост његових претпостављених и
самим тим лоше утиче на његову каријеру.

Однос две сучељене стране Двојне монархије није се огледао само у
Србији. У окупираном Букурешту у тренутку потписивања мира у Брест‐Литовску
деловала су два „агента”. Обе „стране”, и аустријска и мађарска су послале своје
званичнике. Мађарски министар трговине Јозеф Терењи (1861–1941) имао је
инструкције да гарантује како ће Румунија имати територијалне добитке. Његов
опонент кога је упутила аустријска влада Фридрих фон Визер (Friedrich von
Wieser, 1851–1926) имао је цареве инструкције да се према Румунији не наступа
исувише оштро.57

Ипак, међу званичницима заједничке компоненте хабзбуршких
оружаних снага постојала је константна подозривост према колегама из
мађарског дела Монархије. Начелник штаба у Београду Хуго Керхнаве, писао је
о Лајошу Талоцију, мађарском цивилном комесару, као о добром познаваоцу
рада у управи, посебно оној на Балкану: „Али није било лако радити са њим […]
упркос свом образовању он је надасве био Мађар и све прилике је процењивао
са мађарског становишта […] штавише, он је задужења у вези са политичким
циљевима у Србији добијао лично од мађарског премијера Тисе” (“Hatte er für
Verwaltungsaufgaben und speziell für die Aufgaben einer Balkanverwaltung viel
Verständnis. Leicht zu behandeln war er allerdings nicht. [...] war trotz seiner
umfassenden Bildung doch in erster Linie Ungar, auch in der Auffassung der allgemeinen
Verhältnisse, d.h. er beurteilte sie doch vornehmlich vom spezifisch ungarischen
Standpunkte. [...] umso weniger [...] als er von ungarischen Ministerpräsidenten Graf
Tisza anscheinend persönlich bestimmte Weisungen über die in Serbien zu
vollendenden politischen Ziele erhalten hatte.“).58 Подозривост и анимозитет се
нису јављали само у односима између официра лојалних Бечу и оних лојалних
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58 Hadtörténelmi Levéltár Budapest, Ms, Nr. 309, Хуго Керхнаве, рукопис који је послао
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Будимпешти, већ и између свих етничких група унутар окупационе армије.
Међутим, када се завири у војне судске списе, овај проблем је много више видљив
у приватним списима попут писама и дневника него у званичним документима.59

На крају, Србија може да се назове и мађарском окупационом облашћу.
Много јединица смештених у њој било је из Мађарске и документа показују
непрекидно трвење у вези са употребом званичног језика. Понекад су писма из
Србије враћана са ознаком не слати на мађарском, јер нико није могао да их
разуме.60 У Србији је на једног војника који је говорио мађарски било: 0,78 Хрвата,
0,28 Румуна, 0,25 Немаца, 0,13 Чеха, 0,09 Пољака, 0,05 Словака, 0,04 Русина, 0,03
Словенаца и 0,001 Италијана. Готово да су једино Мађари били у саставу јединица
Ландштурма (јединице попуњене војницима старијих годишта). У Црној Гори тај
однос је био: 1 Хрват, 0,69 Мађара, 0,56 Румуна, 0,34 Русина, 0,29 Чеха, 0,28 Немаца,
0,24 Словака, 0,13 Пољака, 0,003 Италијана и 0,001 Словенац.61

Поред виших политичких циљева свакодневно деловање окупа ‐
ционих власти утицало је на њен карактер и погоршавало је животне услове
локалног становништва. Генерал Стјепан Саркотић, који је годинама служио у
Босни и Херцеговини, у свом дневнику се осврнуо на специфичности окупиране
Србије: „У Шапцу се налазе мађарски, у Лозници босанскохерцеговачки, а у
Ваљеву аустријски државни службеници. Била је то монархија у малом са истим
исходом. Поштар у Лозници одбијао је да прими писма из Шапца јер су имала
мађарске поштанске марке” (“In Šabac sind ungarische, in Loznica bosnisch‐
hercegovinische und in Valjevo österreichische Beamte. Also die Monarchie en
miniature mit denselben Auswüchsen. Da will z.B. der Postbeamte in Loznica Briefe
aus Šabac nicht annehmen, weil sie ungarische Marken haben.“).62 Стога се
свакодневно пословање окупационе управе у већој мери налазило под утицајем
локалне управе него уобичајених дужности или политичких циљева. Државни
службеници (већином неспособни за војне дужности) су били регрутовани
широм Монархије и са собом су носили свој језик и начин управљања. Поједине
мере које су спроводили биле су типичне за аустријски део, а друге за мађарски
део Монархије.63 Свакако да је овај неред још више продубљивао неповерење
и појачавао отпор локалног становништва када би, на пример, покушали да
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пошаљу писмо свом рођаку интернираном у Аустрији или Мађарској, а кад би то
писмо неко вратио због погрешне поштанске марке. 

Закључак

Заједнички за све аустроугарске окупационе режиме био је њихов статус
позадине где су се спроводиле мере у циљу обезбеђивања реда и мира у залеђу
фронтова и експлоатације локалних добара. Остало је било последица
предратних интереса и планова за будућност, тренутка у ком је окупација
започета и састава локалног становништва. Заједничко је и да је становништво
свих окупираних области било суочено са готово идентично оштрим војним
мерама репресије без обзира на то да ли је њихова земља била проглашена за
пријатељску или непријатељску окупирану земљу. Такође, репресивне мере
биле су уобичајене за поједине нације које су живеле унутар Аустро‐Угарске
попут Русина у Галицији или Срба у Босни и Херцеговини и јужној Угарској. Ипак
је само у Србији становништво било суочено са масовним интернацијама и
много већим бројем смртних казни него у и једној другој окупираној области. 

Одлика свих аустроугарских окупационих режима био је вишеструки
конфликт око дистрибуције: између метрополе, окупационих управа и армије
на фронту, али и између аустријског и мађарског дела Монархије, као и између
савезника који су спроводили окупацију. Понекад је окупациона политика
Монархије била одраз политике Нагодбе и њене етничке и друштвене
разноликости. Иако су у очима војних планера поједине етничке групације
сматране за потенцијално проблематичне и пре 1914. године, из судских списа
се види да је зближавање са окупираним становништвом било најмањи
проблем. Ипак су анимозитети проистекли из етничке припадности били
свакодневна појава. 

Многе мере које је спровео окупациони режим представљале су
резултат стварних потреба за различитим ресурсима важним за ратне напоре.
Стога је и окупациона политика постала флексибилна. Флексибилно је било и
виђење Хашких конвенција које су често биле виђене као смернице, а не као
закон. Такође је важно да су окупациони режими понекад пружали хуманитарну
помоћ, али је позадина оваквих поступака била добробит самих окупатора. Иако
је становништво окупиране области често представљано као једна група жртава
они никад нису имали тај статус. Становништво је било разнолико и следило је
често различите (политичке) интересе. Окупираном становништву је морало да
се врати њихово представништво. Они су различито реаговали према
окупаторима и њихово понашање је понекад мењало окупациону политику. 

превод са енглеског језика др Дмитар Тасић
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Tamara Scheer

COMMON FEATURES AND PARTICULARITIES OF HABSBURG OCCUPATION
REGIMES DURING WORLD WAR ONE (WITH SPECIAL REFERENCE TO SERBIA)

Summary

Austria‐Hungary’s bad experience with Serbian nationalism dates back to
the late 19th century. Given the Sarajevo assassination of June 1914, someone might
expect that being an occupier in Serbia during World War One implied
unparalleled violence. Comparison of the Habsburg occupation regime in Serbia with
those in Montenegro, Poland and Albania shows that the Empire applied comparable
regimes. What shaped the occupation policy in all territories and countries was
influenced not by political future goals but mainly by daily military needs, the usual
duties of hinterland areas, and the Habsburg internal political struggle (mainly
between Vienna and Budapest). Nevertheless, some harsh measures were taken only
against Serbs, such as mass internments. It was also only Serbia (and little less
Montenegro and Albania) where the occupier was confronted with resistance
organised as a small war. Another feature of the occupation regimes of South East
Europe was the preferential treatment of the Muslim population.

Keywords: Austria‐Hungary, occupation, Serbia, Montenegro, Poland, violence,
internment, martial law, Albania, Sandžak.
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УДК: 338.1:94(497.11)“1916/1918“

Божица МЛАДЕНОВИЋ

ПРИВРЕДНЕ ПРИЛИКЕ 
У ВОЈНО‐ГЕНЕРАЛНОМ ГУВЕРНМАНУ СРБИЈА 
(1916–1918)

Апстракт: У раду је приказан привредни живот у Војно‐генералном гувернману
у Србији и напор окупационе власти да предузимањем разних мера, привредна богатства
Србије искористи у што већој мери за своје потребе. Посебну пажњу посветили смо
организацији привреде на новим основама, успостављеној у првој и другој години
окупације, применом немачке доктрине о експлоатацији окупираних земаља. Рад је
написан на основу доступне архивске грађе и литературе. 

Кључне речи: Војно‐генерални гувернман, привредне прилике, 1916–1918,
Привредно одељење, експлоатација. 

Привредно (Девето) одељење Војно‐генералног гувернмана у Србији
надзирало је привредне активности на окупираном подручју и усклађивало их
са потребама Аустроугарске монархије. Окупациона власт је предузимањем
разних мера тежила да привредна богатства Србије искористи у што већој мери
за своје потребе. За време окупације дошло је до реновирања и отварања само
оних фабрика и погона чији су производи били неопходни на тржишту Двојне
монархије. Привреда је у потпуности била под војном управом, која је преузела
надзор над свим привредним објектима и контролисала делатност свих при ‐
вредних грана. Аустро‐Угарска је, примењујући немачку доктрину о
експлоатацији окупираних земаља, у првој и другој години окупације,
образовала нове институције и изградила својеврстан привредни систем који је
омогућавао немилосрдну економску експлоатацију Србије. Важну улогу у овом
процесу имао је Научни комитет за ратну привреду, основан при Ратном
министарству у Бечу 1916. године. Војна власт се занимала за пољопривреду,
неке занате и индустријске гране чији су производи били потребни у Двојној
монархији. Стога су првенствено обновљене фабрике и постројења прехрамбене
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индустрије. У извесној мери обновљени су и трговина (у виду државне трговине,
монополске и трговине на црном тржишту) и занатство. У новој организацији
привреде предвиђено је тзв. рационализовано снабдевање, односно снабде ‐
вање грађана преко легитимација за исхрану.

По Општим основама, у оквиру Деветог одељења, постојало је пет
одсека: Пољопривредна група, Централа за искоришћавање жетве, Шумарска
дирекција, Група занатства и Статистичка канцеларија. Пословником Царско‐
краљевске војне управе одређене су следеће рефераде Одељења: трговачко‐
занатлијска, пољопривредна, шумарска, ловна и риболовна и рударска.1

Привредне активности у Гувернману одвијале су се у складу са
потребама војног врха Двојне монархије. Из захтева двојице људи, који су имали
важне позиције, може се закључити да је Војно‐генерални гувернман за Аустро‐
Угарску био подручје које је требало свим расположивим средствима
експлоатисати. Генерал Конрад фон Хецендорф, шеф Генералштаба трупа
Монархије, наредио је 15. марта 1916. године гувернеру грофу Салису‐Севису
да свом енергијом и безобзирношћу брине о интересима вођења рата и
оружаних снага и да врши најдалекосежнију експлоатацију окупиране области
Србије. Генерал Хецендорф је истога дана написао извештај барону Иштвану
Буријану, министру спољних послова, у коме је врло сажето приказао основе
политике којом су се руководиле војне снаге приликом освајања Краљевине
Србије у јесен 1915. године: „На почетку офанзиве је Врховна команда изричито
наредила војсци да безобзирно искоришћава освојене области. Војни гувернман
сада уз примену драконске строгости спроводи разоружавање становништва и
обезбеђивање земље, а материјална средства Србије користи до крајњих граница
и без икаквог битнијег обзира према становништву. Ако се ово има у виду, онда
није недоследност него је мудрост што Војно‐генерални гувернман настоји да
предупреди отворен или пасиван отпор, примењујући одговарајући поступак
према становништву, односно што привредну активност земље, која нам је нужно
потребна ради наше економије, приказује као подизање стандарда /.../.“2 Гроф
Иштван Тиса залагао се да се строгим поступањем према становништву одржава
ред и мир у освојеној области и при том користе привредни потенцијали, и уз
примену крајње строгости преузму постојећа привредна постројења.3

По освајању Краљевине Србије, окупациона власт је сву државну и
знатан део приватне својине прогласила за ратни плен. Првих дана и недеља
окупације област је била препуштена на пљачкање војницима Централних сила.
Пљачка се наставила током читавог трајања окупације у виду конфискација,
реквизиција и контрибуција. Окупациона управа је, осим тога, до новчаних
средстава долазила и наплатом непосредног пореза (порез на земљиште,
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зграде, на камату од главнице и на ренту, на радње и зараду и порез на личност).
Пуковник Керхнаве, начелник штаба Војно‐генералног гувернмана, записао је
да се укупан доходак Гувернмана састојао од директног пореза, царине и пореза
на луксуз, такси и осталих дажбина.4 Поред обавезних давања, периодично су
увођене и друге новчане обавезе, као ратни зајмови.5

У својој окупационој зони аустроугарске власти су увеле нов начин
привредног пословања. По немачкој доктрини, коју је прихватила Двојна
монархија, дужност окупираних подручја је била да снабдевају окупациону
војску и цивилно становништво, а вишак производа да испоручују за потребе
јединица на фронту. О начину на који се вршила промена у организацији
привреде сазнајемо из приручника за више војне школе у Немачкој. Све ствари
које су се затекле на окупираном подручју Краљевине Србије, требало је пренети
у власништво Немачке, односно Аустро‐Угарске и Бугарске. Нова управа је
требало да организује жетву и поновну обраду поља, односно сетву. Ради
искоришћавања привредних капацитета у потпуности, овом доктрином
предвиђено је да се окупирано становништво добровољно, а по потреби и силом
натера да обради земљу. Освојене територије требало је детаљно претрести да
би се откриле све залихе намирница и сировина за даљу употребу. Привредне
објекте, фабрике и радионице, требало је преусмерити за задовољење ратних
потреба. Окупациона управа имала је задатак да редовно снабдева војску на
фронту и посаду у окупираној земљи. Вишак животних намирница требало је
разделити савезницима. Предвиђено је и увођење нове валуте. По новој
привредној доктрини, српска валута динар обезвређена је законским прописом за
пола своје вредности и замењена круном, односно на подручју Гувернмана
уведена је као важећа монета круна. Наглашено је да треба тражити ствари од
вредности (злато, племенити метали) и одузимати их, а плаћање у трговини
превести на папирни новац. Ради снабдевања домаћег становништва, предви ђено
је увођење система расподеле животних намирница, служећи се следећим
методама: 1. ограничење и строга рационализација домаће потрошње, 2.
реквизиција и одузимање свих врста, 3. одузимање на бази добровољне предаје,
4. концесионирање и монополисање појединих привредних добара. За снабде ‐
вање су биле задужене Централа за промет робе, Војна интендантура и Централа
за откуп жетве, а цене су регулисане прописима о максималним ценама.6

Од завођења окупационе управе, привредни систем је даље
дограђиван, оснивањем неких нових институција.7 Крајем 1915. године у
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4 Hugo Kerchnawe, Die Militarverwaltung in Serbien, u: Die Militarverwaltung in den von den
osterreich‐ungarischen Truppen besetzen Gebieten, Wien 1928, 239.
5 AС, ВГГ, Уредба о разрезу и наплати непосредног пореза и свештеничког бира у
поседнутим крајевима.
6 Даница Милић, Привредни систем у окупираној Србији, у: Србија 1916. године. Зборник
радова, Историјски институт, Београд 1987, 300.
7 Д. Милић, Привредни систем, 297–307; Иста, Стање у привреди Србије под аустро‐угарском
окупацијом 1917. године, у: Србија 1917. године. Зборник радова, Историјски институт, Београд



Београду је основана Робно‐саобраћајна централа са задужењем да буде
посредник и унапређује трговину између окупационих подручја у Србији и Црној
Гори и Аустро‐Угарске.8 Током 1916. године извршена је организација привреде
на новим основама, са циљем да се обезбеди рад ратне привреде у позадини,
а истовремено и да се побољшају услови живота у позадини и на фронту.
Октобра 1916. године у Бечу је основан Научни институт при министарству рата
(Научни комитет за ратну привреду) са одсеком за Србију, чији је представник
био др Сава Улмански, доцент Високе пољопривредне школе у Бечу.9 Задатак
Комитета био је да пронађе и примени одговарајуће мере, ради подстицања
производње на подручју Војно‐генералног гувернмана. Осим тога, требало је да
се путем новоуспостављеног привредног система, усаврши систем економске
експлоатације окупираног подручја. У пролеће 1917. године основан је Главни
центар за прикупљање сировина код Земаљског центра за Србију.10

Индустрија и занатство

Предратна индустрија Краљевине Србије била је оријентисана на
производњу робе широке потрошње. Од индустријских грана биле су развијене
текстилна и прехрамбена индустрија, као и производња дувана. Оваква
индустрија била је у тесној вези са другим привредним гранама, пре свега
пољопривредом. Изузетак је представљала фабрика оружја у Крагујевцу.11

Српска држава је мало улагала у индустријализацију земље, дајући предност
развоју железнице и јачању војске.

Основни проблем занатства и индустрије за време окупације био је
недостатак сировина за производњу. И у занатству и у индустрији радили су само
они погони чији су производи били неопходни тржишту Двојне монархије. Погони
су били под војном управом, и у њима су, поред војника и заробљеника радили и
цивили. Углавном је била заступљена прерађивачка индустрија (млинови, пилане).

Град Београд је пре рата био највећи индустријски и привредно‐
финансијски центар Краљевине Србије.12 За време окупације привредни живот
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1988, 37–45; Иста, Привреда под окупационим режимом, у: Србија 1918. године и стварање
југословенске државе. Зборник радова, Историјски институт, Београд 1989, 9–17; Иста,
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светског рата. Зборник радова, Историјски институт, Београд 1990, 51–63.
8 АС, ВГГ, IX/427.
9 АС, ВГГ, VIII/739, 10. октобар 1916, N. 8415.
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2, Београд 1974, 429–468; Д. Милић, Привреда Београда (1815–1914), у: Историја Београда,
књ. 2, Београд 1974, 349–424; Никола Станаревић, Београд као привредни центар, у:
Београд, приредили Б.Н. Гавриловић, С. Пандуровић, Р. Парежанин, Београд 1940.



српске престонице је потпуно замро.13 Почетком новембра 1915. године из
Београда је прослеђен извештај барону Буријану да је град много оштећен.
Живот у граду потпуно је заустављен, већина занатских радњи и много
приватних кућа уништене су или тешко оштећене. Уништено ће се обновити без
већих улагања, а град ће дуго осећати последице рата.14

Током ратних дејстава оштећена је већина фабрика и индустријских
објеката. Кланица је била знатно оштећена у борбама. Војна власт је врло брзо
поправила један погон, који је користила за товарење свежег и сушеног меса за
своје потребе. Кланици је придодат и млин за искоришћавање изнутрица и
отпадака. Погоне за потребе цивилног становништва поправио је у лето 1916.
године Владимир Ђорђевић.15 Фабрика шећера на Чукарици оспособљена је за
рад тек крајем септембра 1918. године, али је неколико дана касније, услед ратних
дејстава, рад био поново обустављен.16 За време рата радила је пивара Бајлони.

Од почетка 1916. године војна управа започела је са издавањем дозвола
за отварање занатских и трговачких радњи. Највише их је отворено у марту (510),
а најмање у децембру (92). На почетку године је отворено више радњи, а у другој
половини године њихов број је почео да опада. У следећој години управа града
издала је 3.614 дозвола за отварање радњи – за прераду коже, опанчарских,
сарачких, седларских, крзнарских и штављарских. И у последњој ратној години
градска управа је издавала дозволе за отварање занатских и привредних објеката.17

И у другим градовима седиштима окружних команди привредни живот
је такође замро. Град Крушевац је у 1916. години од индустријских објеката имао
фабрику за прераду дрвета и товарну станицу за прерађевине пилане Боже
Јеличића са Копаоника, пољопривредну станицу и расадник. Следеће године у
граду је отворена фабрика леда. Крајем 1917. почела је да ради електрична
централа.18 У Ужицу су радила индустријска постројења: механичко‐ткачка
индустрија, електрична централа, стругара и индустријски млин. Цивилни
комесар Гувернмана, гроф Лајош Талоци, забележио је да је механичка ткачница
Ужичког ткачког акционарског друштва радила искључиво за војне потребе. О
занатству имамо мало података. Поуздано се зна да су у лето 1916. године
отворене кројачке и обућарске радње ради снабдевања официра одећом и
обућом.19 У Смедереву је током окупације постојао један индустријски објекат,
пилана. Осим пилане, помињу се и две циглане и три парна млина. У округу
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(Велика Плана) радила је фабрика конзерви чији су производи били намењени
задовољавању потреба Аустро‐Угарске и Немачке.20

По окупацији Крагујевца, Немци су планирали да у војној фабрици
организују производњу за своје потребе. Услед непредвиђене околности, отпора
домаће радне снаге, они нису били у стању да организују производњу. Стога је
фелдмаршал Аугуст фон Макензен именовао једног официра за команданта
Војнотехничког завода. Потом је формирана комисија за смештај заплењеног
материјала, у саставу: оберлајтнант Гизелман, оберлајтнант Брауер и један
пиротехничар. Комисија је почела са радом 7. децембра 1915. године и
пописивала је заплењени материјал и машине који су потом транспортовани у
државе Централних сила.21 У граду је 1916. године радила фабрика коже и два
парна млина.22 Издаване су дозволе за отварање кафана, пекара, седларских
радњи, али се не зна њихов број. Отворена је и фотографска радња.23 У Чачку су
радила три парна млина, а у округу је постојала парна стругара и електрична
централа (војни погон) у Краљеву.24 У 1917. години у граду је било 80 занатских
радњи, претежно опанчарских, обућарских и кројачких.25

Током окупације у Шапцу су радила индустријска предузећа: две пилане,
три млина, електрична централа и циглана.26 На стругари је обрађивана дрвна
грађа, у циглани се само у једном делу пекла цигла. За потребе војске основана
је ледара. Војне погоне финансирала је војна управа и у њима су радила стручна
војна лица, уз мали број цивила.27 У округу су радила индустријска постројења:
млин и парна стругара у Лозници и рудник антимона у Крупњу и Зајачи.
Прерађивачка индустрија била је у рукама војне управе, становништво се
углавном бавило сточарством и земљорадњом, а занатство је, услед недостатка
сировина, било ограничено на минимум.28 У Ваљеву је радило неколико погона
прерађивачке индустрије: три парна млина, пивара, електрична централа и
фабрика леда.29 У Горњем Милановцу радила су два млина.30 У округу није било
великих индустријских погона, а занатство је било у веома лошем стању.31

У градским насељима три јужна округа индустријска производња је и у
предратном периоду била тек у зачетку. За време окупације, углавном су
постојали погони тзв. мале индустрије и слабо развијено занатство. У Новом

Божица Младеновић

368

20 АС, ВГГ, XX/98, 1917, XIV/65; Министарство иностраних дела, Политичко одељење, 1917,
Инф. досије VII, фaсц. 3
21 Ж. Спасић, нав. дело, 133.
22 АС, ВГГ, XIV/66. 
23 Исто, VIII/1211 и VIII/1216.
24 Исто, XIV/59, XX/106, Чачак, јун 1918.
25 Исто, XX/79, Чачак, август 1917, N. 391.
26 Исто, XIV/56.
27 Исто, XX/89, Шабац, 18. септембар 1917, Nr. 770/17.
28 Исто, XVIII/416, Шабац, 8. јун 1918, Nr. 770/17.
29 АС, ВГГ, XIV/410.
30 Исто, XX/630.
31 Исто, XIV/58.



Пазару постојао је млин, који је у рату разорен. Делимично обновљен, служио
је искључиво за потребе војске. У Сјеници је отворен нови погон за израду
тепиха. Да би се побољшао квалитет израде тепиха, у радионицу је примљена
и арапска инструкторка.32

Трговина

У Војно‐генералном гувернману постојало је неколико врста трговине:
државна трговина која се обављала преко Централе за промет робе, трговина
монополским производима и трговина на црном тржишту, где се роба које није
било на државном тржишту, набављала по вишим ценама.

Трговина у Србији за време окупације окарактерисана је од савре ‐
меника као „ситничарска и локална“. Предратна трговина у престоници имала је
широку и моћну организацију.33 За време окупације се трговина свела на продају
животних намирница и одевних предмета.

Непосредно по окупацији, када је већина српских трговаца избегла а
роба се због отежаног саобраћаја тешко могла превозити, Војно‐генерални
гувернман основао је Централни магацин робе, који је набављао потребну робу
из Двојне монархије и у почетку је одмах продавао купцима, а касније, када су
се српски трговци вратили из бежаније, и њиховим посредством. Убрзо је
наредбама уређен царински систем, па је Централни магацин обуставио рад.
Уместо њега образована је Централа за промет робе, која је уређена по већ
опробаном примеру сличне установе у Пољској. Централа за промет робе
водила је рачуна и о потребама становништва окупираног подручја и од
Министарства финансија потраживала контигенте, којима је требало
задовољити њихове основне потребе. Централа је, поред тога, обавештавала
надлежне у Монархији о производњи и потрошњи у освојеној области, давала
обавештења о царинским, пасошким и саобраћајним приликама, упућивала на
изворе где се могла набавити и продати одређена количина робе.34

Због ратних потреба, била је неизвесна редовна набавка вагона за
транспорт робе, што је отежавало услове за пласирање већих количина робе на
тржишту. То је био главни узрок да је трговина ретко била у рукама крупних
трговаца. На тржишту је долазило до сталног повећања цена животних
намирница, јер су трговци са малим капиталом могли купити ограничене
количине робе и у њену цену морали урачунавати проценат који је одговарао
њиховим трошковима за робу из Двојне монархије. Производе из Србије, који су
намењени извозу, у почетку је преузимао војни Централни робни магацин, по
ценама нижим од стварних. Окупациона власт је увела нов царински систем, а
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за увоз у Србију издаване су посебне дозволе. Наредбом од 25. марта 1916.
године сужен је асортиман увозних и извозних производа, мада је у мају и јуну
дошло до извесне либерализације спољне трговине. Трговина се одвијала под
надзором Централе за промет робе. Декретом од 4. маја 1916. године војна
власт преузела је неке богате трговинске радње и поставила им нова
руководства из редова аустријског и мађарског, и понекад српског капитала.35

У државној, односно тзв. слободној трговини, која је била ограничена
само на увоз неопходне робе, у јесен 1916. још увек се осећала депресија.
Сматрало се да је слаб увоз резултат разорених саобраћајних веза и интернирања
већег броја српских трговаца. Гувернман је потраживао увоз одређених
производа из Аустро‐Угарске. Увозили су се производи који се нису производили
у Србији. Углавном су се сви артикли са списка увозили за аустријске официре,
војнике и чиновнике, односно за војне и породичне потребе.36

Аустро‐Угарска је, да би обезбедила сталан извор прихода, увела у
пролеће 1916. године монополску трговину. Монопол је уведен на робу широке
потрошње: со, шећер, папир за цигарете, шибице, петролеј, шпиритус...
Монопол је постао главни извор прихода окупационе власти. Монопол на дуван,
папир за цигарете, со и шибице имало је Мађарско банкарско и трговачко
акционарско друштво, а на шпиритус и петролеј Пештанска мађарска
комерцијална банка.37

Наредбу о монополу шећера издао је Адолф фон Ремен, генерални
гувернер. Одређено је да увоз шећера у Војно‐генерални гувернман и продају у
том подручју задржава за себе царско‐краљевска Војна управа. Војна управа
увозила је шећер без плаћања царине и имала је право да овласти поједина лица
да тргују шећером. Цене шећера одређивао је Гувернман. Укинути су сви
непосредни порези на производњу и продају шећера. Дозволе за трговину
шећером давала је окружна команда на чијој се територији трговало. Радња у
којој се продавао шећер била је под сталним надзором. Органи задужени за
вршење надзора имали су слободан приступ у просторије радње, право да
претресу и прегледају пословне књиге. Дозвола се могла одузети због
злоупотребе, као што је продаја по већим ценама од прописане. За кршење
прописа о трговини изрицана је новчана казна до 5.000 круна или затворска
казна до шест месеци.38 Окупациона власт није поправила фабрику шећера у
Београду, очигледно зато што им је више одговарало да на српском тржишту
продају шећер произведен у Двојној монархији по монополским ценама и тако
остваре огромну зараду.

Војној управи је такође припало право производње, куповине, увоза и
продаје свих врста шпиритуса и петролеја. Продајом је руководила Војна управа
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која је привременим уговором о закупу дала право на куповину, увоз и
велепродају тих артикала Мађарској комерцијалној банци из Будимпеште, уз
услов, да ове робе буде увек довољно у Србији. Банка се обавезала да у Београду
отвори експозитуру под називом Царско‐краљевска средња управа продаје
шпиритуса, односно петролеја. Банка је, такође, требало да у сваком округу отвори
магацин за велепродају ових производа. Велепродаја, односно Царско‐краљевски
велики магацин продаје шпиритуса односно петролеја, био је под финансијским
надзором Окружне команде. Најмања количина шпиритуса и петролеја која се
испоручивала на велико износила је 100 литара. Малопродаја ових производа
обављала се слободно. Међутим, пошто ових производа није било довољно,
петролеј и шпиритус су кријумчарени. Кријумчарење се кажњавало новчано од
150 до 300 круна и одузимањем робе у корист Војне управе. Уколико кријумчар
није могао да плати казну, она се претварала у затворску.39

Због великих несташица монополске робе, развијено је било кријумчарење
шећера, соли, петролеја, дувана, шибица и папира за цигарете, што су окупа ‐
ционе власти посебно регистровале у Шабачком округу. Кријумчарења
монополском робом било је у свим окрузима, а нарочито у три јужна округа.40

У три јужна округа дозволе за продају монополских производа добијали
су угледни домаћи људи. У Новом Пазару је дозволу за трговање шпиритусом
добио Рушид‐ефенди Барјактаревић, за остале монополисане артикле Риза‐беј
Мурадбеговић. У Митровици је дозволу за трговање петролејем добио Неџид‐
беј Драга, а за со Риза Дева.41

Улагање Аустро‐Угарске у обнављање српске привреде

Убрзо по окупацији одређени војни и трговински кругови у суседној
Монархији сматрали су за исплативо да улажу свој капитал у обнову разорене
српске привреде. Оценили су да је дошао тренутак да Србију привредно сасвим
потчине, односно да улажу у развој оних грана чији су производи неопходни на
тржишту Аустро‐Угарске.

Већ почетком новембра 1915. године, гроф Сечењи, представник
Министарства иностраних послова у Београду, послао је извештај барону
Буријану о неопходности улагања у развој Београда. Сматрао је да Београд и
Земун треба мостовима повезати у један дупли град, сличан Будимпешти. Тај
дупли град би, уз појачане саобраћајне везе Дунавом, имао услове да се развије
као амерички градови.42 Почетком 1916. већ је стигла прва понуда за улагања у
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српску привреду. Парни млин из Будимпеште упутио је понуду за поправку
парног млина Поповић у Београду, као и сарадњу у даљем пословању.43

Преписка барона Буријана и грофа Сечењија потврђује став да је Беч желео да
прикључи Београд Двојној монархији. Зато су и сва улагања у обнављање
привредних постројења града оцењивана као исплатива.

У 1917. години војне власти су поново наглашавале потребу што бржег
успостављања директних веза између трговаца Двојне монархије и окупиране
области. Врховна команда захтевала је да се у овај посао упусте само „јаке и
пословно озбиљне фирме“ из Монархије. Врховна команда је, такође, очекивала
од Гувернмана да свим снагама ради на оживљавању трговинских односа и да
окупирану област сачува као сигурно тржиште у будућности. Осим оживљавања
старих, планирано је и започињање нових послова.44

У децембру 1917. године војном врху Двојне монархије у Тешену
јављено је из Ниша да је дошао тренутак да се Србија привредно „освоји“, без
обзира на то шта ће се десити у будућности. У извештају је оцењено да би у свим
већим градовима требало основати филијале банака и отварати радње које би
продавале увозне артикле: со, кафу, чај, шећер и дуван. Требало би такође
помоћи обнављање индустрије, посебно у богатој моравској области, односно
пружити јој услове да се „добро укорени“. За укорењивање, писало је у извештају,
треба искористити фабрике које постоје на том подручју и које су у предратном
периоду већином биле под контролом немачког и чешког капитала.45
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Božica Mladenović

ECONOMIC CONDITIONS 
IN THE MILITARY‐GENERAL GOVERNMENT

OF SERBIA 1916–1918

Summary

The Commercial (IX) Department of the Military‐General Government in
Serbia regulated economic life in the occupied territory and synchronised it with
needs of the Austro‐Hungarian Empire. The entire economy of the Kingdom of Serbia
was concentrated in urban areas, with the exception of agriculture. By taking various
measures, the occupying authorities tended to utilise the Serbian economic wealth
as far as possible for their own needs. During the occupation, only those factories
and plants whose products were essential for the Dual Monarchy were renovated
and opened. The military administration completely governed the economy and
monitored the work of restored commercial buildings. The occupying authorities were
especially interested in some sectors of the economy such as agriculture, crafts and
food processing. Food‐processing factories and plants were predominant. They
operated using the workforce of war prisoners, and if necessary soldiers, rarely
engaging civilians. Trade was restored to some extent (in the form of state‐controlled
trade, monopolies and trade in the black market). The presence of craft
manufacturing depended on the purchasing power of the local population and the
available goods and raw materials. 

The new organisation of the economy was established during the first and
second years of the occupation. Austria‐Hungary, applying the German doctrine of
exploitation of occupied countries, founded various economic institutions. It built a
unique economic system, which allowed for absolute economic exploitation of Serbia.
An important role in functioning of the “new economic system“ was played by the
Scientific Committee on the War Economy, established by the War Ministry in Vienna
in 1916. During the second and third years of the occupation, the Austrian and
Hungarian capital was invested in a variety of economic activities, with the aim of
collecting funds and gradual transition to normal banking and financial operations.
This idea originated from the military and business circles, which fully believed that
the occupied areas would remain within the Dual Monarchy after the war.

Keywords: Military‐General Government, economic circumstances, 1916/1918,
Commercial Department, exploitation.
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Ана СТОЛИЋ

„СА РОДОЉУБЉЕМ СРПСКИХ ЖЕНА 
ИМАЋЕ СВЕТ ЈОШ ДА РАЧУНА“.1

ПАТРИОТИЗАМ СРПКИЊА И НЕКИ АСПЕКТИ 
КРЕИРАЊА НОРМАТИВНОГ ПАТРИОТСКОГ ОКВИРА 
ПРЕД ПОЧЕТАК ВЕЛИКОГ РАТА

Апстракт: Већина феминистичких историчара је сагласна да је са избијањем
Првог светског рата политичка димензија покрета за еманципацију жена на плану стицања
политичких и грађанских права потиснута у други план у име патриотских дужности „жена
као жена“. У многим европским земљама већина жена дотада ангажованих у покретима за
еманципацију уклања феминизам са својих активистичких агенди и окреће се националним
дужностима и задацима. У Краљевини Србији готово упоредо са почетком епохе ратова
1912. године покрет за еманципацију жена почиње да добија оквире савременог
феминистичког деловања кроз постављање захева за стицањем политичких права, премда
као другостепеног циља у односу на задатке на националном пољу. Тема овог рада односи
се на питања када су и на који начин су формулисани нормативни оквири патриотских
женских улога у рату, у којој мери саме жене учествују у њиховом промовисању, којој
друштвеној групи припадају, на коју друштвену групу се апелује као на аутентичног носиоца
женских патриотских дужности и коначно у којој мери је ратни патриотизам послужио само
да нагласи родну поделу у политичкој, друштвеној и економској сфери и поред делимичне
афирмације жена у новим родним улогама. 

Кључне речи: феминизам, патриотизам, балкански ратови, Први светски рат,
Коло српских сестара.

Данас је сасвим извесно да теме које припадају области женске историје
имају политичку, социјалну, културну, па и војну, односно ратну димензију. У
последњих тридесет година у оквиру женске историје преиспитана су бројна
питања која се тичу односа државе и ратовања и места и улоге жена у њима.
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1 Цео цитат гласи: „Са родољубљем српских жена имаће свет још да рачуна. Када њихови
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јер је родољубље у њих јаче од њихових личних осећаја. Код њих иде напред дужност



Створен је солидан темељ на коме су генерације историчара женске историје
прошириле поље истраживања, анализе и развиле нове теоријске приступе.2

Историја жена и рат били су централни проблем у бројним монографијама и
чланцима а питања која су покренута тицала су се мењања статуса жена‐
грађанки, преговарања у вези тога и покушаја преобликовања тог статуса током
Првог светског рата. Преговарање у вези женског места и простора у време рата
било је удружено са истраживањем ширег односа жена и државе и друштва.
Коначно, указано је на то да су женске улоге у рату дубоко повезане са њиховом
употребом од стране политичких субјеката, њиховим приступом друштвеним и
политичким структурама и њиховој важности за државу на репрезентативном
нивоу. Владајући кругови су врло брзо схватили да су жене веома битне у ратним
напорима.3 Иако нису биле политички субјекти, показало се да су неопходне за
успешну милитаризацију друштва и државну реторику ратовања, јер док им је
улога у јавном дискурсу дефинисана као маргинална у односу на политику и војску,
њихово учешће у различитим службама и репрезентативност у националном
дискурсу били су од суштинске важности за ношење са ратом и ратним приликама
.4 У том оквиру настале су бројне анализе утицаја Великог рата на родне односе и
конструкције родних идентитета као добро утемељена и истражена тема међу
историчарима у западној Eвропи, који су сагласни да је са избијањем Првог
светског рата политичка димензија покрета за еманципацију жена на плану
стицања политичких и грађанских права потиснута у други план у име патриотских
дужности жена као жена.5 У многим европским земљама већина жена дотада
ангажованих у покретима за еманципацију уклања феминизам са својих
активистичких агенди и окреће се националним дужностима и задацима. У серији
под називом The Great War and the Shaping of the Twentieth Centuryу продукцији
ПБС‐а (Public Broadcasting Service) из 1996. године представљен је широк спектар
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према народу. Из тога излази њихова снага, а оне су у стању да поднесу највеће жртве и
због тога остаје код њих и оно немогуће‐могуће. Код свију тих жена има једна мисао:
Србија не сме пропасти. Она љубав српских жена према народу и отаџбини дубоко
потреса; њихова заједница и јединство осећаја задивљује. Тај заједнички осећај тако је
силан, да га још није видео свет“. Catharina Sturzenegger, Serbisches Rotes Kreuz und
internationale Liebestӓtigkeit wӓhrend derBalkankriege 1912/1913, Zürich 1914, 56 (наведено
према часопису Жена 2 (Нови Сад 1914) 154).
2 M. Bucur, Between the Mother of the Wounded and the Virgin of Jiu: Romanian Women and
the Gender of Heroism during the Great War, Journal of Women’s History 12, 2 (Summer 2000)
30. http://muse.jhu.edu/journals/jowh/summary/v012/12.2bucur.html
3 K. Offen, European Feminisms 1700–1950. A Political History. Stanford 2000, 258.
4 T. Proctor, „Patriotism is not enough”: Women, Citizenship, and the FirstWorld War, Journal of
Women’s History 17, 2 (2005) 169. http://muse.jhu.edu/journals/jowh/summary/v017/17.2proctor.html
5 Реч је о познатој линији историјске аргументације за тај тип феминистичке традиције
која је према неким мишљењима била доминантна у Европи до првих деценија 20. века
и која је била заснована на захтевима за еманципацију жена на основу њихових родних
улога супруга, мајки, васпитачица а не на темељу њихових права као слободних,
самосталних индивидуа.



сложених аспеката нестабилних родних улога које су настале почетком рата.6

Насупрот томе, у осталим деловима Европе су, ако се изузме обимнија литература
која је посвећена питањима женског доприноса у рату и револуцији у Русији, жене
у овом контексту остале мање‐више невидљиве. 

Код нас су се у последње време историчарке књижевности бавиле
перцепцијом Великог рата у тзв. женској књижевности (посебно у делима
Исидоре Секулић и Данице Марковић) и патриотским језиком женских часописа
пред почетак рата.7 Књига Божице Младеновић Жена у Топличком устанку 1917.
је једина историографска студија која је посвећена различитим женским улогама
током устаничких дешавања у Топлици. Посебно су драгоцена истраживања и
прецизна реконструкција доприноса Српкиња лекарки у ратовима у 20. веку у
радовима Вере Гавриловић.8 На другој страни, неуспех феминистичког покрета
у Србији и Краљевини Југославији да унапреди правни и политички положај
жена у годинама после Првог светског рата, као и приступ и језик у јавном
дискурсу после Великог рата, указују да је постојала видљива тенденција да се
учешће и доприноси жена у рату ограниче на препознатљиве женске улоге и
тиме на известан начин маргинализују. То се чинило на два начина: произво ‐
дњом хероина у оквирима познатих женских улога које се у ратним условима
најчешће везују за болничаркe или контролисаним и смишљеним грађењем
представе у којој се замена улога, као у случају жена ратница, сматра пре као
одступање од норме, нека врста ексцеса.9 У првом случају најупечатљивији је
пример сликарке Надежеде Петровић, политичке и националне агитаторке,
„уметнице ратнице“, на дужности преминуле болничарке, чији се патриотизам
и ангажман уклапао у политичко‐идеолошку матрицу времена. Међутим, постоје
и тумачења да је управо њено разумевање патриотског деловања било
производ индивидуализације, борбе за слободу мишљења и сопствени
интегритет.10 На другој страни је пример Милунке Савић, ратнице одликоване
бројним одличјима и, како се и данас често помиње, „заборављене хероине“.
Процес „заборављања“ једне личности означио је готово потпуну маргинализацију
и оних које су биле сличне њој: Софија Јовановић, Јелена Шаулић, Љубица Чакаревић,
Мара Пејчић. Њихови поратни животи били су, осим у комеморативним
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приликама, обележени повратком у женственост односно у старе женске улоге.
Да ли као одговор на такво занемаривање или само као испуњавање задатка у
оквиру ширег међународног пројекта, у публикацији Српкиње у служби отаџбини
и народу у издању Југословенске женске секције Фидака (Међусавезничког
удружења бивших ратника) уочљива је потреба да се истакне и меморише
мноштво женских улога у балканским и у Првом светском рату.11 Међутим, и
даље се врло мало зна о ситуацијама у којима су живеле жене (и мушкарци) које
излазе из прописаног норматива о хероизму и врлини током рата и самим тим
њихова искуства дуго нису била материјал вредан пажње. Осим тога, ако се
изузму радови представница страних хуманитарних мисија у Србији,12 мало је
аутентичних женских сведочанстава из позадине ратних дешавања као што су
Дневнички записи Наталије Матић Зрнић, жене која је водећи очајничку борбу
за преживљавање своје породице у условима окупације износила повремено
критичке осврте према политици српске владе или Дневник Наталије
Аранђеловић у коме се, према анализи Божице Младеновић, јасно види како је
створена активна женска мрежа солидарности у окупираном Београду.13

Покрети за еманципацију жена и феминизам представљају једну од
битних окосница европске историје друге половине 19. и у 20. веку. Феминизам
је, како наводи Карен Офен, заједно са осталим „измима“ епохе: либерализмом,
национализмом и социјализмом, дубоко политички повезан са феноменом
модерне демократије.14 Перспективе феминизма, односно покрета за
еманципацију жена који је почетком 20. века већ дефинисан као скуп идеја и
разноврсних пракси усмерених ка достизању политичке, правне, друштвене и
културне једнакости жена, биле су у великој мери зависне од политичких и
ратних догађаја на глобалном нивоу. Укратко, до почетка Првог рата и у оквиру
националних покрета за еманципацију жена, без обзира на све разлике које су
постојале, и у интернационалним женским организацијама постигнут је
консензус о томе да све жене, укључујући и удате, морају да остваре политичка
права и пуно грађанство у својим националним државама. Коначно, иако до
1914. године борба за политичка права жена није доживела успех, цела Европа
је тражила одговоре на изазове које је постављала еманципација жена. Рат је
урушио сав тај напор који је трајао од почетка 20. века.

Антиратна поставка која је дошла до изражаја на Међународном
конгресу жена у Риму у мају 1914. са позивом за „рат против рата“ била је
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заснована на ставу да рат репрезентује најекстремнији продукт мушке
доминације, да су владе широм Европе схватиле да жене далеко од тога да су
неважне у ратним напорима, да су жене иза линије такође предмет
мобилизације у помоћним улогама служења националним интересима.
Уопштено гледано, према речима Карен Офен, феминистичка дилема: лојалност
нацији или опозиција рату, у већини европских земаља, посебно оних које су
окупирале Немачка и Аустроугарска није дуго трајала. Патриотизам је надвладао
феминизам, осим малих група које су пружале отпор рату (нпр. социјалисткиње
око Кларе Цеткин и друге). Многе феминисткиње су се активно посветиле
ратним напорима, иако су неке (нпр. енглеске сифражеткиње) то чиниле у
очекивању да ће нове улоге у рату касније увећати могућности за остварење
њихових захтева. „Патриоткиње“, које су раније делиле интернационално
феминистичко искуство и уверење да је за остварење њихових захтева
неопходна шира европска кампања, сада прихватају да су им непријатељи они
који припадају нацији која је непријатељ њихове земље.

У Краљевини Србији управо су пред почетак ратова дефинисани циљеви
покрета за женску еманципацију који су га приближили тада савременим
феминистичким организацијама. Међутим, тај процес је трајао годинама. Када
је 1906. године оформљен Српски народни женски савез као јединствена
национална организација, у њега су ушла бројна женска удружења: Београдско
женско друштво, Коло српских сестара, Друштво кнегиња Љубица итд.
Иницијатива за настанак Савеза потекла је од Међународног женског савеза и
Међународне алијансе за борбу за право гласа, који су као услов за пријем у
њихово чланство захтевали да се у правила Савеза унесе борба за право гласа за
жене. Српски савез је окупио веома различите женске организације, чланице су
појединачно имале врло различите ставове у погледу дефинисања циљева
Савеза, а већина је желела се у правилима Савеза, па самим тим и његовим
активностима, не мења ништа у погледу деценијама раније дефинисаних родних
улога жена према којима је, између осталог, национални хуманитарни рад био
искључиви и једини оквир за њихову јавну делатност. Међутим, после
вишегодишњег преговарања, превладала је струја која је заступала јасно
стратешко опредељење: жене у Србији треба да се посредством међународних
организација представе европској јавности и предоче „националне вредности“
Српкиња, као и „праведну борбу Србије за национално ослобођење“.15 Тек тада
је било могуће да се у програм Савеза укључи и борба за право гласа, али као
„другостепени задатак“ после рада на хуманитарном плану. Коначно, 1911.
године дефинисан је еманципаторско‐феминистички оквир рада Савеза
првенствено на описмењавању и културном унапређивању жена, стицању
најпре грађанских а потом и политичких права.16 Ипак, на главном скупу 1911.

„Са родољубљем српских жена имаће свет још да рачуна” ...

379

15 Домаћица 1 (1912) 12–13.
16 Д. Иванић, Успомене, приредила Јасмина Милановић, Београд 2012, 137–143; N.
Božinović, Žensko pitanje u Srbiji u XIX i XX veku, Beograd 1996, 71–77; Љ. Станков, Катарина
Миловук (1844–1913) и женски покрет у Србији, Београд 2012, 108. 



године одбијен је предлог неких чланица да се Савез придружи соција ‐
листкињама или да се упути одвојена петиција за стицање општег права гласа,
попут оне коју је народни посланик Триша Кацлеровић у име жена
социјалдемократа поднео у Народној скупштини. У годинама балканских ратова
и пред почетак Првог светског рата, поред хуманитарних активности у Савезу су
покренута питања изједначавања положаја запослених жена са мушкарцима
према квалификацијама, способностима, образовању и раду. Ови проблеми
највише су погађали жене запослене у државној служби: учитељице, лекарке,
телеграфисткиње које су одбиле предлог да о томе разговарају на некој будућој
конференцији свих радница у Србији. Посебно је за нашу тему важан случај
лекарки у Србији које су први пут пред рат поставиле питање о свом статусу.
Наиме, оне нису уживале здравствено сигурање и право на пензију са
образложењем да не служе војску а показало се да су у рату итекако војни
обвезници. Ако се изузму појединачна исказивања антиратног става, као што је
на пример објављивање романа „Доле оружје“ Берте фон Сутнер, коју је превела
Катарина Миловук почетком 20. века, у Србији су једино жене социјалдемо ‐
краткиње у оквиру Секретаријата жена социјалдемократа следиле антиратну
партијску политику.17 Национално патриотско опредељење као опште место
европског феминизма пред рат важило је и за Србију. У околностима које су је
задесиле наравно да није могло бити говора о некаквом даљем раду у правцу
проширивања женских права. 

Познато је да је конституисање феномена као што су патриотизам,
хероизам и врлина као покретачких механизама мобилизације људи у годинама
пред рат представљало озбиљан политички и културни задатак за владајућу
политичку структуру, интелектуалце и научнике. У оквиру тог „посла“ културно
конструисање одговарајућих родних улога и задатака има велики значај.18 Жене
су постале више него икада пре објекат посебне пажње у процесу обликовања
њиховог јавног понашања и идентитета у односу на потребе државе и нације.
При свему томе, подела на различите, одвојене националне, друштвене и
културне задатке мушкараца и жена имала је истакнуто место у јавном дискурсу
а подупирана је аргументацијом која је у Србији била посебно развијана у првој
деценији 20. века. Осим у процесу образовања, добила је велики простор у
публицистици, штампи, популарној науци. У том погледу можда књига др
Војислава Бакића „Српско родољубље и отачаствољубље“ из 1910. године на
најбољи начин указује на политизацију родних улога и дефинише заокружен
програм у креирању родних нормативних оквира патриотских дужности Срба и
Српкиња: оне, пошто не бране отаџбину на бојном пољу, рађају и васпитавају
српске јунаке, храбре и подстичу мужеве, браћу и синове да јуначки бране
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отаџбину. Образоване Српкиње служе као болничарке, раде у удружењима на
остваривању патриотских и родољубивих циљева.19

Такви циљеви, у суштини политички, нису могли да буду остварени у
оквирима Београдског женског друштва, најстаријег и дотада јединог женског
удружења у Краљевини Србији. Разлога за то има више а међу најуочљивијима
су смена генерација и недовољан капацитет Београдског женског друштва и
његовог социјално хуманитарног оквира рада. Нова удружења, Друштво
кнегиње Љубице а посебно Коло српских сестара су својом хуманитарном и
пропагандном делатношћу у првој деценији 20. века територијално и политички
била на линији циљева државне политике према Косову и Метохији и
Македонији. Организација Коло српских сестара имала је двоструки политички
значај: посредством активности жена обављан је веома важан хуманитарни
посао у Старој Србији а дистрибуцијом њеног гласила Календара „Вардар“, који
је штампан у тиражима од око 20.000 примерака, држава је имала поуздан
пропагандни канал. Међутим, у исто време тиме је отворено ново подручје за
видљивији ангажман жена у јавном домену.20 Вођство у освајању тог простора
преузела је неколицина вредних, способних, образованих, али и релативно
имућних жена (Делфа Иванић, Надежда Петровић, Јелена Лозанић, Љубица
Луковић, Мирка Грујић...). Чланство и добровољни ангажман у оба удружења
представљало је неку врсту престижа за припаднице једног друштвеног слоја у
Србији. То су већином биле супруге и кћерке политичара, дипломата, чиновника,
трговаца и професора. Оне су махом остајале чланице „старог“ Београдског
женског друштва и његових подружница у унутрашњости Србије, али су
приступале и новим друштвима, пре свега Колу српских сестара. Да је реч о
сасвим измењеним оквирима присуства у јавности, приступу циљевима као и
садржини и ширини делатности у односу на до тада доступно подручје рада,
сведочи реторика жена у име жена, али и у име целог народа, која је била у
оптицају у текстовима у Календару „Вардар“, гласилу Кола од 1906. године. Иако
је била формулисана у оквирима познате традиције о женским родним улогама,
наглашена линија патриотске аргументације умножила је прилике за другачије
јавно представљање за један број жена. Оне су се први пут нашле у позицији да
отворено коментаришу политичке догађаје и чак делимично утичу на креирање
реакција путем тог медија, као на пример у тренутку када је „Вардар“ био
забрањен у Аустроугарској.21 Док је у „Домаћици“, месечнику који је издавало
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19 В. Бакић, Српско родољубље и отачаствољубље, Београд 1910, 147–149. Вид. још: А.
Столић, Улога жене. Феминистичка гледишта Јаше Томића, у: Сабрана дела Јаше
Томића, Нови Сад 2006, 17–36; Иста, О културној (ре)продукцији нације: род и нација у
ставовима српске елите почетком 20. века, у: Теорије и политике рода, Т. Росић (ур.),
Београд 2008, 187–194.
20 Занимљиво је да су и савременици противећи се оснивању Кола видели у њему
политичку организацију. Једна од оснивачица, Делфа Иванић, се жестоко супротстављала
таквој примедби. Успомене, 121.
21 Календар “Вардар“, год. V (1910) 34.



Београдско женско друштво, национална патриотска реторика била је
умеренија, у часопису „Жена“ који су у Новом Саду уређивали Милица и Јаша
Томић промењена је комплетна уређивачка политика. Дотада феминистичко,
ово гласило је почетком ратова заузело национално‐патриотски курс.22

То је на другој страни, некима од њих остављало довољно простора за
самосталност у доношењу одлука, у раду, у грађењу мреже сопствених контаката
и комуникације и претпоставља се: одрђеном степену личне слободе.23 Коначно,
то се показало управо у балканским ратовима и посебно после 1915. године када
су жене које су руководиле Колом дале велики допринос у спашавању живота,
допремању помоћи за Србију, организацији живота за избегло становништво,
афирмацији Србије у међународној савезничкој јавности итд. Резултат је често
уочљив и кроз показано задовољство, самопуздање због постигнутих успеха у
таквим акцијама.24

У поређењу са политикама које су вођене у другим европским земљама
у погледу патриотске мобилизације женске популације пред Велики рат,
Српкиње су стицајем околности имале већ велико искуство из периода
балканских ратова 1912–1913. године. Припрема за тај ангажман започела је
неколико година раније. Коло српских сестара је од 1906. године организовало
болничке курсеве за своје чланице, а оне које су га завршиле радиле су 15 дана
у болницама што се из касније перспективе чак сматрало неком врстом
компензације за служење војног рока.25 После Анексије Босне и Херцеговине
1908. године намера да се увећа број болничарских курсева већ је отворено
објашњавана потребом да се буде спреман за рат.26 Пред почетак Првог
балканског рата у Србији је било обучено 1.500 болничарки и оне су, заједно са
25 лекарки, као добровољци или као мобилисане одмах стављене под војну
санитетску управу. Обука у болничарским вештинама, у шивењу и припреми
рубља и одеће за рањенике у договору са Црвеним крстом, мобилисала је дотада
највећи број жена за неки јавни посао. У погледу саморепрезентације, оне су
показивале задовољство својом позицијом посебно истичући да су упоредо
морале да се боре са схватањима да „женама није место у болницама“.27 Ипак,
када је пред мобилизацију за Први балкански рат Управа Кола предложила да
отвори и опреми болницу у Београду или на граници, та идеја је одмах
прихваћена. У исто време се показало колика је моћ женске агитације: на
ванредне курсеве за болничарке пријавило се у Београду преко 1.200 жена,
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22 Опширније у: Ј. Милинковић, Рат као тема у српској периодици и књижевности
почетком XX века – Жена, Српски књижевни гласник ратна проза Милице Јанковић и
Исидоре Секулић. http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=89
23 Вид. уводне текстове „Коло српских сестара“ у Календару „Вардар“ за период 1906–
1914. године. 
24 Д. Иванић, Успомене. 
25 Српкиње у служби отаџбини и народу, 8.
26 Календар „Вардар“, год. V (1910) 28.
27 Календар „Вардар“, год. IV (1909) 25.



одбори у унутрашњости су кројили и шили болничко рубље, а отворени су и
болнички курсеви. Њих су водиле лекарке из Београда. Водеће чланице Кола су
посредством својих контаката успеле да прикупе новчане прилоге за опремање
болнице из „свих крајева српства“, Чешке, Русије, Француске, Енглеске, Шведске
и Америке, чак и из Иркутска.28 Већ тада је у ствари формулисан један модел
понашања у кругу жена организованих у Колу који ће бити примењен и током
Првог светског рата у оној мери у којој су измењене ратне прилике Великог рата
то допуштале.

Осим Кола српских сестара које је у ратним условима заузело велики
простор у ангажовању жена, у сличном правцу се кретала и активност
Београдског женског друштва. Оно је такође основало своју болницу у Београду
(XV резервна болница) коју је опремило и ставило на располагање у року од два
дана.29 Између два удружења је успостављена нека врста конкурентских односа
који су највише долазили до изражаја приликом укључивања новоосвојених
крајева у рад друштава.30 У поређењу са ангажованим пропагандно‐патриотским
језиком Кола српских сестара, Београдско женско друштво држало се умеренијег
тона и настојало је све време до почетка Првог светског рата да обавља своје
разгранате послове социјалне заштите (Раденичка школа, Ђачка трпеза, Дом
старица и Базар). Његове чланице су приметиле да се њихов рад на отварању и
вођењу болнице који су „обављале у миру и тишини, без велике ларме, како то
доликује управи Женског друштва“ не вреднује довољно. Одлучиле су да реагују
писмом директору „Штампе“ које представља једно од првих отворених обраћања
јавности у коме је изнесен захтев за признање женског доприноса у рату.31 Коло
је било динамичнија и гласнија организација са више иницијативе која је
одговарала духу (ратног) времена. Чланице његове управе и почасне чланице
(Делфа Иванић, Јелена Лозанић, Љубица Луковић, Мирка Грујић, Мабел Грујић,
Бланша Веснић и др.) биле су жене високог друштвеног положаја, с изграђеним
контактима, самосталним или својих мужева, али и комуникацијским вештинама
захваљујући којима је велика помоћ из света стизала у Србију. 

Осим њих, велики број жена чланица Кола и осталих женских удружења
је од почетка Првог светског рата обављао болничарску делатност. Као што је
речено, она је била у складу са патриотским нормативним оквиром женских
улога. Међутим, постоји извесна контрадикција у представљању ширине
друштвене основе за тај вид деловања жена. На једној страни, често је истицано
да су за болничарке регрутоване госпођице и госпође из најбољих и
најотменијих кућа, што може да укаже на праксу успостављања социјалних
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28 Почетком рата курсеви су прекинути а болничарке је, упркос распореду које је Коло
направило, Министарство војно распоредило по свом нахођењу на рад у болницама.
Календар “Вардар“, год. VII (1913) 27.
29 Домаћица. Орган Женског друштва и његових подружница 4 (април 1913).
30 Тада је позивано Министарство просвете и Министарство привреде да арбитрира.
Домаћица 4–5 (март 1914) 102.
31 Домаћица 12 (децембар 1913) 407.



баријера и у домену исказивања патриотских осећања и испуњавања
патриотских дужности. Када Милица Томић бележи да „...поред њих делају као
болничарке још велики број госпођа и госпођица из отмених београдских
кругова“ или када Катарина Штурценегер, Швајцаркиња која је у добровољним
мисијама била у Србији у време балканских и Првог светског рата, наводи да је
само у Београду пре почетак рата било око 1.000 добровољних болничарки и да
су те жене и девојке биле „из најугледнијих српских домова“ може да се говори
о постојању идеје о успостављању неке врсте патриотског елитизма.32 Та
позиција је често наглашавана, чак и у врло збуњујућим контекстима: „И
добровољно ступају у болнице жене и девојке, па чак и девојчице из најбољих
кућа навикнуте на најудобнији живот. Све су оне без разлике положаја, од
највеће госпође до најсиромашније раднице вршиле сваки посао у болници....“33

На другој страни, да би се представило јединствено патриотско осећање свих
жена истицано је да су се у болничарску службу пријављивале „и старе и младе,
и образоване и неписмене, све без разлике сталежа и положаја“.34 Таква
недоследност имала је своје основе у нејасној перцепцији коју су жене,
представнице грађанске елите имале у погледу сопственог идентитета. Иако је
њихова позиција у миру и рату била дефинисана у јединственом кључу који је
важио за све жене, а на основу њихових родних улога и задатака, било је јасно
да су желеле да се разликују по свом друштвеном положају, образовању,
способности. Те разлике су на неки начин већ биле и политички дефинисане
кроз, на пример, одбијање сарадње представница Српског народног женског
савеза са социјалдемократкињама у погледу заједничког истицања захтева за
стицањем права гласа 1911. године. Социјална подвојеност у оквиру истог
родног корпуса видљива је била на многим другим примерима.35 Осим тога,
захуктале припреме за рат су у многим земаљама у Европи биле праћене,
између осталог, великом мобилизацијом жена кроз оспособљавање за
болничарске послове у које су најчешће биле укључене управо припаднице
грађанског слоја.36

За разлику од болничарки, питање ангажовања лекарки током рата
имало је нешто другачију димензију. Иако малобројне, Српкиње лекарке су
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32 М. Томић, Из болнице у болницу, Жена 6 (1912) 668; Српкиње у рату 1912–1913,
Жена 2 (1914) 152.
33 Српкиње у служби отаџбини и народу, 8.
34 Календар „Вардар“ (1910) 28.
35 Делфа Иванић наводи дилеме у вези с отварањем чувалишта за радничку децу. Нав.
дело, 142.
36 Постоји теза да је у Енглеској, идеолошки гледано, регрутовање болничарки из виших
и средњих друштвених група било у државном интересу јер се претпостављало да ће оне
на достојнији и примеренији начин обавити своју дужност (а не раднице и сељанке), што
је у позадини имало уверење да ће се у ратним околностима примереније понашати у
условима емотивно/сексуалних изазова и искушења. Sharon Ouditt, Fighting Forces, Writing
Women: Identity and Ideology in the First World War, London – New York 1994, 19–22.



заједно са лекарима и лекаркама из бројних страних мисија (енглеске, шкотске
и руске лекарке) оперисале, вршиле обдукције, лечиле, заустављале епидемије,
а често су биле и управници и једини лекари. Све оне су у Ваљеву, Крагујевцу ,
Књажевцу, Нишу, Ужицу, Шапцу итд. радиле у резервним болницама и водиле
болнице током 1914. и 1915. године. Један број лекарки је и изгубио живот првих
ратних година. Осим Марије Зиболд и Драге Љочић, најстаријих лекарки у
Србији, које су биле и одликоване, о осталима се врло мало зна.37 Чак се може
поставити и теза да ова привремена замена родних улога, стицање профе ‐
сионалног ауторитета у ванредним околностима није била у складу са
очекивањима и нормативним оквиром родних улога жена у патријархалном
друштву. То се показало после завршетка рата када су поново, без успеха,
постављени захтеви за изједначавањем права жена и мушкараца у новој,
проширеној држави Југославији. 

На другој страни, велики занос и очекивања од ратног сукоба 1914.
године донели су и прекоре упућене онима који нису у том тренутку делили то
осећање: реч је о једној од најчувенијих књижевних критика коју је Јован
Скерлић објавио поводом првенца Исидоре Секулић („Сапутници“) у „Српском
књижевном гласнику“ 1913. године.38 Иако је своје дело написала пре почетка
ратног сукоба, Скерлић јој је замерио да није патриотски да се у датим
околностима рата преиспитују „стања једне главобоље“. Или, преусмеравање
поезије Данице Марковић са индивидуалног, личног порицања рата као
нечовечне катастрофе, чиме се одбацује званична репрезентативна ратна
култура до вољног стављања сопственог стваралаштва у службу рата.39

И, коначно, ова скица о томе колико оквир за патриотизам, хероизам у
ратним околностима има своју родно дефинисану димензију потврђује да је реч
о моделу који је ушао и у историографију. Невидљивост доприноса жена у
јавном дискурсу која је довела до замрзавања поделе и међу самим женским
групама после рата, односно делегитимизовала форме активизма једних на
рачун других. 

У том светлу и жене које су учествовале у борбама (Милунка Савић),
због неусаглашене улоге и некомпатибилности између женске улоге и показаног
хероизма резервисаног за мушкарце, бивају заборављене, односно врло брзо
животним околностима угуране у некакву женственост а у ствари обележене
представом о њима као о ћудљивим особама које треба оставити на маргини.

„Са родољубљем српских жена имаће свет још да рачуна” ...
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Ana Stolić

“THE WORLD WILL HAVE TO COUNT ON THE PATRIOTISM OF SERBIAN WOMEN“.
PATRIOTISM OF SERBIAN WOMEN AND SOME ASPECTS OF CREATION OF
NORMATIVE PATRIOTIC FRAMEWORK ON THE EVE OF THE GREAT WAR

Summary

The process of creation of a normative framework for patriotism, heroism
and dedication in wartime considered, among other things, the strict definition of
gender roles within the patriotic duties of men and women. The recently formulated
feminist agenda, which from 1911 onwards was supposed to serve as a basis for the
emancipation of Serbian women, was pushed into the background on the eve of the
Balkan Wars and World War One. Rather than being passive recipients of patriotic
rhetoric, women in Serbia, above all those who came from an elevated social
background, used the activism of their associations, predominantly in the Circle of
Serbian Sisters, to become involved in the further expansion and spreading of that
rhetoric and in the mobilisation of other women for patriotic duties, through training
courses for nurses, sewing laundry for the wounded, delivery of supplies and
equipment for hospitals, and prisoners of war etc. However, this extended field of
work in the public area meant a step forward beyond the expected gender roles for
a small number of women. Some of them found themselves in such a position owing
not only to their social background, but also to their communication skills, autonomy
and freedom in decision‐making, and the success they achieved in collecting and
providing various forms of assistance; and others, by acting as men, taking over their
roles and providing examples of male forms of heroism (as women combatants,
guerrilla members, heads of households).

Keywords: feminism, patriotism, Balkan Wars, World War One, Circle of Serbian Sisters.
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Биљана ВУЧЕТИЋ

АМЕРИЧКО ЈАВНО МЊЕЊЕ 
О СРБИЈИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Апстракт: Циљ рада је да прикаже формирање имиџа Србије у јавности
Сједињених Држава током Првог светског рата. Рад је настао на основу америчких
часописа који су се бавили политиком, културом, књижевношћу и уметношћу, али и
давали коментаре и бавили се истраживачким новинарством, и тиме допринели
креирању јавног мњења. Уредници часописа Scribner‘s Magazine и Harper‘s Magazine
(Harper‘s) били су у блиским везама са председником Вудро Вилсоном. Неки од часописа
су имали милионске тираже, као Collier‘s, а неки, као The Century су се обраћали
искључиво интелектуалној елити. Размотрен је и утицај Комитета за јавно информисање,
прве пропагандне агенције америчке владе, на објављивање информација из ратом
захваћене Европе.

Кључне речи: Први светски рат, Србија, Сједињене Америчке Државе, јавно
мњење, Вудро Вилсон.

Информације о Србији су током Првог светског рата у Сједињене
Државе стизале преко дипломатских представника и званичника Стејт
департмента, преко дневних листова, часописа и стручне литературе. Односи
Србије и САД од 1914. до 1918. године детаљно су обрађени у историографији.1

Тема овог рада је слика Србије која се обликује у америчком јавном мњењу
током ратних година, на путу од незаинтересованости до великих симпатија.

Интересовање америчке јавности за Србију, тек пробуђено у балканским
ратовима, појачало се након Сарајевског атентата. Међутим, релативно брзо је
избледело, и јавило се тек након годину дана, односно након аустроугарске
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инвазије на Србију и уласка Бугарске у рат у октобру 1915. године. Став
америчког јавног мњења према догађајима на Балкану током Јулске кризе 1914.
године већ је биo предмет истраживања историчара.2 Драгољуб Живојиновић је
истакао да су америчка влада и јавност били затечени Сарајевским атентатом и
неприпремљени за избијање европске кризе.3 Просечан амерички читалац је
знао веома мало о европским проблемима, а скоро ништа о Србији.4

Текстови о Србији су све бројнији у америчким гласилима од 1916, а
посебно 1917. године. Биће да је за то заслужан амерички Комитет за јавно
информисање (U.S. Committee on Public Information (CPI)), прва пропагандна
агенција америчке владе, основана у пролеће 1917. године. На чело Комитета
председник Вилсон је именовао контроверзног новинара Џорџа Крила са
задатком да уједини америчко јавно мњење о уласку у рат. Пласиране су
информације које су хвалиле америчке идеале и нападале немачки мили ‐
таризам. Опис пропагандних активности САД, односно ширење „Јеванђеља
американизма”, забележио је Крил у књизи Како смо рекламирали Америку,
објављеној 1920. године.5

У Првом светском рату мас–медији су спроводили кампању
председника Вилсона за улазак Америке у рат. Комитет за јавно информисање
је добио тежак задатак да пошаље поруку охрабрења народима Савезничких
сила и да проба да својим порукама дотакне војнике и цивиле Централних сила.
Најважније је било да покаже одлучност и војну моћ Америке, која ће довести
до сигурне победе. Подједнако је било важно да се представе идеали САД, како
би пријатељи, непријатељи и неопредељени схватили несебичност и правдо ‐
љубивост Американаца.6 На супротној страни био је концепт Немачке, која је
годинама пре рата у свету стварала слику своје надмоћи како у индустријској
производњи, тако и у трговини и уметности. Немачки агенти, пажљиво одабрани
међу новинарима и писцима, нису пропуштали прилику да представе Немачку
у трговачким и новинским кампањама широм света. Велика Британија и
Француска су имале своје новинске агенције, док су САД размењивале информације
преко страних агенција. Америка је била име које се чуло широм земаљске
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кугле, али нико није био детаљно упознат са америчким идеалима, друштвеним
и индустријским прогресом и достигнућима у борби за социјалну правду. 

Комитет за јавно информисање је одржавао везе са Посланством Србије
у Вашингтону и др Хинковићем који је представљао Југословене.7 Џорџ Крил је
у писму Друштву за америчку одбрану, 2. априла 1918. године, изнео да су
дневне новине у САД три године будно пратиле „немачке злочине у Белгији,
срамоту у Србији и пустошење северне Француске”. Он је сматрао да владини
памфлети о узроцима рата нису потребни, ако се узме у обзир да је јавност
обавештена о немачким злочинима.8 Под окриљем Комитета за јавно
информисање, Српска Народна одбрана је објавила публикацију За слободу у
пет хиљада примерака.9

У овом раду ћемо задржати пажњу на текстовима о Србији који су се
појављивали у угледним америчким недељним часописима, који су се бавили
политиком, културом, књижевношћу и уметношћу, али и давали коментаре и
бавили се истраживачким новинарством, и тиме допринели креирању јавног
мњења. У складу с тим, ваља напоменути да су уредници часописа попут
Scribner‘s Magazine и Harper‘s Magazine (Harper‘s) били у блиским везама са
Вудро Вилсоном. Неки од часописа су имали милионске тираже, као Collier‘s, а
неки, као The Century су се обраћали искључиво интелектуалној елити, са
тиражем од стотинак хиљада примерака.

Теме текстова посвећених Србији могу се поделити у неколико група.
Првенствено интересовање америчких јавних гласила било је упућено ка улози
Србије у Сарајевском атентату, односно ка разматрању политичке позадине
избијања рата и питања ко сноси одговорност за рат. Друга група, којој се
посвећује пуно пажње су вести о стању цивилног становништва, епидемијама
тифуса и глади, живот под окупацијом и ратни злочини окупатора. Америчке
здравствене мисије у Србији биле су честа тема извештавања медија. Посебно
интересовање америчке јавности изазивали су српска војска и српски војник.
Коментарисане су прве победе над Централним силама, третман заробљеника,
повлачење преко Албаније, догађаји на Солунском фронту и висок морал
српског војника. Велику пажњу америчког јавног мњења изазвало је стварање
нове државе, Краљевине СХС. Један број текстова се освртао и на живот
емиграната српског порекла у Сједињеним Државама.

За стварање слике о Србији у првим годинама рата побринуо се део
америчке научне и стручне јавности. У другој ратној години, Вилијам Шоуволтер
је у Националној географији објавио актуелан текст посвећен Краљевини Србији,
коју је посетио уочи рата. Он је упоредио величину Краљевине Србије са
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државом Мејн, рекавши да има мање становника него град Њујорк.10 Мала
Краљевина Србија је у скорашњој прошлости одиграла толику улогу да „може
бити да је променила читав ток људске историје”, стајало је у тексту објављеном
у априлу 1915. у Националној географији. Србија је окарактерисана као
иницијална каписла на балканском бурету барута. У кратком осврту на Источно
питање, аутор је закључио да је судбина Србије везана за Турску, Русију и
Аустроугарску, у којој је Србија час видела заштитника, а час је посматрала као
најжешћег непријатеља. За Аустроугарску, чије је већинско становништво било
словенско, Србија је представљала опасност, као могући центар окупљана
Словена.11 Немачка је спроводила своје трговинске интересе, тако што је
утабанала пут од Цариграда до Багдада, па јој је сметало било какво ново
груписање на Балкану. 

Шоуволтер је сматрао да је најинтересантнија ствар у вези Србије то што
је сићушна. „Узимајући у обзир да је чланица породице народа тек нешто више од
трећине века, и да је прошло свега 37 година од како је побегла од искварене турске
владавине, Србија је начинила изузетан напредак. Када је стекла независност од
Турске имала је свега неколико путева, јер су могли бити искоришћени за поход
против Турака, па је Турска желела да држи изолованом сваку заједницу.” Србија
је под Турском имала мали број школа, јер школе би омогућиле Србину да чита и
пише, а читање и писање су од велике помоћи када људи желе да се побуне против
тиранске владавине, сматрао је Шоуволтер. После балканских ратова у Србији је
изграђено више од 4.000 миља (око 6.400 километара) путева и скоро 1.500 јавних
школа, а образовање је постало обавезно.12

Шоуволтер је претпоставио да су Срби задовољни људи, јер ретко
одлазе у емиграцију (”a home staying people”). У Србији нема сиромаштва, јер
држава не дозвољава да било ко потпуно осиромаши, пошто је законом одређен
минимум земље који власник не сме отуђити. У Србији нема доконих богаташа
ни аристократије, Срби воле свог краља Петра и поносе се демократским духом
који је оличен у Уставу. Циљ текста био је да опише и приближи карактерне
особине људи у Србији међународној јавности. Срби поседују све врлине
горштака, углавном живе у задругама које производе морално чисту расу и једу
храну која јача тело. Шоуволтер је сматрао да је Србима омиљена врста меса
овчетина, а следиле су пилетина, ћуретина и прасе на ражњу. Народна пића су
изворска вода и „вино од шљиве” (plum wine), премда су скорашњих година
становници градова научили од Немаца да пију пиво.13 Србија је напредовала у
пољопривредној производњи, али се користила методама „које су преовла ‐
ђивале у Сједињеним Државама пре стотину година”. Шоуволтер је видео да је
кукуруз главни део оброка сваког сељака, јер се од њега прави кукурузни колач
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– проја. Сељаци у Србији су користили кукуруз за исхрану животиња, посебно
свиња, јер је узгој свиња била водећа индустрија, па је чак и један рат са
Аустријом познат као ”свињски рат.” Дописник Националне географије је пренео
читаоцима да се напредак пољопривреде у Србији одиграо у доба краља
Александра Обреновића, када је немачка кредитна асоцијација омогућила
повољне услове кредитирања за задруге. „Рурални кредитни систем у Србији се
не разликује од онога који је предложен фармерима у Сједињеним Државама”,
закључио је Шоуволтер.14

Премда је постојала тежња да се напусти стари облик колективног
живота – задруга (“Zadrugas”) је постојала широм земље. Центар задруге, која је
заправо била велика породична кућа, чиниле су заједничка кухиња и трпезарија.
Око куће су груписане колибе, зване вајати (“Vayats”), у којима су спавали
чланови породица задруге. Шоуволтер је забележио да су се на челу задруге
налазили дедови, а да су понекад чланови бирали старешину задруге. Као
пример здравог живота забележио је да се Срби стриктно држе начела о забрани
бракова између крвних сродника, рођаци се никада не жене, а млада се обично
тражи у другом селу. Свако весеље код Срба подразумевало је играње кола (the
”kola”). Српски војници га играју на бојном пољу, а на сваком државном балу га
предводи краљ. „Плес није ништа друго до змијолика формација плесача који се
држе за руке, која се извија и окреће ка унутра и ка споља, како плесачи држе
корак у једноличном ритму”, описивао је Шоуволтер.15

Срби су гостољубиви, саосећајни и весели по природи. У исто време су
и религиозни, па се на породичним светковинама наздравља три пута – у славу
Бога, Светог Духа и Свете Тројице. Српски сељак не дозвољава себи да прерано
остари у потрази за свемогућим доларом, писао је Шоуволтер, „он само жели
удобан живот, и цени своје спокојство више него напредак”. Србин је много
мање штедљив од Бугарина, много мање предан рату од Црногорца и много
мање верује у образовање од Румуна. Али зато, просечан Србин се сналази у
политици „као патка у води”.16 Чланак у Националној географији се завршио
описом велике епидемије тифуса која је владала у Србији, и са којом се никако
није могло изаћи на крај.

Часопис Преглед (Survey) је 1915. године објавио утиске Ернеста Бикнела,
директора америчког Црвеног крста од 1908. године и члана Рокфелерове
комисије за помоћ жртвама рата, из заузетог па ослобођеног Београда17.
Америчка јединица је била смештена у модерну војну болницу, а доктори и
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14 Исто.
15 Исто, 428.
16 Исто, 422.
17 Ernest Percy Bicknell (1862–1935), био је амерички хуманитарни радник, директор
Америчког Црвеног крста од 1908. године. За свој хуманитарни рад у Белгији 1916–1917.
године добио је чин потпуковника. После завршетка рата именован је за заменика
комесара Црвеног крста за Европу, а био је и директор Рокфелерове фондације за
хуманитарну помоћ.



сестре су добили одаје за становање. Убрзо су се нашли усред жестоког окршаја
и Београд је пао у руке Аустријанаца. Доктор Рајан, који је био на челу јединице,
наредио је да сви остану на дужности и није хтео да се евакуише из града заједно
са становништвом.18 Аустријска војска се опходила према америчком
медицинском особљу са највећом љубазношћу. У току само једног дана у
болницу је приспело 3.000 рањеника, па је др Рајан захтевао од аустријског
команданта да пребаци рањенике преко Саве и Дунава у Аустрију, како би им се
указала помоћ. Доктор Рајан је бринуо о свим болницама у Београду, штитећи
интересе српског народа, за шта га је касније краљ Петар одликовао.19

Преглед је током Првог светског рата објављивао већином пацифи ‐
стичке текстове. Често су текстови опомињали Американце да могу учинити
више да помогну унесрећенима у Европи. Процењивало се да америчко
богатство расте 22 милиона долара на дан, а да је до 1. априла 1916. године
Америка донирала ратом захваћеним државама свега једнодневни профит. За
Србију, са пет милиона напаћених становника и пет хиљада сирочића Америка
је дала мање од 300 хиљада долара, док је британски Комитет за помоћ Србији
сакупио око 7,5 милиона долара! Слично је било и са Белгијом, за коју је највећи
део помоћи из Америке стизао приватно, из Рокфелерове фондације.20

Сведочење о Србији 1915. оставио је Палмер Смит, један од двадесет
три студента са Колумбије који су боравили у Србији у јуну 1915. године, под
окриљем Одбора милосрђа (Committee of Mercy) и управом Црвеног крста, у
циљу дистрибуције медицинских залиха и хране.21 У тексту „Варварска Србија”
Смит је описао путовање ускотрачном пругом од Ђевђелије преко Скопља до
Ниша. Изградњу нове пруге која би пружила излаз на отворено тржиште видео
је као једини економски подстицај Србији. Запазио је архаичне методе
обрађивања земље дрвеним плуговима које вуку волови. Модерно америчко
оруђе за обраду земље је стигло у ратом захваћену земљу, али није било
довољно људства да га искористи. „Образовање је једина ствар која може
помоћи Србији”, писао је Смит, у нади да ће едуковани људи умети да се боре
против носилаца заразе као што су стенице, буве и вашке. На крају текста се
обратио америчким добротворним и мисионарским институцијама за помоћ у
збрињавању бројних српских сирочића.

У часопису Скрибнерс, у марту 1916. године, објављен је текст Стенли
Нејлора, новинара лондонског Дејли Хроникла, који је боравио у Србији од
септембра до краја 1915. године. У тексту „Српски народ у ратно доба” описао
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18 Dr Edward Ryan (1884–1923), амерички лекар, био је директор јединице Црвеног крста
у Србији 1914. године. У Србији је прележао тифус. Радио је и на Солунском фронту. После
рата службовао је у Естонији и на Балтику, одакле је премештен у Персију, где је и умро
од маларије.  
19 Common Welfare: The American Red Cross under fire in Servia, The Survey 34 (Apr – Sep
1915) 259–260. 
20 Open Door for America, The Survey 36 (Apr – Sep 1916) 410.
21 Palmer Smith, Barbarous Serbia, The Independent (October 25, 1915).



је Србију као чудесно лепу земљу, на моменте дивљу и романтичну, а на
моменте пасторалну.22 У друштву сер Томаса Липтона две недеље је обилазио
Србију.23 У Београду је био сведок бомбардовања топовима из Земуна. Београд,
налик на минијатурни Париз, остао је у рушевинама. Нејлор је забележио да је
српска краљевска породица живела скромно, стари краљ Петар проводио је
време у невеликој кући у Тополи, а престолонаследник је практично живео у
вагону. Нејлор је покушао да направи праву слику српског народа у ратно време.
Писао је о патњама храброг српског редова – војника, кога је назвао „Ирцем
Балкана”: „Премда је опасан борац, чини се да му није у природи да дуго носи
мржњу... Странцима који су путовали земљом прошлог лета ништа није било
чудесније од осећаја другарства које је постојало између Срба и аустријских
заробљеника. Заробљеници, ма немојте ми рећи! Неки од њих су процветали у
својим ланцима”.24 Војници су му објаснили да је већина заробљеника
словенског порекла, и да заправо не желе да ратују. У логору у Нишу су се
пријатељски односили према немачким, мађарским и хрватским заробље ‐
ницима, који су имали бољи смештај и храну него српски војници. Некима од
њих било је дозвољено да се баве својим занимањима, уз правичну финансијску
надокнаду, као механичари, инжењери, пекари, кројачи и слично. Нејлор се
дивио храбрости српског војника, чија је максима гласила: „Не побеђује се
блиставим оружјем већ храбрим срцем”.25

Истинска дубина балканске трагедије се одсликавала на становништву.
У фебруару и марту 1915. године беснео је тифус, а у октобру и новембру жртве
су поново косила ратна дејства. Нејлор је запазио да је у току летње паузе српски
народ успео да осмехом отера сузе, а за такву трансформацију биле су заслужне
жене и деца. Нејлор је покушао да објасни и положај жене у Србији, који му се
чинио бестидно оријенталним: „Српски сељак уздиже жену на пиједестал док
је не ожени. А тада она која је била обожавана убрзо постаје његов слуга“26 С
друге стране, приметио је да је феминизам стигао у Србију, и да су све жене у
болницама, медицинске сестре и неговатељице, биле еманциповане суфра ‐
жеткиње. Занимљиво је да је Нејлор поставио питање у коликој мери су
савезници одговорни за страдање Србије, да ли су дипломате могле да
предвиде бугарску претњу и да ли су англо‐француске снаге могле да стигну
раније у појачање.27
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22 Stanley Naylor, The Serbian People in War Time, Scribner’s Magazine 59 (March 1916) 368–380.
23 Нејлор је путовао са сер Томасом Липтоном, који је организовао транспорт медицинског
особља и потрепштина у Србију током зиме 1914/1915. године и у пролеће 1915. године
за време велике епидемије тифуса. На врхунцу епидемије сер Томас Липтон је посетио
болнице у Београду, Крагујевцу, Нишу и Врњачкој бањи.
24 S. Naylor, The Serbian People in War Time, 372.
25 Исто, 375.
26 Исто, 376.
27 Исто, 380.



Своја сазнања о српској војсци Нејлор је објавио под насловом „Српски
војник” у часопису Савремена историја 1916. године.28 Нејлор се дивио српском
војнику, његовом стоицизму и војној вештини, и стрпљењу са којим стражари
на границама и чека инвазију. Неки од војника нису годинама видели породицу.
Српског војника је назвао „Ирац Балкана” јер: „Његов је темперамент живахан,
и ови тренуци депресије се брзо повлаче...Патриотизам, свепрожимајућа љубав
према земљи својих предака је практично једина религија коју зна и разуме.”29

Нејлор је писао да српски официр има примања 70 фунти годишње, а да војници
имају пар динара месечно, једну векну хлеба и шаржер муниције дневно.
Уколико нису били првопозивци, војници су се борили у свом сељачком оделу.
По правилу, српски сељак је имао два одела ‐ летње и зимско, свако добро
пришивено на њему. 

Часопис Савремена историја (Current History) је 1914. године основао
Џорџ Вашингтон Оукс, брат издавача Њујорк Тајмса, са циљем да обезбеди
детаљно извештавање о току рата. У марту 1916. објављен је текст Анрија
Барбија, француског новинара, „Умирућа агонија нације, Сцене хорора у
Србији”30 Његово сведочење почело је 16. новембра 1915. године, када је у
Митровици посматрао повлачење српске војске. Сам се укрцао на камион, и кроз
пар километара схватио је да се тридесетак камиона и аутомобила зарило у
блато. До Липљана се могло само пешке или на коњу. У маршу до Приштине
многи су изгубили животе. Хладноћа и глад су узели данак. 

Слично сведочанство оставио је и амерички новинар Фортије Џонс, који
је заједно са групом медицинских сестара учествовао у повлачењу српске војске
пред аустријско–немачком инвазијом.31 Његово сведочење је обајвио Сенчури
магазин, под насловом „Погледи на Србију у повлачењу”.32 У издању Сенчурија
изашла је и Џонсова књига Са Србијом у изгнанство. Авантуре једног
Американца са војском која не може умрети, коју је посветио „чичама Србије”,
које он назива „четвртопозивцима” (fourth line).33

Џонс је писао о малом нареднику српске војске, десетогодишњем
дечаку из околине Ваљева, који се са оцем и братом придружио српској војсци.34
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28 Stanley Neylor, The Serbian Soldier, The New York Times Current History 6 (1916) 767–768.
29 Исто.
30 Henry Barby, The Dying Agony of a Nation. Scenes of Horror in Serbia, The New York
Times/Current History (March 1916).
31 Paul Fortier Jones (1893–1940), тексашки новинар, био је представник издавача Харперс
и браћа за иностранство. Радио је и у дипломатској служби као помоћник америчког
амбасадора у Русији. Био је у војној служби у Првом светском рату. За своје заслуге
одликован је орденом Светог Саве.
32 Fortier Jones, Glimpses of Serbia in Retreat, The Century Illustrated Monthly Magazine 92
(August 1916) 509–518.
33 Fortier Jones, With Serbia into Exile. An American’s Adventures with the Army That Cannot
Die, To the Memory of the Cheecas of Serbia this book is reverently dedicated, New York 1916.
34 Вероватно се прича односи на Момчила Гаврића (1906–1993), познатог као најмлађи
каплар на свету. Рођен је у Трбушници, где му је на почетку рата домобранска 42. дивизија



Током повлачења кроз Србију владала је глад, која је однела бројне жртве. Дуж
долине Ибра, становништво и аустријски заробљеници молили су само за хлеб
и кинин. Пред читаоцима се нашла суморна и страшна прича о повлачењу кроз
мећаву, о смрзавању, о томе како се на простору између Митровице и Приштине
сместило 10.000 волова са 5.000 возача и о спаљивању моторних возила,
лимузина и камионета у Пећи. 

Са војском су се повлачили и млади регрути, старости од 12 до 18
година, које је влада „повела са војском како би их спасила од одвођења у ратне
заробљенике у Аустрију, Немачку и Бугарску. Јер освајачи желе да се докопају
управо ових момака. Они су снага сутрашњице”, писао је Џонс.35 Оне који су
падали, официри су тукли и приморавали да устану и крену даље. 

Херберт Кори је у августу 1917. године пренео америчкој јавности своје
виђење Солунског фронта.36 У магазину Харперс је изашао текст под насловом „Kако
сам ја видео српску трагедију”.37 Текст је замишљен као опис последње кампање
српске војске, са којом је боравио током зиме 1916/1917 године. Кори је посматрао
како се рапидно смањује број Срба који су стигли у Македонију са Крфа: „Ови људи
су тужни и тихи. Они су све што је остало од армије од 150.000 људи са којима је
Србија почела рат.”38 И поред великих губитака, наставља Кори, жестока одлучност
Срба допринела је да савезничке трупе освоје Битољ. „Освајање Битоља Србима је
значило да се напокон враћају кући. Њихова армија је истерана из земље, док су
жене и деца остали. Борили су се да се врате. Били су наоружани са артиљеријом
која није могла да ради на другим фронтовима, и са пушкама које је француска
армија расходовала, а транспорт им је зависио углавном од вола, магарца и
теретних запрега. Када су пролећне кише онемогућиле даље напредовање,
наређено им је да се повуку и одморе. Чинило се да је људство скоро уништено.”39

Кори је навео да је опште мишљење било да ће Срби учествовати у
малој офанзиви у марту и да ће након тога бити послати у позадину, да чувају
пруге, мостове и градове. „Знао сам да ће ове чиче – чича је српска реч за стрица;
то је учтиви назив за мушкарца када му ватра ишчили из очију и коса му поседи
– бити срећни да се поздраве са линијом фронта. То се не односи на њихову
храброст и преданост. Верујем да би сваки од њих и сваки њихов одред радо
умро за Србију… Али тешко су се борили и много су пропатили.”40
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аустроугарске војске измасакрирала родитеље, седморо браће и сестара и баку. У августу
1914. године се придружио српској војсци. Учествовао је у Колубарској бици, Албанској
голготи, рањен је на Кајмакчалану, борио се у пробоју Солунског фронта, а демобилисан
је са дванаест година као најмлађи поднаредник на свету. За јунаштво у бојевима на
Гучеву и Колубарској бици Гаврић је унапређен у чин каплара.
35 F. Jones, Glimpses of Serbia in Retreat, 513.
36 Herbert Corey (1847–1954), новинар и аутор, радио је као дописник у Првом светском
рату, углавном са Западног фронта.
37 Herbert Corey, The Serbian Tragedy As I Saw It, Harper’s Monthly Magazine 135 (1917) 327–335.
38 Исто, 328.
39 Исто. 
40 Исто, 329.



У разговору са борцима Моравске дивизије сазнао је да се 95 дана боре
без одмора. Они су живели у рову на линији фронта, тамо су јели, спавали и на
стотине их је тамо умирало. Фронт су напуштали само да би напредовали и нису
имали никакву помоћ нити залеђе. Кори је стекао утисак да су борбе између
Срба и Бугара у Македонији биле веома личне. Срби су чинили све да привуку
бугарске дезертере, обећавајући им топле оброке и добар третман, чак су
убацивали писма и фотографије бугарских заробљеника у непријатељске ровове,
како би се сами уверили. Неки од бораца су се познавали из балканских ратова
и поштовао се прекид борбе у време обеда. Победа над Бугарима на
Кајмакчалану чинила се немогућом, али како је Кори навео: „Срби су навикли на
војне немогућности”.41

У покушају да се Србија приближи обичном читаоцу, магазин Калијерс
је у милионском тиражу објављивао и приповетке, фикцију која је одсликавала
патње српског народа у рату. Рецимо, у јануару 1917. године Калијерс је објавио
причу „Кћер Ниша”. Надасве потресна прича прати Даринку, избеглицу из Ниша,
која са малим Чедом бежи пред бугарском војском. Она не преза да убије
непријатељског војника за комад сира, прикључује се збегу који прати српску
војску у повлачењу ка Приштини. У узалудном очекивању помоћи од савезника
цео збег страда од глади и хладноће на Косову пољу. Међу првима је умро стари
гуслар, чија је песма остала забележена: ”But Turks nor tyrants, devils, Bulgars,
None could down our Serbian spirit! From the plain they call Kossovo, With a mighty
resurrection, Serbia rose! is rising! will rise! Deathless, on our bones and ashes!” Чедо
умире, а за њим и Даринка и једино млади српски војник успева да се избави и
крене ка главнини српских снага.42

У августу 1918. године у Калијерсу је објављена приповетка Џулијана
Стрита посвећена Гаврилу Принципу.43 Стрит је сместио причу „Птица Србије” у
воз на релацији Чикаго–Њујорк, где представник једне америчке нафтне
компаније за југоисточну Европу, који је често боравио у Сарајеву прича
сапутницима како је дошло до атентата на Франца Фердинанда.44 Он је објаснио
да историјски хитац није испаљен у Србији, већ у Аустроугарској и да је атентатор
био аустроугарски поданик. Самим тим, Аустроугарска није смела да оптужи
Србију за атентат. „Аутократије могу да раде такве ствари, зато морају да се
сузбију”, поручивао је приповедач.45 У Босни је живело много Срба који су се
облачили на европски начин, осим што су носили фес. Било је и мухамеданаца
који су преостали из доба турске владавине. У граду је било минарета и других
архитектонских обележја турске владавине. Напослетку, у граду су живели
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41 Исто, 332–333.
42 Charlotte Holmes Crawford, A Daughter of Nish, Collier’s 58 (September – March 1916–17).
43 Julian Leonard Street (1879–1947) био је амерички писац препознатљивих духовитих
прича и аутор неколико књига. Често је објављивао у часописима. Његова заоставштина
се чува на Универзитету Принстон. 
44 Julian Street, The Bird of Serbia, Collier’s 61 (August 31st, 1918).
45 Исто, 5.



Аустријанци, војни и цивилни службеници, који су после 1878. преузели
контролу над Босном. 

У приповеци је објашњено да су савремена Краљевина Србија и Босна
само део некадашњег Српског царства, које је пало под Турке у XIV веку. Од
тада Срби теже поновном уједињењу. Бизнисмен је у Сарајеву увек боравио у
хотелу који су држали Срби, Михајло и Стана са две кћери и сином Гаврилом.
Отац, који је преживео неколико устанака и ратова мислио је да је мир под
аустријском влашћу бољи него стање сталног сукоба. Мајка Стана је мислила
другачије: у њој је горео пламен српског националног осећања, а деци је
пренела љубав према српској поезији, мистици, народним причама и историји.
Аустријанце је звала proclete shvabe. Успомена на историјску Косовску битку
била је жива међу Србима. После балканских ратова, територија Косова је ушла
у састав Србије, али и даље је постојала тежња да се цео српски народ уједини.
Млади Гаврило је био ватрени поборник те идеје: „Свако момче које је достојан
наследник народа који се до смрти борио на Косову – пољу које је добило име
по птици кос – је комита. И ми млађи ћемо постати комите. Састајемо се у
кафани где и остали праве своје планове. Кад порастемо, прикључићемо им се
и заједно ћемо радити.”46

Гаврило је од свог америчког пријатеља сазнао колике су добробити
Америчке револуције и америчке слободе и управо то је желео за свој народ.47

Једном приликом је Гаврилова девојка Мара добила птицу кос у кавезу, што је
покварило односе младих. Она није желела да пусти птицу, а Гаврилу је кос
представљао симбол српског народа. Пошто је птица угинула, Гаврило се
жртвовао за националну идеју, тако што је пуцао у аустријског надвојводу. Стрит
је завршио причу поруком да су тевтонски изговори за рат лажни.48

После рата америчка јавност је била упозната са стварањем нове
државе на Балкану.49 Јужни Словени су представљени као јако национално тело
од тринаест милиона људи, које је било подељено и угњетавано на најгори
могући начин од стране Аустроугарске и Турске. Аутор текста се први пут упознао
са Јужним Словенима током балканских ратова, када су Србија и њене балканске
савезнице ослободиле хришћане од турске власти у Европи. „Мало људи је тада
нешто знало о Србији. Али, победа коју су однели над Турцима на Куманову,
означила је почетак нове епохе. То је била победа мале, демократске нације над
старом империјом, победа француске војне обуке над немачким методама и
наоружањем; и, поред тога што је била катастрофа за Турску, била је и ужасан
ударац за другу империју, Аустроугарску, где су милиони поданика српског
народа живели под принудом. Српска победа на Куманову створила је наду која
никада неће ишчезнути – наду за ослобођење читаве српско‐хрватске расе.”50
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46 Исто, 6.
47 Исто, 7.
48 Исто, 22.
49 Pierre de Lanux, Yugoslavia: A New Nation, Collier’s 61 (May 25th 1918). 
50 Исто, 21.



Аутор се питао да ли је Америка свесна да је Србија била напреднија од осталих
земаља што се тиче демократије, културе и цивилизације. У Србији су њиве и
алат биле власништво сељака, а просјаци нису постојали. На седницама
Скупштине којима је присуствовао, половина посланика је била обучена у
сељачко одело, што није ометало њихову свечаност. Југословени су произвели
много научника, писаца и уметника, као што су Никола Тесла и Михаило Пупин,
председник Академије наука у држави Њујорк. 

У продужетку аутор је изнео да се корени Сарајевског атентата налазе у
историји. После 1912, Аустрија је схватила да њени југословенски поданици теже
да се уједине са својом славном браћом из независне Србије. Аустрија је
провоцирала Други балкански рат, како би уништила Србију. После српске
победе, Југословени у Аустрији су интензивирали ослободилачки покрет од
Немаца и Мађара, који су их држали у тешким економским условима. Рецимо,
није било железнице која би повезала „сестре Босну и Србију”, упркос
заједничкој граници, од страха да би зближавање угрозило опстанак империје. 

Аустријска влада је као повод за објаву рата узела убиство надвојводе
Франца Фердинанда, убиство које је извршио појединац, фанатик. Након
почетних победа Србије, аустријско‐немачке трупе су се пробиле и српска војска
је морала да се херојски повуче преко албанских планина. Измучени војници су
француским бродовима превезени ка Солуну. У помоћ је пристигло неколико
хиљада Југословена из Америке, који су кренули из Џонстонстауна из
Пенсилваније. Аустријска влада је водила жестоку борбу против југословенских
организација, предвођених Југословенским одбором. 

У Крфској декларацији, 20. јула 1917, проглашено је уједињење пет
милиона грађана Србије које је представљала српска влада, са седам милиона
Јужних Словена из Аустроугарске које је формално заступао Југословенски
одбор. Аутор је упоредио важност Крфске декларације за Југославију са значајем
Декларације независности за Америчке колоније. Стога је закључио да
Американци не би смели да оспоре стварање југословенске државе, јер би на тај
начин оспорили своје сопствене принципе.51

Да закључимо: америчко јавно мњење је било прилично неопредељено
и благо незаинтересовано за догађаје након Сарајевског атентата. Ситуација се
мења од краја 1915. године, када је очигледан пораст броја различитих текстова
о Србији, посебно у дневним новинама и популарним недељницима. На
стварање представе о Србији у првим годинама рата утицао је део америчке
научне јавности, на челу са часописом National Geographic. Са страница тиражних
часописа изронила је слика Србије као мале херојске земље, насељене
сељацима који су постали првокласни војници. Поклања се пажња начину
живота у Србији, изгледу и активностима њених становника, који су
представљени као здрави, снажни и морално чврсти. Неке ауторе је занимао
живот српских жена. 
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Као део кампање уласка САД у рат, повећава се број информација о
страдањима становништва у Европи, с посебним освртом на хуманитарне
катастрофе у Белгији и Србији. Пред крај рата, јавност се усмерава у корист
стварања нове државе на Балкану, чији се принципи пореде са америчким. Јавно
мњење Сједињених Америчких Држава се понашало у складу са државном
спољном политиком.
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Biljana Vučetić

AMERICAN PUBLIC OPINION ON SERBIA DURING WWI

Summary

The American public was interested in the events that led to the outbreak of
war in Europe in 1914. Much attention was paid to the current war operations and
relations between the warring parties. Much information concerning the role of
Serbia in European war operations arrived through daily newspapers. 

Some notes on Serbia came to the American public by diplomats and
politicians of State Department. 

The image of Serbia in the first years of the war was partially created by the
professional and scientific community. For instance, in the second year of the war,
William Showalter published in the National Geographic Magazine a topical article
dedicated to the Kingdom of Serbia, which he visited on the eve of the war. In 1915,
the magazine Survey printed impressions of Ernest Percy Bicknell, director of the
American Red Cross, from the occupied and liberated Belgrade. 

Serbia was mostly represented as a small, but a heroic country, inhabited
by peasants, who became outstanding soldiers. Serbia was often compared to
Belgium, the two being countries which suffered great humanitarian catastrophes.

In World War I, the mass media carried out a campaign of president Woodrow
Wilson for American involvement in the war. The Committee on Public Information
(CPI) was given a difficult task to send a message of encouragement to the peoples of
the Allied forces. The CPI maintained ties with the Serbian Legation in Washington as
well as with doctor Hinković, who represented the Yugoslav Committee.

At the end of the war, the public in the USA was inclined toward forming of
a new state in the Balkans, the state of the Yugoslavs. In May 1918, the Collier’s
published an article by Pierre de Lanux, who praised the signing of the Corfu
Declaration and stressed the importance of American support for the creation of a
new nation in the Balkans – Yugoslavs.

Keywords: First World War, Serbia, United States, public opinion, Woodrow Wilson.
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Tetsuya SAHARA

THE MACEDONIAN ORIGIN OF “BLACK HAND”

Abstract: This study assesses the extent of effects that the interaction between
international terrorist organizations gave to the outbreak of WWI, taking the Serbian and
Bulgarian cases as examples. In the course of the Macedonian Struggle, the Serbian nationalists
adopted the organizational tactics of the IMRO, which eventually gave rise to the “Black Hand,”
and its contact with the “Young Bosnians.” Their terrorist activities brought about a socio‐political
chaos in Macedonia, and constituted one of the most important origins of the Balkan War. The
war brought an end to the Ottoman Balkan rule, and at the same time, to the fragile consensus
of the Russo‐Austrian status quo. The final rupture of the regional balance of power was triggered
off by another terrorist action in Sarajevo, an offshoot of international terrorist interactions.

Keywords: Black Hand, IMRO, terrorism, World War I, Committee of Union and
Progress, Young Bosnia, Sarajevo incident.

Introduction

The First World War was triggered off by the Sarajevo incident. The Habsburg
heir apparent, Archduke Franz Ferdinand, was killed with his wife by an Austria‐
Hungary subject of Bosnian origin, Gavrilo Princip, on 28 June 1914. The relatively
insignificant incident with local character1 gave the pretext for an ultimatum to Serbia,
as Princip and his comrades were allegedly abetted by a secret organization formed
inside the Serbian Army, Ujedinjenje ili smrt (“Union or Death”), or under a more
popular moniker of the Black Hand.2 Contrary to the Austrian allegation, the implication
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1 The assassinations of royal family members were commonplace in those days, and Franz
Ferdinand was the most disliked figure among the ruling elites of the Dual Monarchy. Hew
Strachan, The First World War, The Penguin Books, London, N.Y, et al. 2003, 11–13; Sean
McMeekin, July 1914: Countdown to War, Basic Books, New York 2013, 23–41.
2 It may be misleading to call the organization as the “Black Hand,” as its members never called
it as such. The author, however, uses this moniker in this paper, mainly for the convenience of
non‐specialized readers.



of the “Black Hand” in the Sarajevo incident was quite subtle and indirect.3 It is,
accordingly, unreasonable to consider the “Black Hand” the main conspirator of the
assassination. Nonetheless, the underground activities of international terrorist
groups, including the “Black Hand,” were closely connected with the constant
deterioration of regional constraints that finally led to a European war, and, in this
sense, one can say, it was one of the origins of World War I.

This paper sheds light on the hitherto unknown aspects of the interaction
between international terrorist organizations before WWI – their rivalries and
collaborations, taking the Serbian and Bulgarian cases as examples, and tries to
elucidate their effects on the outbreak of the Great War.

Backgrounds: 
the Macedonian question and Russo‐Austrian confrontation

Christopher Clark, in his controversial work The Sleepwalkers, tries to
attribute responsibility for the Sarajevo incident to “the dangerous dynamic” of
Serbian political culture after the 1903 May coup. His argument is based on the
assumption that the outright amnesty and the ensuing institutional tolerance to the
regicide officers caused malfunction of civilian control over the officer corps and
extreme nationalists who collaborated with them, which eventually led to the
assassination.4 The assessment rather narrowly focuses on the domestic development
of the post‐coup Serbian politics, and relies on the old schema of the “Black Hand”
that was formulated in the interwar Yugoslav historiography. The assumption of the
central role of Dragutin Dimitrijević‐Apis and his friends both in domestic politics and
nationalist movement, let alone the view that they created a state in state, are
obsolete. The remaining sources, especially those published in the huge collection of
Serbian diplomatic documents, make it clear that the nationalist and officer
movements were well coordinated and funded by the ministry of foreign affairs.5

Moreover, Clark excludes the effect of the Bulgarian politics in Macedonia that played
a crucial role in shaping the Serbian nationalist movement between 1903 and 1913.
Without taking into consideration their influence, proper assessment of the
development of Serbian nationalist tactics and strategy is impracticable.

The rivalry between Serbia and Bulgaria is one of the key backgrounds for the
First World War. The joint victory over the Ottoman Empire at the First Balkan War
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put the Christian allies into an inextricable confrontation over the spoils of
Macedonia. It led to the second round of war and resulted in the total defeat of
Bulgarians. Although Bulgaria had to cede parts of its territory to all the neighboring
countries, its grudge against Serbia was the biggest, as it considered the part of
Macedonia seized by the Serbs the most precious portion of “historical Bulgaria.”6 In
turn, the Serbs asserted the Vardar Macedon as a part of their “historical homeland,”
introducing the new denomination of “Southern Serbia.” As a corollary, the two
countries entered into a serious imbroglio.

The irreconcilable rivalry between the two states over the northwestern
Macedonia seriously endangered the tacit agreement on the division of the sphere of
interests between Russia and Austria‐Hungary. In the course of the nineteenth
century, the Russians were pursuing their objectives to control the Ottoman Straits.
Vienna, in turn, aspired to secure its influence over the Adriatic coasts. As both of
them did not want an open confrontation, they agreed on the status quo ante in the
central Balkans. In this way, the two states reached a consensus to divide the
Southern Balkans into their spheres of interest, and jointly exercised exclusive
influence over the Balkans by the 1900s.7

Several developments during the first decade of the twentieth century were
already undermining the grounds of this unwilling cohabitation. Germany’s rapid
economic growth made Austria‐Hungary vulnerable to its political and military
preponderance. To maintain its position and dignity as a “European Power,” Vienna
sought to boost its presence in the Balkans. It eventually embraced the German policy
of expansion into the Orient. The Russians were alarmed by the development. Having
endured humiliation in the war with Japan, they too felt it indispensable to buttress
its World Power status by fortifying their mastery over the Balkans. In this way, a
trivial region – the Balkans – turned out to be the focus of global contentions by the
early 1910s.8

The Balkan Wars made totally unworkable either the Russian or Austrian
version of Balkan diplomacy. The failure to fulfill the role of arbitrator in the territorial
division of the northern Macedonia drastically reduced the Russian influence over
the Bulgarian politics. It made Russians almost exclusively reliant on the Serbs. The
Austrians, in turn, were much alerted by the Serb victory. As their early endeavor to
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subjugate Serbs both economically and politically through the tariff war, known as
“the Pig War,” ended up in total failure, the Viennese hardliners were more inclined
to war options. Now, Serbia doubled its territory and population. In the eyes of
Habsburg hawks, the disproportional expansion of Serbia into the Southern Balkans
would jeopardize Vienna’s planned infiltration into the East. At the same time, the rise
of Serbian reputation inspired their South Slav subjects to claim wider political rights,
which could undermine the very base of the multi‐ethnic empire. To forestall the
double dangers, the conservative circles of the Dual Monarchy moved further to a
war option.9 The murder of two members of the Habsburg royal family, therefore,
provided them with the coveted pretext, and helped eliminate the toughest opponent
to their plan. The “Third Balkan War,” as the Austrians wanted it to be, turned,
however, into a Global War.10

In all of the phases of those developments, the international terrorist
organizations played their parts, sometimes very significantly. Let us elucidate it by
focusing on the interactions between Serbian and Bulgarian organizations. According
to the author’s definition, a terrorist organization is a non‐governmental body with
certain political objectives that intentionally makes use of, not exclusively nor always,
illegal violent tactics that presupposes collateral civilian damages in the pursuance
of their goals. They may be called alternatively patriotic, nationalist, revolutionary,
socialist, anarchist, crusader, Jihadist etc., but for the purposes of our discussion, such
ideological attributions make no difference.

Backgrounds of the birth of the “Black Hand”

The “Black Hand,” as mentioned above, just gave indirect support to the
Sarajevo assassins, but the political‐military circle that existed in and around it had
much larger implications in the constant rising of tensions and gradual deterioration
of relations among the Balkan nations. The traditional historiography asserts that the
organization was founded on 22 May 1911,11 but its core was formed in the palace
coup that took place on 10‐11 June 1903, customarily referred to as “the May coup.”

At the turn of the twentieth century, a serious political crisis was well
underway inside Serbia. The crisis focused on the collision between the young king,
Aleksandar Obrenović, and his opponents. The king was basically censured for his
growing inclination to a despotic rule, but various discontents rather converged on his
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personal affairs and the marriage with a woman of ill reputation.12 In 1901, a
conspiracy circle was formed with the aim to remove the queen from the palace. A
dozen of senior officers organized the main conspiratorial board, and began to induce
their colleagues to form local cells. The main figures were Colonel Aleksandar Mašin
(brother of the queen’s first husband), General Jovan Atanacković, Colonel Leonidas
Solarević and Lieutenant Colonels Petar Mišić and Damnjan Popović. These senior
officers were to play significant roles in the Serbian politics after the coup. They found
allies in a group of politicians, led by Đorđe Genčić (former minister of the Liberal Party,
used to be an Obrenović supporter but lost the king’s favor for criticizing his marriage).
By the day of the coup, the conspirator had gathered as many as 200 pledgers.13 The
overwhelming majority came from the rank of lower officers, and it was they who
carried out military operation during the coup. Among the young officers, the most
active were Lieutenant Antonije Antić and Dragutin Dimitrijević ‐ Apis.14

As this process shows, the plot was first conceived by the senior officers, and
the young officers were recruited by them only after the master plan had been drawn
up. David Mackenzie, however, asserts Apis played the role of the de facto commander
of the rebel officers during the coup, and continued to be seen as their leader after the
coup.15 His assessment is an exaggeration, if not misleading, in light of fact that Apis
was only one of the participants in the night of operation. Although he was the one of
two officers who were wounded during the coup, his role was of secondary
importance. He was not in any commanding position. It was Aleksandar Mašin who
elaborated the plan of attack and took the role of general commander of the
insurgents. After the coup, the new regime was controlled by the senior plotters, not
by Apis and his young friends.16 It is true that Apis had since been popular among the
young plotters and was regarded as their leader by some outside observers, but it was
due to his personal charm or charisma, not the fact that he was the main plotter.

The reason why Apis and his friends could exert a degree of influence over
the Serbian politics for more than ten years to come derives from the fact that most
of the senior plotters were forced to retire due to the British pressure in 1906. After
their withdrawal, their positions and power were, to a degree, taken over by the
young plotters, and it enabled Apis and his friends to form a special interest group
both within the Army and the palace. It is in this context that the young plotters could
pursue their political goals sometimes beyond the control of civilian authorities, but
not always successfully.17
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The main motive that led the group of young officers to the 1903 coup was
the anxiety about the damage the king’s inclination to the internal affairs could inflict
on the Serbian foreign policy. As Čedomir Popović, a leading “Black Hand” member
later recollected: “The main reason why the young officers entered into the plot of
29 May 1903 was the fact that wider layers of citizens, especially the circles of officers,
had been anxious about the total absence of work for the national issues. It had been
felt that the last king of the Obrenović family immersed himself too much into internal
political struggles with the purpose to strengthen his dynasty, and entirely neglected
the national action.”18 In the same vein, Apis testified at the Selanik court “that the
Serbian idea and Serbian mission had been wholly abandoned [by the previous
Obrenović rulers].”19 After the coup, the sentiment grew even larger, and the young
officer‐plotters considered themselves the main guardian of the country’s sovereignty
and the proponents of the sacred mission of national unification of all Serbs.20

Therefore, it was natural that they kept close ties with other nationalist groups.
In early May 1903, a group of students of “Velika škola [the precursor of

Belgrade University]” founded a cultural educational club, Slovenski jug (“Slavic
South”), in Belgrade. The club happened to be the main proponent of unification of
all South Slavs based on the liberal, but ill‐defined, principle of Yugoslav fraternity.21

The founders had close contacts with members of the Belgrade‐based freemason
lodge “Rebirth” and its prominent member Milorad Gođevac (a sanitary doctor of
the Belgrade city government). The statute of the society was written by Ljubo
Jovanović‐Čupa (one of the founders of the “Black Hand”), and a participant in the
May coup, Milan Vasić was also involved. The society fostered close ties with many
major figures of Serbian politics, especially Ljubomir Davidović (politician, the Radical
Party), Jaša Prodanović (politician, the Independent Party), Ljubomir Stojanović
(philologist) and Živan Živanović (politician, the Liberal Party, stepbrother of Apis).
The several important May coup officers, such as General Jovan Atanacković, Major
Peter Pešić, Lieutenant Živojin Rafailović and D. Dimitrijević‐Apis, had intimate ties
with the society, too.22

One of the main concerns of Serbian nationalists at that time was the
expansion of Bulgarian influence over the Ottoman Macedonia. In 1895, Bulgarian
guerillas organized by the Sofia‐based Vûrhovna makedonska komitet (“Supreme
Macedonian Committee”) entered into the Ottoman territory. Albeit totally abortive,
the incursion and the ensuing (alleged) persecution of the Christian population
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succeeded in attracting Western sympathy to the Bulgarian national cause.23 In 1901,
a political murder plotted by a Macedonian Bulgarian nationalist group led to mass
arrests of its members and further enhanced the Western concern over the
Macedonian Christians.24 At the height of this international tension, another
Supremist raid took place in the Northeastern Macedonia in September 1902.25 These
events much alarmed the Serbian nationalists who had envisaged territorial
expansion at the cost of the Ottomans.26

IMRO and its innovation in the nationalist propaganda

As a result of the Russo‐Turkish War of 1877‐1878, Macedonia was to be a
part of “Greater Bulgaria” by the provisions of the San Stefano Treaty. The Treaty was
later modified in Berlin, and the territory of the Bulgarian Principality was reduced
into a much smaller unit, more or less equivalent to the former Danube province. The
Bulgarian nationalists, however, continued to view the “San Stefano Bulgaria” as the
natural border of the nation. Their aspiration was partly fulfilled in 1885, when
Bulgaria successfully annexed the Eastern Rumelia.27 The next step was to be
Macedonia – it was believed, but the newly formed pragmatist government of Stefan
Stambolov pursued pro‐Ottoman policy, and cracked down the Macedonian
irredentists active inside the Bulgarian Principality.28

Badly disappointed with the cowardly policy of Stambolov, young Bulgarian
nationalists of Macedonian origin began to look for a radical solution – to organize their
own nationalist movement within Macedonia. On 23 October 1893, six young
intellectuals29 held a secret meeting in Salonika, in which they agreed on an illegal
organization with the aim of political autonomy of Macedonia with the Bulgarian
majority, as the first step of merger with the Principality. It was the origin of the Internal
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Macedonian Revolutionary Organization (IMRO).30 The founding members were all
devoted to the ideas of radical Bulgarian nationalists who had tried, in vain, to win over
independence as a result of massive uprisings of peasants in the 1860s and 1870s. As a
corollary, the first charter of the organization was a rough copy of the “Bulgarian
revolutionary central committee’s charter” which they found in the work of Zahari
Stoyanov, Zapiski po bûlgarskite vûstania [“Descriptions of the Bulgarian Uprising”].31

Although the IMRO had no clear ideology, many founders were more or less
inclined to social democracy. It is more than likely that this political inclination coupled
with the disappointment with the Bulgarian policy led them to keep distance from the
Principality.32 As a result, the first charter regulated that the Organization should be
independent, without any links with the governments of the neighboring states.

Immediately after the first meeting, the founders of the IMRO embarked on
the creation of an organizational network. As the majority of the first members were
high‐school teachers, the first recruits were either fellow teachers or students. The
penetration into the peasant mass was slow and tardy. The change of tide came in
1886, when the first general congress was held in Salonika. Five original and six new
members came together.33 The congress adopted a new charter and regulations that
redefined the organizational structure. The organization’s main aim was modified so
as to achieve political autonomy not only of Macedonia but also of the Adrianople
province. The Salonika committee was officially approved as the central, and other
local committees were put under its authority. Local committees were reorganized
into district, country and village committees. A special representative office was to be
opened in Sofia, entrusted with negotiations with the Supremists and promotion of
the organizational cause in the outside world.34
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The new charter gave a rigid centralized structure to the organization. With
the approval of the central committee in Salonika, the district committees were to
exercise absolute leadership over the branches within their jurisdictions. The
members were required to take a special initiation oath, and forced to swear to
dedicate their life for the sake of the Organization. Betrayal and disobedience were
to be punished with a severe penalty, usually death. Each district committee had an
underground court for this sake. It pronounced sentences not only to its members,
but also to outsiders whom it deemed guilty. As the executing body of the judgment,
the district committee had several četas (guerilla bands), and appointed the vojvodas
(commanders).35

After the Salonika congress, the IMRO saw a drastic increase in its
membership and supporters. Hitherto, IMRO’s efforts of recruitment, fund‐raising
and organization had yielded no tangible results. Its membership was no more than
a few hundred. The organization was loosely structured with no central control. From
1897 onward, however, its membership swelled rapidly, and the Organization
reached to the extent that it could deploy more than 4,000 komitas (fighters) in the
field. What made it possible? –  That is the center of academic discussions.

The main stream of Bulgarian and Macedonian historians like to attribute it
to the awakening of national consciousness among the peasant mass, but this type
of discussions is a mere tautology, as they link a rise in the national sentiment with
the increase in the IMRO membership and its influence. Moreover, although the IMRO
could mobilize some 26,408 supporters during the Ilinden‐Preobrazhenie uprising,
i.e. during its apogee, the number shows that the Organization could inspire only one
percent of the total population of Macedonia. Even if we count only the number of
Slav Exarchists and Vlahs, the proportion reaches slightly over 2.4 percent.36 The
number rather testifies to the sober fact of immaturity of national consciousness of
Macedonian Slavs contrary to the intentions of nationalist historians.

Duncan Perry proposes a different answer. He makes a point of the
introduction of a centralized structure, strict discipline and military formations. He
estimates the main factor of IMRO’s success was the effective use of violence over the
Christian peasants. In other words, the Organization grew because its četas effectively
intimidated the population and forced them to obey their orders.37 The view is more
or less shared by other authors such as Fikret Adanır and Gül Tokay.38

Keith Brown criticizes this hypothesis on the grounds that the Macedonian
Slav Christian peasants were not such static people confined to their villages and
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surroundings as Perry presupposes. A part of them were traveling over astonishingly
distant places as seasonal or immigrant workers, and had a significant amount of
knowledge of the outside world and quite well understood the political situation both
inside and outside of the Ottoman Empire. It is undeniable that some peasants
voluntarily entered into the Organization and established a special spiritual tie with
its “sacred cause” through initiation rituals.39 İpek Yosmaoğlu expertly elucidates the
reaction of “ordinary peasants”: “[T]he peasants could act in ways that accommodated
multiple agendas… and that made them political entrepreneurs. In their capacity as
political entrepreneurs, they were commonly involved in the planning and execution
of mechanisms that served to create and activate social boundaries and contribute to
the increasing polarization of society.”40 But even so, the catalyst of entrepreneurial
reaction was not an endogenous mechanism, but the external intruders in the form
of IMRO četas. The polarization occurred only when the četa intruders activated the
“otherwise peaceful” peasants.41

The major tool of violence that was at IMRO’s disposal was no doubt its
četas. A Macedonian historian, Dimitar Dimevski, rather blatantly discloses, “[I]MRO
quickly consolidated itself after the Vinica shock, changing its strategy and tactics
with the initiation and establishment of the Detachment Institute, which acted as its
integral agitational organizational and combating constituent. [Italic is added]”42 In
the same vein, a Bulgarian historian, Konstantin Pandev, confirms: “The foundation
and development of the Detachment Institute (četničeski institut) brought about a
crucial change. It affected not only the tactics, but also the membership, structure
and administration of the organization.”43 Thus, both authors agree that the new
tactics known as četničeski institut was crucial for the organizational expansion of the
IMRO. Let us dwell on this theme a little bit more.

After the Salonika congress, the duty to set up permanently functioning četas
for agitation and organization was entrusted to Gotse Delchev. Delchev, as a graduate
of the Bulgarian Military Academy, was a specialist on military affairs. By the fall of
1899, the IMRO had organized more than 20 četas, but they were more often than
not led by ex‐bandits (known as haramiyas) and were usually very small in size,
between 3‐4 members. Not only were the units unreliable as defense forces, but they
were also unruly and disorganized.44 Appreciating the detrimental character of the
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existing četas, Delchev tried to introduce strict discipline and well arranged
coordination among the četas as a field commander. After two years of personal
experience as a vojvoda, Delchev wrote a regulation for the četničeski institut. It was
first dispatched as a circular of the IMRO’s central committee to the district
committees, and each district committee was obliged to form četas out of their
“illegal” members. In order to supervise the work, Delchev sent three former
Bulgarian officers (Mihail Popeto, Marko Lerinski and Hristo Chernopeev) to the
Macedonian interior. They were entrusted with the job of both disciplinary actions
and recruitment. A strong centralized command system was now secured, and
discipline and obedience to the orders were strictly imposed.45 At the same time, the
četas were to function as a nursery for the future vojvodas. A newly recruited person
was to be trained as komita for some time, and expected to lead his own četa after
mastering the necessary qualifications. Moreover, the duty of četa was the
“agitational and organizational” work. The četas were the main tool to make the
population loyal to the “sacred causes” of the IMRO. With the show of force, mixed
with random execution of opponents, the četa exhorted the villagers to accept
“baptism” (krûsti, i.e. to take an oath to the IMRO).46

The memoire of Hristo Silyanov vividly describes his life as a komita in the
Bitola district and gives us a clear picture of the “agitational and organizational” work
of četas. Silyanov’s četa was carefully avoiding open confrontation with the Ottoman
security forces, and spent most of the time patrolling villages of IMRO sympathizers.
The major job was either the execution of opponents, betrayers and spies, or
racketeering population under the pretext of collecting “tax.”47 The bands were
ostensibly working to protect the Bulgarian population from the tyranny of Ottoman
authorities, but only for practical purposes, whereby they committed more violence
to their people than to the state security forces. In this regard, the following incident
merits attention.

A Bulgarian named Trayko and his girlfriend betrayed the whereabouts of an
IMRO četa led by Gotse Delchev. To punish the traitors, Delchev ordered their
execution. They first killed Tayko’s father, then the girl and chopped her body into
pieces. But Trayko concealed himself in Kostur – a town located on a peninsula lying
like a wedge in a lake and connected with the mainland by a very narrow sleeve. At
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the entrance of the peninsula there was a watchmen’s post. Moreover, almost no
Bulgarian family lived there. So the executioner had to risk a certain death. Delchev
gathered the warriors, and said: “If the perpetrators remain unpunished, they will
continue their nasty intrigues and will multiply like mushrooms after rain. Upon us
falls the heavy responsibility to immediately cut the mischievous and criminal hands
that reached for the people’s sanctuary. Those who are disaffected or of flabby will,
regardless of whether they are Bulgarians or not, working in the service of the Turkish
authorities, they must learn that the vengeful right hand of the national organization
is long and reaches at the monsters no matter where they hide, and no one can
escape from its ruthless, but righteous judgment.” Upon this call, all the fighters
offered their service. Then a young man was selected, and sent to Kostur. He
murdered the spy, but was shot dead by the town guards.48 The episode eloquently
testifies to the IMRO leadership’s conviction that the fear‐infusing method – “no one
can escape from its ruthless, but righteous judgment” – was the key for the
sustenance and expansion of the organization. As Yosmaoğlu put it, the ‘selective’
cohesive violence, i.e. the targeting a specific person or anyone associated with him
served “both as punishment for something that had already occurred and also as a
deterrent to prevent further lapses.”49

Delchev once tried to justify the systematic intimidation of population in the
following words: “If tyranny is violence, then, revolution is violence against
violence.”50 The strategy, indeed, assured the rapid expansion of the IMRO both in
manpower and territory. Within a few years, the Organization firmly consolidated
itself inside Macedonia. The more its military potential grew, the larger the IMRO’s
aspiring territories became. The would‐be Bulgarians or the Exarchist Slavs had to
endure everlasting extortion, requisition and conscription by the IMRO
commanders.51 The IMRO usually sent intimidation letters to the targeted villages.52
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48 Silyanov, Pisma, 69–71.
49 Yosmaoğlu, Blood Ties, 260.
50 Dimevski, Goce Delčev, 87.
51 Simić, Komitsko četovanje, 95–101.
52 The Bitola branch of the IMRO sent a letter to the villagers of Topolčane dated 20 January
1905 (old calendar). “With this letter, we came to tell you to do what you have to do. Like all
the other people, you have to obey our order. 1) Collect the monthly tribute as arranged to
everyone, no excuse. 2) Everyone has to buy a rifle and up to 100 bombs. 3) Pay the
extraordinary tribute we imposed without delay. 4) Show hospitality to our bands in order not
to experience any mischief. Please think it well, because we will do the same thing that befell
the village Brod. 5) If one hosts Greek, Serbian, or Turkish bands, we will burn his house with
all inmates. 6) When you celebrate slava or a wedding party, you must know it can be held
only a day, never longer. Don’t give wedding presents, and don’t accept them. Don’t appeal to
the Turkish court. Don’t drink. 7) He heard that you were Serbs. If you are Serbs, why don’t you
go to Serbia, rather than live in Macedonia? If you don’t want to go to Serbia with your family,
obey our orders. If you don’t, no one from Toplichane can go to Bulgarian villages, visit as a
guest, nothing, nothing. Because you shall die when you visit a Bulgarian village. Come to the
Bulgarian side, think it well. In a couple of days, we will come to your village with a band. 8) You have



If the villagers showed reluctance, the četas were thrown in. They rounded up the
villagers and threatened them to pledge allegiance. In case of refusal, they would
carry out the “punishment.” Usually, the community leaders such as village heads,
priests, teachers and other notables were singled out. They were intimidated, beaten,
assassinated, and even massacred with their family and relatives.53 The scale and
ferocity of violence increased, especially after 1905, and the cohesion was now not
limited to targeted attacks but turned into indiscriminate atrocities perpetrated on
ethno‐religious distinctions.54

The corollary was an endless decay of social order and loss of security of life
and property among the population. The more the IMRO expanded its sphere of
influence, the less the life of the populace became sustainable. The plight befell
almost equally everyone regardless of ethnicity. The other ethnic groups were
constantly threatened with attack, torture and kidnappings.55 As a result, a growing
number of peasants took up arms and adopted a similar tactics as the IMRO. In this
way, Macedonia was brought into awesome predicament, and the Russo‐Austrian
consensus on status quo ante became difficult to be upheld.56

The beginning of the Serbian četa activities

In face of a growing threat of the IMRO’s četnički institut, Serbian teachers
in the Skopje and Bitola districts tried to counteract it by organizing their own militia
as early as 1900. They eventually created small bands, but they were no match to the
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to read this letter in front of all the villagers, then, destroy it. Waiting for your answer whether
you come to our side or not. Then, we know what should we do. Dokumenti, vol. 2, Supplement
1, 258–259.
53 Simić, Komitsko četovanje, 95–97; Dokumenti, vol. 1, sec. 1, 176–177, 182; R. A. Reiss, The
Comitadji Question in Southern Serbia, Hazell, Watson & Viney, London 1924, 12–13; Jovan
Hadživasiljević, Četnička akcija u Staroj Srbiji i Maćedoniji, Sv. Sava, Beograd 1928, 14–15.
54 Yosmaoğlu, Blood Ties, 265.
55 On 14 September 1905, the Serbian consul of Bitola described the situation of central
Macedonia. “The contemporary situation in this province as well as other regions of Macedonia
is as follows. The safety of life and property is completely unknown. Here no one pays attention
to individual or isolated cases of murder, arson and kidnapping that would occur everywhere
in the world. What we are witnessing are mass killings, burnings of entire villages, and
unrestricted movements of foreign propaganda bands. Here, we can automatically exactly
predict what will happen. When a Bulgarian village is set on fire, then a Greek or Serbian village
will be burned. When a massacre takes place in a Greek village, then a Bulgarian village will be
massacred.” Dokumenti, 1, 4/1, 248.
56 On 30 July 1904, Russians and Austro‐Hungarians warned that the worsening situation caused
by the četa activities might thwart the two Empires’ joint efforts to appease the turmoil in
Macedonia. Dokumenti, 1, 2, 546.



Bulgarians mainly due to the limited resources and manpower. The official Serbian
policy was not in favor of armed struggle at the moment.57

Another initiative came from Belgrade. Milord Gođevac hit upon the idea to
organize Serbian guerillas to counteract the Bulgarians. Making use of his close ties
with former Macedonian Bulgarian activists who had taken shelter in Belgrade, he
set up a small guerilla band of five fighters in the summer 1901. Provided with
equipment and weapons, the band was sent into the Ottoman territory, but was
promptly neutralized by the IMRO.58

The events following the May coup of 1903 drastically changed the course
of Serbian četa activities. Jovan Atanacković, one of the main plotters was
sympathetic to the act of Gođevac. The outbreak of the Ilinden‐Preobrazhenie
Uprising in the late summer 1903 further precipitated the Serbian nationalists’
concern, as the abortive uprising turned out to be a successful propaganda for the
Bulgarian presence in the region. The Western media started a self‐made civilizing
mission, and requested the amelioration of “enslaved” Bulgarians in the European
Turkey.59 As a result, the two Great Powers that had vested interest in the region,
Russia and Austria‐Hungary, were forced to formulate a new reform plan, at least
ostensibly, in favor of the Christian population. As the Mürzsteg Reform Plan
envisaged that some form of political autonomy was to be accorded to the ethnic
groups that constituted the majority of certain regions in the Ottoman Macedonia, it
necessitated the Serbs to display their presence in Macedonia.60 The growing anxiety
of Belgrade political elites over the possible loss of territory that they deemed a part
of historical Serbia led them to fully support the Serbian četas.61

After the initial failure, Gođevac took more prudent measures. Making use
of his freemason network, he secured financial support from Luka Ćelović, a wealthy
merchant. Another mason, Vasa Jovanović, an attorney of Macedonian origin,
assisted Gođevac’s plan, and recruited several Macedonian komitas for the Serbian
cause. The three original members persuaded Jovan Atanacković (then the ministry
of war) to assume the chair of the Central Committee of the “Serbian četnik62 action,”
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57 They were Jovan Dovezenski, Jovan Babunski, Rade Radivojević, Dušan Vardarski, Lazar Kujundžić –
Klempa and Dokim Mihailović – Debarac. Among them stood out Jovan Babunski. He was to become
the most successful captain of the Serbian četnik action. Biljana Vučetić, Srpska revolucionarna
organizacija u Osmanskom carstvu na početku XX veka, Istorijski časopis 53 (2006) 368.
58 Hristo Silyanov, Osvoboditelnite borbi na Makedoniya, vol. 2, Dûrzhavna pechatnitsa, Sofia
1948, 276–277.
59 Ibid., 281.
60 Sowards, Austria’s Policy, 27–30, 74–75.
61 Wayne S. Vucinich, Serbia between East and West: The Events of 1903–1908, Stanford
University Publications, Stanford 1954, 120.
62 Originating from Turkish (çete), četa means an armed bandit band. Četnik is its member. In
the contemporary sources (Turkish, Bulgarian, and Serbian), the term četnik and komita,
komitadjia, komitacı are all synonyms. It is after tWWI that četnik became a Serbian national
symbol, and komita became the fixed nickname of IMRO fighters. For convenience, the author
calls Serbian fighters četniks, and Bulgarians komitas.



founded in the late summer 1903.63 The creation of the Central Committee made
much easier the activities of Serbian nationalists in Macedonia.64 Not only did the
committee provide them with money, weapons, and tacit support from the Serbian
diplomatic authorities, but it also dispatched the young officers who had participated
in the May coup of 1903 in support of their activities.65

The armament and smuggling of četas was the work of Živojin Rafajlović.
Rafajlović, a border officer, had already taken the lead of founding his own committee
in Vrajne by the mid‐summer of 1903 and attached it to Belgrade, as the “executive
committee” of the “Serbian četnik action.”66 There is a dispute whether Rafajlović
was the initiator of Serbian četa. Rafajlović claimed it was he who had sent the first
četa led by Arso Gavrilović. Vasil Trbić retorts, asserting that the first četa was formed
by himself.67 The following facts uphold Rafajlović’s claim.

Mihailo Ristić, the Serbian consul of Skopje noticed a few Serbian četas had
been active inside the Ottoman territory by late August. They were recruited,
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63 The date of foundation is not clear. Vladimir Ilić sets it after 15 August 1903, the date of
retirement of Atanacković; Ilić, Srpska čenička akcija 1903–1912, Ecolobri, Beograd 2006, 21.
It seems to be well accepted. If so, the several intrusions of Serbian bands into the Ottoman
territory in July and August, asserted by Silyanov, were independent activities of the Vranje
committee; Silyanov, Osvoboditelinite borbi, 279. As Silyanov put it, the enterprises were
organized by Živojn (Žika) Rafajlović, an army officer, who set up a committee in Vranje during
the summer. The Vranje committee later merged into the Belgrade committee, and became its
executive branch; Ilić, Srpska četnička, 25.
64 After 1904, the Serbian bands mounted their activities. Inside the Serbian movement, there
were two different groups. One preferred the initiative from Belgrade, the other behaved as
an independent movement, but at the same time, expected financial aid from sympathizers in
Belgrade as well as diplomatic help from the Serbian consulate in Skopje: Tokay, Makedonya
Sorunu, 64.
65 Vučetić, Srpska revolucionarna, 361. As for the activities of the politicized officers, the Russian
charge d’affaires wrote, “A part of officer corps seeks more active policy. They were headed by
General Atanacković and Captain Rafajlović, whom we can call Serbian “Sarafov.” They were
followed by students. Recent activities of officers can be seen in several insignificant guerilla
bands. Students recently held a joint congress of Serbian and Bulgarian youth in Sofia, where
they approved   a joint program of revolutionary activities.” Source: АВПРИ, ф. Политархив, д.
2869, л. 31–32. Cited by Višnjakov, Makedonaki pokret, 20.
66 Simić, Komitsko četovanje, 55; Ljubomir Jovanović‐Čupa and Ljubomir Nešić, as a delegation
of “Slovenski Jug,” made a three‐day visit in Sofia 13‐15 March 1905. They met Damjan Gruev
and talked with him for four hours. The Serbian side proposed cooperation between the two
organizations within the framework of free and autonomous Macedonia. Grujev declined the
offer on the grounds that any form of collaboration had to be carried out under the leadership
of VMRO. It had to be a sole authority in Macedonia, and any action outside of its initiative was
regarded as inimical. The Serbs, then, asked him why VMRO had killed so many Serbs in
Macedonia. Grujev’s answer was that they were killed as they acted against the Organization.
He underscored, “If it fits into its interest, the Organization doesn’t hesitate to employ every
possible measures.” Dokumenti, vol. 1, sec. 3/1, 519–520.
67 Vučetić, Srpska revolucionarna, 361–362; Simić, Komitsko četovanje, 90.



equipped and paid by Gođevac, and sent across the border by Rafajlović. The
commanders of bands were Serbian officers. The stories were well known by the
locals and even the Turkish consul in Niš was aware of the details. Alarmed by the
development, Ristić met Rafajlović in person in Vranje, and warned him of “thoughtless
actions.” Rafajlović confirmed he had sent two bands so far, and vindicated himself,
saying that Premier Avakumović approved the act and the foreign minister, too.68 His
justification can not be accepted with the face value. On 17 September, Stojan Protić,
the interior minister, referred to the foreign minister the report of the magistrate of
Vranje that Živojin Rafajlović was sending četniks into Turkey. The next day, the foreign
minister told the magistrate to notify Rafajlović to stop sending četas, and to transfer
them into the Serbian inland.69 As these stories imply, Gođevac‐Rafajlović’s četa
operation was not overtly sanctioned as a national policy for a moment. On 25 May
1904, Ristić still denounced the Rafajlović’s četas of “adventurous act that is nothing
but a betrayal, ” after reporting a skirmish between a četa and army that had claimed
a death toll of 24 četniks, 1 police officer and 3 soldiers.70

The discord between the diplomatic agencies and četniks dissolved soon
afterwards. On 20 June 1904, Nikola Pašić, foreign minister, sent a circular to the
Serbian consulates in the Ottoman territory, and urged them to take up fierce fight
against the Bulgarian komitas.71 Upon his request, the cabinet sanctioned a total of
200,000 dinars of extraordinary budget, earmarked for the “defense of national
interest in Macedonia.”72 The defense ministry sent a total of 265 rifles and other
ammunitions from the army’s depot in Pirot to the magistrate of Vranje on 4 October.
It sent additional 1,000 rifles for the supply of “our people in the Salonika, Bitola and
Kosovo provinces” on 13 November, and another 1,000 to Vranje upon the demand
of Pašić on 20 January 1905.73 All these facts attest that the Serbian četa operation
now took a form of a full‐fledged national struggle. Under the direction of the head
of the consulate section of foreign ministry, the Serbian consulates of Priština, Skopje
and Bitola turned into the de facto headquarters of the guerrilla operations. They
served as intelligent centers, military depot, and asylum for the fighters.

On 9 July 1905, Belgrade reached an agreement on the customs union with
Sofia. As the overt support of četniks’ fighting against komitas became politically risky,
the Serbian diplomats discussed the hitherto terrorist sponsoring policy on 23 July
1905. At the meeting, Svetislav Simić (Serbian diplomatic representative in Sofia)
remarked: “The Macedonian question has already gone beyond the clerical and
educational phase. It is a purely political question now. We should face up to the fact.
It is necessary, accordingly, to formulate a new strategy. There is no reason why we
can’t do what the Bulgarians have hitherto done.” As the effective counteract against

Tetsuya Sahara

416

68 Dokumenti, vol. 1, sec. 1, 427–428.
69 Ibid., vol. 2 Supplement 1, 134–135.
70 Ibid., vol. 1, sec. 2, 364.
71 Ibid., vol. 1, Sec. 2, 444.
72 Ibid., vol. 2, Supplement 1, 167–168.
73 Ibid., 181–182, 201, 248–249.



the Bulgarian revolutionaries, he insisted Serbia had to continue to provide financial
and military aid for the Serbian population in the Ottoman Empire. At the same time,
however, he asserted the work had to be carried out clandestinely. The best way was
to “make use of the trustworthy civil agents through which the government could fully
control the activities.” The proposal was unanimously accepted by the conference. In
this way, the government continued to lend support to the četnik action.74

Many May coup officers took part in the movement. Vojin Popović (Vojvoda
Vuk) entered into Macedonia as a četa commander in 1905, then became a chief of
mountain staff in 1907‐1908. Mijajlo Ristić‐Uča was a chief mountain staff in 1905, a
secretary of the central committee in 1906, and a vojvoda in 1907. Alimpije
Marjanović‐Ovčepolski was a chief of mountain staff in 1907‐1908. Aleksandar
Blagojević‐Kočanski was a chief of mountain staff in 1907, and a member of the
executing committee in 1908. Velimir Vemić took part in the battle as a vojvoda.
Ljubomir Vulović served as a member of the executive committee in 1906‐1908.75

Among these officers, Ilija Jovanović‐Pčinski played the key role in the early stage
of organization of the Serbian četa combat structure. Entering in Macedonia, he noticed
the unruly conduct of local vojvodas. “In all the villages we have organized, those near the
border, the Serbian bands to impose tribute, just like Bulgarians, on the population. Due
to this practice, the people are suffering much, and are resentful to their brethren… I can
say with confidence that the levy is imposed only for the sake of extravagance of komites…
The vojvodas are using the sum for their personal needs.”76 As a measure to curb them,
Jovanović proposed to set up a mountain staff, and put the operations of Serbian četas
under its control.77 The proposal was accepted and the mountain staff was established on
23 April.78 As the chief of mountain staff, Jovanović successfully coordinated the operations
of Serbian četas during the summer, and consolidated their strength in Kosovo and upper
stream of the Vardar. Shortly afterward, although Jovanović retreated into the interior due
to bad health condition, he controlled the guerrilla activities as the head of the executive
committee in Vranje until the end of the year. Subsequently, his position was succeeded
by Ljubomir Vulović, another coup officer.79

No less important role was played by Vojislav Tankosić. Together with Žika
Živković, he went to the Skopje region disguised as a merchant in the fall of 1903.
They were sent by the Belgrade Committee and smuggled the weapons purchased by
the fund of the Kolo srpskih sestara [“Circle of Serbian Sisters”]. Along with this
operation, they made reconnaissance of the people and geography and opened secret
channels for smuggling arms and ammunition running through Vranje – Skopje –
Prilep – Bitola – Poreč by January 1904.80 He widely participated in military actions in
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74 Ibid., vol. 1, sec.1, 41, 172.
75 Ibid., vol. 2, supplement 1–3, vol. 3, supplement.
76 The report dated on 16–18 March 1905. Ibid., vol. 2, supplement 1, 285–286.
77 Ibid., 287.
78 Ibid., 371–372.
79 Ibid., 675, 677.
80 Kazimirović, Crna ruka, 354; Dokumenti, vol. 2, supplement, 1, 145.



the spring of 1905, and showed inherent skill in the guerilla warfare. He also played
an important role in recruiting young officers for the guerilla activities.81 Tankosić
came back from the front in the late summer, but kept close links with the executive
committee in Vranje, playing the role of a recruiter and trainer of volunteers.82 After
finishing his courses in the higher military academy, Tankosić returned to the
Macedonian battlefield as a chief of mountain staff.83

During his office in the mountain staff, Tankosić made a big scandal. In the
night of 21 May 1908, the Serbian mob led by Tankosić launched an assault on the
Bulgarian village of Stracin. The attack claimed a toll of four dead and eight wounded
person. A total of ten houses were demolished and other ten were partly destroyed
by fire. The Serbian consul in Skopje remarked: “He again took part in this kind of
activities. [Italic is added]”84 The Austro‐Hungarian consul of Skopje felt serious
concern,85 and the Bulgarian government was also much alarmed, as the attack on the
village was the third within a year.86 The central committee in Belgrade strongly
warned the executive committee in Vranje to never let it happen again. But again,
Tankosić’s band burned another Bulgarian village – Gradec. The two consecutive
freebooting actions perturbed not only the Austro‐Hungarian but the Russian consul
too. Both of them openly condemned the Serbian government. Thus, Nikola Pašić
was much concerned about the development. He even personally instructed the
Skopje consulate to bring back Tankosić to Belgrade. Tankosić, however, was neither
disciplined nor brought back to Belgrade. He was just transferred to the Kumanovo
district’s mountain staff.87

The Bulgarian factor of the Serb nationalist movement

As mentioned above, the Serbian četnik movement was initially born as a
reaction to the Bulgarian guerilla activities.88 Their fear of the Bulgarian threat was
mixed with the adoration of their effective use of cohesive measures perpetrated by
the well‐coordinated structure of stratified committees that were solidified by an
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81 Ilić, Srpska čenička, 49.
82 Dokumenti, vol. 2, supplement, 1, 345, 523, 580–581.
83 Mirolad Belić, Komitski vojvoda Vojislav Tankosić, Međuopštinski istorijski arhiv, Valjevo 2005,
24–25.
84 Dokumenti, vol. 3, supplement, 169.
85 Avstriski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, vol. 2, Arhiv na Makedonija, Skopje
1981, 122–124.
86 Erdûlov, Sûrbskata vûorûzhana, 122, 130.
87 Dokumenti, 3, Supplement, 182, 185, 189, 195.
88 According to Stevan Simić, Gođevac’s motivation was revenge against the Bulgarians.
“Bulgarians are right that they fight against Turks with their komitski čete, but they have
committed an unforgivable mistake when they started an indiscriminate fight against Serbs. We
can severely chasten them some day in the same way. Simić, Komitsko četovanje 33–34.



iron discipline. Indeed, even at the beginning, the Serbian četniks looked at the
Bulgarian komitas as their role model.89

The first stage of the imitation was the partial takeover of the IMRO combat
structure. Toward the end of 1901, Milorad Gođevac had a chance to meet Stojan
Donski, an IMRO vojvoda, and learned from him the method of guerilla warfare and
the statute of the IMRO. He was so impressed that he decided to organize a similar
organization inside Serbia. Although Donski’s četa could not fulfill the expected
mission, his lack of organizational know‐how and documents left a strong trace in the
subsequent Serbian structure. This is clearly ascertained by comparison between the
bylaws of the two organizations.90 Apparently the bylaw of the Serbian organization
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89 Stevan Simić, one of the initiators of Serbian četniks, insisted: “The only way we can save
ourselves is to adopt the same tactics that the Bulgarians have been carrying out. Every village
has to have a sufficient amount of weapons, its commander, its own committee with chair,
secretary, casher, and couriers. All the residents have to make an oath of loyalty to the
organization.”“In order to make sure the existence and activities of Serbian četnik bands, it
was necessary to make the population ready. Revolutionary or četnik cells were therefore
created. We carried out the tasks after the example of the Bulgarian organization.” Simić,
Komitsko četovanje, 39, 104.
90 The IMRO bylaws are well documented in the following works: Programski ii staturarni
dokumenti na Vnatrečnata makedonska revolucionerna organizacija 1904–1908, Manol Pandevski,
ed., MANU, Skopje 1998), Bûtreshnata Makedono‐odrinska revolyutsionna organizatsiya 1893–
1919 g., vol. 1, part 1, Bilyarski & Burilkova eds., Dûrzhavna agentsiya Arhiv, Sofia 2007; Vladimir
Ilić infers the document with the title “Regulations of the Secret Serbian‐Macedonian
organization” is the original bylaw. The document is composed of 11 articles. The first two
articles define the purpose and duty of the organization. The organization was to struggle
against the Bulgarian threat and propaganda for the sake of Serbian interest in the “Old Serbia”
and Macedonia. Articles 3 and 4 regulate the organization is to be composed of local branches
that are to be set up in Kosovo, Bitola and Selanik provinces. Everyone who pledges to work for
the cause can be accepted as a member of the organization. The organization has a four‐layered
structure of county, district, provincial and central committees. Article 5 provides that every
committee has a secret police that inspect the membership and organizational works.
According to article 6, every county has to set up at least one guerilla band. Article 10 stipulates
that all who damage the cause of the organization, regardless of whether a member or not,
should be punished. The penalty varies from warning and forfeit to death. Ilić, Srpska četnička,
22–25; The document has no date, but the following information provided by Silyanov
corroborates Ilić’s reasoning. The Bulgarian commercial agent in Skopje Todor Nedkov delivered
a report on the bylaw of Serbian četniks that was discovered in a dead body killed in a battle
on 20 May 1904. The extract is as follows. Although the Organization set the goal of the
liberation of Serbs from the Turkish slavery, it imposed upon its fighters the following rules: to
avoid confrontation with the Turkish army, to fight against Bulgarian guerillas – the enemy of
the Serbian historical right in Macedonia, to protect the Slav population that are forced, against
their will, to declare themselves as Bulgarians, to gain for the Serbian cause all the villages that
have been allured by Bulgarian propaganda, by persuading them with the glory and prospective
of the Serbian nation. In each village secured in this way, a committee of five armed men should
be set up. The persecutors of the population must be annihilated. The same punishment is to
be meted out to the Bulgarians who defy the Serbian cause. More committees are to be organized



is a copy of the IMRO’s statute of 1896. The latter’s key concepts – the centralized
structure, division of local branches, strict discipline, and fear‐infusing institutions of secret
courts with military formations – were almost wholly implanted into the former. It is true
that the organizational structure of the Serbian četniks that existed was not exactly the
same as the Bulgarian one, but it is also true that the Serbs tried to do so. According to
the design inspired by the Bulgarians, the Serbs were zealous in constructing a four‐level
committee network. For instance, Božidar Ljubišić, the secretary of the Serbian consulate
in Skopje, described the preparation of the local committee as follows: “Here we are
making, with great zeal, preparations for the organization of a local committee, if Mr.
[Mihailo] Ristić [Serbian consul] blesses it, then we will soon have our own organization
just like Bulgarians. [Italics are added]”91 More often than not, however, the Serbs failed
to establish sub‐committee structures below the district level, but not always. As Stevan
Simić testifies, in some villages, they succeeded in setting up their branches.92 After all, it
was their incompetence that thwarted the completion of the original design.93

The Ottoman authorities that closely watched the activities of Serbian bands
noticed some Bulgarian elements among them. According to the governor of Kosovo,
Şevket Paşa, some Serbian and Bulgarian bands active in the Skopje and Kumanovo
districts were operating in a unified way.94 The Serbian sources attest to the fact. The
village head of Pobužje reported on 19 June 1903 that a total of 30‐40 guerrillas had
come to his village. Although they asserted they were the Serbs sent from Serbia,
they all had Bulgarian names.95 In early August the same year, a Serbian teacher met
a well‐equipped band of six‐seven guerillas that came from Serbia. They said Živojn
Rafajlović sent them there, but some of the četniks were Bulgarians.96

The enrolled IMRO veterans inducted the Serb četniks into their battle
proficiency and know‐how of guerrilla warfare. In the fall of 1903, a Bulgarian vojvoda,
Nikola Puškarev, visited Vranje. He instructed Rafajlović how to make bombs.97 Thanks
to this technology, the Serbs produced bombs “much stronger than those of
Macedonian komitas” in Vranje.98
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either at county (kaza), district (sanjak), or provincial (vilayet) levels. The committees are to
communicate with each other in cipher. The central committee has its seat in Skopje. Silyanov,
Osvoboditelnite borbi, 305–306; Because of similarity, the document seized by the Ottoman
authorities must have been a copy of the original bylaw, or a slightly modified local version for
the organization’s Skopje branch.
91 Dokumenti, vol. 2, Supplement 1, 236–237.
92 “The Serbian četnik movement had two kinds of bands. The local band was usually stationed
in a village and kept a night watch. Each district or a smaller prefecture had its own standing
band that was constantly moving.” Simić, Komitsko četovanje, 105–106.
93 Erdûrov, Srûbskata vûorûzhena propaganda v Makedoniya 1901–1912, Sv. Georgi Pebedonosec,
Sofia 1993, 107–108.
94 Tokay, Mekednonya Sorunu, 66.
95 Dokumenti, vol. 2, Supplement 1, 123.
96 Ibid., 124.
97 Simić, Komitsko četovanje, 57–58.
98 Dokumenti, vol. 2, Supplement 1, 140.



Along with the recruit of the former IMRO fighter, the Serbs pursued
possibilities of full cooperation with the latter at the first stages of their struggle. The
first attempt was made in October 1903. At the meeting, Svetozar Tomić (the director
of the Serbian high school of Skopje), Mihailo Mančić and Vasilije Trbić came on behalf
of the Serbian side. The Bulgarian delegation was composed of members of the IMRO
Skopje branch, including Damyan Gruev, Hristo Matov, Milan Vojinitsajliev, and Petûr
Poparsov. The Bulgarian side proposed a joint propaganda, but the two parties could
not agree on what language the pamphlet would be written in. Moreover, the Serbian
proposal of the partition of Macedonia was instantly declined by the Bulgarians.99

The Serbian idea of cooperation with the IMRO on condition of Macedonian
partition had been consolidated within a certain circle of Belgrade elites by early 1902.
They wanted to secure the Skopie district and a part of Bitola as their sphere of
activity.100 The plan was unacceptable both to the Bulgarian government and IMRO’s
mainstream, but the dissident group led by Boris Sarafov was attracted by the idea.

Boris Sarafov conceived his own version of Serbo‐Bulgarian cooperation as
early as 1900. As the first step, he met Živojin Balugdžić, a Serbian agent, in Sofia and
proposed a deal based on the Macedonian division in June 1901. At the second meeting
in December, Sarafov proposed a Macedonian committee in Belgrade financed by the
Serbian government with close links with the Serafov’s circle.101 The next month, Sarafov
met Svetoslav Simić in Budapest, and got an affirmative answer to his proposal. The
plan, however, did not materialize due to the hesitation of King Aleksandar.102

In late March 1903, Sarafov made a contact with the Serbian agency in
Vienna and reiterated the plan of Serbo‐Bulgarian cooperation.103 Sarafov visited
Belgrade again in winter 1903, then he met Svetoslav Simić, and made acquaintance
with several May coup officers.104 Though the details are unknown, it is certain some
deals were struck. It was testified that Sarafov got money from Serbs somewhere in
the middle of 1904. The total of 40,000 levs was delivered by way of two agencies.105

According to a secret dispatch of Svetislav Simić from Sofia on 24 November, Boris
Sarafov had the following plan. He would organize a četa of 50 komitas and send it
into the Skopje region, where it would get in touch with Serbian četniks and procure
weapons that had been smuggled from Serbia. Two parties would cooperate in patrol
operations. According to Simić, the action was already sanctioned by the Bulgarian
government in a strictly covert way.106

The cooperation with the Sarafovists paved the way for the Serb offensive
in the Macedonian struggle. Gligor Sokolov Lyamev, a former IMRO fighter, organized
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99 Ilić, Srpska četnička, 37.
100 Silyanov, Osvoboditelinite borbi, vol. 2, 281.
101 Klime Džambazovski, Makedonski autonomistički pokret u Srbiji, Jugoslovenski narodi pred
Prvi svetski rat, SANU, Beograd 1967, 1027–1030.
102 Silyanov, Osvoboditelinite borbi, vol. 2, 284–285.
103 Dokumenti, vol. 1, sec. 2, 200.
104 Silyanov, Osvoboditelinite borbi, vol. 2, 283–284.
105 Ibid., 288.
106 Dokumenti, vol. 1, sec. 2, 830–831.



a huge band, mainly out of Macedonian refugees in Serbia, including a former IMRO
vojvoda, Ivan Dolgacha. With the Serbian financial aid, the band of more than 60 men
crossed the Serbian border at the end of August 1904. Lyamev had an official card
with the IMRO seal issued by Sarafov, and succeeded in penetrating deeply into the
Ottoman territory.107 During the summer of 1904, the Serbian propaganda activities
were mainly carried out in the Kumanovo and Skopie districts. In the fall and winter,
it enlarged its sphere into the Kratovo and Palanec districts. The Serbian četniks posed
further threat to the mainstream IMRO activists. On 5 October 1904, Damyan Gruev
was taken captive by the hand of the Serbian vojvoda Micko. Although Gruev was
subsequently handed over to Sofia under the directions of Serbian authorities, his
captivity lasted for a month. Gruev’s captivity caused a temporary setback in morale
among the IMRO supporters, and raised the prestige of the Serbian committee. The
committee began to send more bands into the Ottoman territory in early 1905. They
were rampant on both sides of the Vardar, engaging in bloody skirmishes with the
Bulgarian bands.108

The cooperation between the Sarafovists and the četniks continued well into
the early 1906. Sarafov visited Svetislav Simić in Sofia on 3 January 1906. At the
meeting, he frankly confessed his frequent visit to the Serbian agency and the
“rumor” that he had got money from Serbs aroused suspicion that he was a
“Serbophil.” This notwithstanding, he disclosed the details of the IMRO Rila
congress.109 Moreover, he even confirmed “the IMRO could not easily fight off the
Serbian bands, not least because there were many former IMRO guerrillas among the
rank and file in the Serbian bands.”110

The incorporation of former IMRO fighters and collaboration of the Sarafov’s
faction of the IMRO resulted in adopting the same terror‐inspiring method of popular
mobilization by the Serbs. Serbian bands responded to Bulgarian attacks by the same
means and the same way that the enemy employed.111 The Serbian guerillas targeted
the Bulgarian villages that had recently converted from the Patriarch affiliation. All
those tactics were the typical ones invented and employed by the IMRO.112 According
to the Bulgarian historian Svetlozar Erdûrov, there was an established pattern of
intimidation by the Serbian četas. First, they sent blackmails insisting all the Christians
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107 Silyanov, Osvobodiletnite borbi, 290.
108 Ibid., 293–296.
109 According to Sarafov, the congress adopted, among other things, the decision to “clear the
territory of  elements alien to the Organization” by way of “crushing every attack on the spot
and keeping the unbearable anarchy. At the same time, in Europe, we will engage in the
propaganda campaign describing the smallest incident as grisly as possible. In this way, the
Macedonian question will emerge as so serious that military intervention of Bulgaria
unilaterally or jointly with Serbia and Montenegro becomes possible.” Dokumenti, vol. 1, sec.
4/2, 713–714.
110 Ibid., 716.
111 Vučetić, Srpska revolucionarna, 359–360.
112 Silyanov, Osvoboditelinite borbi, vol. 2, 306–307.



in Macedonia were “pure Serbs,” and those who identified themselves as the
Bulgarians were forced to change their name and nationality by the IMRO. At the end
of mails there were notices, warning that, in case of disobedience, they would make
assaults. Within a few days, the četa appeared in the village, and rounded up the
villagers into the main square. In front of the villagers, the vojvoda required the village
head to sign the sheet that had been prepared beforehand, pledging to side with the
Patriarchate and Serbdom. If the villagers resisted it, the četas would lynch the
community readers or kidnap them.113A Serb četnik Stevan Simić confirmed the same
tactics in his memoire.114

As these developments show it, the fear of Bulgarian terrorist activities led
the Serb nationalists to employ the same tactics to counteract them. They studied
the organizational strategy of the IMRO and adopted it. Then, they recruited former
komitas, and sought cooperation with the IMRO dissidents. The transmitted know‐
how and accumulated knowledge in the battlefield resulted in the adoption by Serbs
of the same pattern of behavior as their enemies. The experience and human
connections they made in Macedonia were to serve as the basis for the “Black Hand.”

Conclusions

The interaction between the “Black Hand” and IMRO turned out to be one
of the important origins of the First World War in the following sense. The IMRO
activities not only seriously violated the existing order in Macedonia, but also alerted
many nationalist circles in Serbia. They became so anxious about lagging behind
Bulgarians that they staged a palace coup to install the more nationally‐oriented
Karađorđević dynasty. The main force of the coup – young officers – succeeded in
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113 Erdûrov, Srûbskata vûorûzhana, 108–110.
114 The Serbian četniks formulated that following procedure. The vojvoda or other
representative rounded up villagers in a meeting. At the meetings, those who were present had
to make oaths that henceforth they would treat each other like true brothers, not making
quarrels or going to the Turkish courts. It was demonstrated that the četnik courts were much
more rigorous. All criminalswere put to death, and minor offenses were chastised with beating.
At the end, the voevode ordered the people to make the sacred oath of loyalty and devotion
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in at the center of the meeting place. It was covered with cloth, and on the top of it, a Bible
adorned with a cross made of a revolver and knife was placed. The leader of the organization
led the oath with his three fingers put on the cross of pistol and knife. The rest would recite the
phrase. “I, Stamen Petković, swear before all present here that what is the dearest to me is to
be loyal to our organization, to be obedient to all the instructions given by our leaders and to
carry out all the tasks that will benefit our people. If I violate this oath, let my life be at the
mercy of this cross of pistol and knife. May God help me, Amen.” After the oath taking
ceremony, a local executing board was formed. This body was responsible to make it sure that
all the population followed the četnik laws. Simić, Komitsko četovanje, 104–105.



keeping their mutual bonds by massively participating in the Macedonian struggle. In
the course of this struggle, they learned much from the IMRO about the guerilla war
tactics. They adopted IMRO’s organizational theories and know‐how of fear‐inspiring
propaganda. The officers became convinced that terrorist actions were the most
effective tools of political campaign. The rivalry and ever increasing destructive
activities of the two terrorist organizations further devastated the Southern Balkans.
They resulted in the malfunctioning of mechanisms of the regional balance of power
devised by Russia and Austria‐Hungary. The Balkan Wars, to whose preparation and
victory both the IMRO and “Black Hand” contributed much, pushed the two guardian
European Powers into the course of final collision. In this critical situation another
terrorist factor appeared – the “Young Bosnia.” Though primitive in its organizational
framework, the Bosnian students learned about the political use of terror by way of
their contacts with the “Black Hand” officers in Macedonia. The shared experience
made possible the cooperation between the two ideologically different groups in the
pursuit of their ostensibly common goal – national emancipation. The Sarajevo
incident was a corollary of these activities.

Our discussion also reminds us of the destructive effects that international
terrorist organizations can produce on international politics. Albeit small in size and
limited in their resources, terrorist organizations could cause serious damage in the
lives of people living in politically sensitive regions such as the Balkans. They were
the main actors that made the Macedonian Question intricate, and served as one of
the triggers of the Balkan Wars. As the wars made it inevitable for the European
Powers to pay much attention to this tiny region, and eventually instigated a
European war, one can even say that terrorist activities and their interchange plunged
the international politics into a fateful deadlock. The lesson, it seems, has got a
renewed significance in the light of ominous developments in the contemporary
Middle East.
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Тецуја Сахара

МАКЕДОНСКИ КОРЕНИ ‘ЦРНЕ РУКЕ’ 

Резиме

На дан 23. октобра 1893. шест младих интелектуалаца основало је ВМРО.
С обзиром на чињеницу да је формиран као покрет интелектуалаца, ВМРО је
споро прихватан међу сељачким масама. Драстична промена десила се 1886.
године када је Гоце Делчев трансформисао ВМРО у терористичку организацију
сличну мафији са гвозденом дисциплином. Након тога, главна мета ове
организације нису више били њихови непријатељи, већ њени чланови и
потенцијални помагачи. Нова тактика обезбедила је брзу експанзију ВМРО, како
у људству, тако и у територији. Последица је била пропадање друштвеног
поретка. Срби, као једна од највећих жртава ове нове ситуације, прихватили су
исти организацијски концепт и почели своје терористичке акције. Српски
четнички покрет који је почео да се окупља око завереника из маја 1903. године,
израстао је 1911. године у организацију „Црна рука“. Инспирисани тактиком и
стратегијом ВМРО‐а, чланови „Црне руке“ су веровали да су терористичка акта
најефикасније оруђе за постизање њихових политичких циљева. „Црна рука“ се
потпуно посветила македонској борби, док је у међувремену успоставила чврсте
везе са „Младом Босном“. Интеракција ових трију терористичких организација
допринела је окончању Отоманске владавине на Балкану, али је истовремено
довела до неизбежног раскида договора о региону између Русије и Аустрије.
Сарајевски атентат, произашао из сарадње „Црне руке“ и „Младе Босне“ могао
је да доведе до избијања трећег балканског рата, али је у том тренутку
проузроковао европски рат. 

Кључне речи: Црна рука, ВМРО, тероризам, Први светски рат, Комитет
уједињења и прогреса, Млада Босна, Сарајевски атентат.
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УДК: 94:323(497.5)“1913/1914“

Милан ГУЛИЋ

ДАЛМАЦИЈА У ОСВИТ ВЕЛИКОГ РАТА*

Апстракт: Чланак представља покушај да се освјетле прилике на простору
аустроугарске провинције Краљевине Далмације непосредно прије и на почетку Првог
свјетског рата. Српске побједе у балканским ратовима имале су значајног одјека у
Далмацији, а прилике у самој провинцији су биле ванредне. Ванредне прилике су остале
и у мјесецима између балканских и Првог свјетског рата, а током Јулске кризе и након
проглашења рата само су додатно погоршане. Далмација је тада сносила ратни терет као
и остали дијелови Царства, али је због свог јужнословенског обиљежја била изложена
додатној репресији и притисцима. Рад је заснован на документима из архива, штампи,
релевантној литератури и мемоарским дијелима.

Кључне ријечи: Далмација, Први свјетски рат, Аустроугарска, хапшења,
антисрпске демонстрације.

У освит Великог рата аустроугарска покрајина Краљевина Далмација,
укупне површине 12.831 км2, имала је 654.666 становника (према посљедњем
попису који је извршила Аустроугарска монархија 1910. године), чиме је по броју
становника била на 10. мјесту међу 17 покрајина аустријског дијела Монархије.
Већина становништва Далмације била је римокатоличке вјере 538.101 (83,35%),
док је православних било 105.335 (16,31%). Према резултатима истог пописа у
овој покрајини је живјело већином становништво јужнословенског поријекла.
Судећи по томе да је хрватски или српски језик говорило 610.669 људи, чак 96,2%
становништва били су Јужни Словени, тј. Хрвати или Срби, због чега је Далмација
називана „најславенскијом у цијеломе славенству“.1 Можда је у томе лежао
главни разлог због чега је Далмација у толикој мјери подржала, прослављала и

427

* Чланак је настао као резултат рада на пројекту Конфликти и кризе: сарадња и развој у
Србији и региону у 19. и 20. веку (евиденциони број 47030) који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
1 M. Makale, Zadnji popis pučanstva u Dalmaciji, Beč 1912, 5–6, 36–37, 43–45.



искрено проживљавала српске побједе у балканским ратовима и због чега су
аустроугарске власти са подозрењем гледале на све што се на југу Монархије
догађало.2 Далмација је због тога била кажњена смјенама општинских управа у
Сплиту и Шибенику, физичким разрачунавањима органа реда са манифестантима,
цензуром штампе, забраном окупљања на јавним мјестима, прикупљања
помоћи и мобилизацијом свега за војску способног становништва.3

Завршетак балканских ратова није довео до умирења нити Балкана нити
јужнословенског становништва Далмације. Разочарење због обрачуна међу
савезницима и огорчење због односа власти према Далмацији чинили су
атмосферу у тој аустроугарској покрајини сасвим специфичном.4 Распуштање
мобилисане војске, које је отпочело 16. јула, само је донекле било знак постепене
нормализације прилика.5 На „протууставне прилике“ у Далмацији указано је на
заједничком састанку српских и хрватских политичких представника одржаном у
Сплиту 21. септембра 1913. године. На састанку је констатована „потреба што
ужег скупног рада“, изнијети приједлози „за заједничку политичку организацију“

Милан Гулић
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2 Како је писао Дубровчанин Кристо П. Доминковић, власник, издавач и одговорни
уредник листа Дубровник: „Успјеси савезничког, а нарочито српског оружја,
електризовано су дјеловали на нас Славене у монархији, а то је грдно уплашило њих у
Бечу, и страх који је у њих ушао није био ни од Србије ни од Црне Горе већ од нас овамо.
То нијесу у Бечу могли да таје, тако, да су у неким моментима повјерљиво и сами
казивали, да се они не страше српских слободних краљевина, већ Славена у монархији а
нарочито нас Југославена.“(Quo vadis Austria?, Dubrovnik (13. novembra 1913) 1). 
3 О томе више: M. Živanović, Dve demonstracije u Splitu i Šibeniku 1912. godine, Radovi
Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru 3 (1957) 327–350; K.
Milutinović, Zadar pred Prvi svjetski rat, Zadarska revija 6 (1964) 485–503; М. Гулић, Одјек
балканских ратова у Далмацији, Балкански ратови 1912–1913: нова виђења и тумачења,
Београд 2013, 353–377.
4 О специфичним приликама након балканских ратова говори и случај када су представници
саборске већине из Задра одбили позив далматинског намјесника грофа Марија Атемса
(намјесник 1912–1918) на свечану вечеру „по свакидашњем обичају“ 18. августа 1913.
године „с обзиром на тешке поврједе опћинске аутономије, које у задње доба дубоко
огорчаше нас и наше сумишљенике у земљи, те обзиром уопће на политички систем, који
се у Далмацији под управом В. П. провађа“. Потписани су били Владимир Симић, Јурај
Биjанкини, др Душан Баљак, Анте Франић, др Милорад Медини и др Јерко Макиједо. На
страницама далматинских листова њихов чин је поздрављен уз оцјену да „одговара,
несумњиво, осјећањима све Далмације“. На исти начин поступили су и др Гајо Булат,
Дујам Микачић, др Јосип Смодлака и др Анте Трумбић када су одбили позив за свечани
ручак од сплитског бискупа Антуна Ђивоја не желећи да сједе за истим столом са
котарским поглаваром Нијемцем Силвом (Namjestnik Attems i zastupnici u Zadru, Hrvatska rieč
(19. kolovoza 1913) 1; Demonstracija zastupnika u Zadru, Hrvatska misao (20. kolovoza 1913)
2; U Dalmaciji, Crvena Hrvatska (23. avgusta 1913) 1; Postupak zastupnika većine u Zadru,
Dubrovnik (28. avgusta 1913) 2; J. Beroš, Dalmacija pod terorom posljednje austrijske
Attemsove administracije (1911–1918). I dio: 1911–1914. O 50‐godišnjici navještaja rata Srbiji
od strane Austro‐Ugarske, Zadarska revija 5 (1964) 376–383).
5 Otpuštanje momčadi iz vojske, Српска зора (19. августа (1. септембра) 1913) 5.



и поновљен апел за што скоријим сазивањем Далматинског сабора, чија је
посљедња сједница одржана на почетку 1912. године.6

О сложеним приликама у Далмацији говори и догађај од 22. септембра
1913. године када је воз у којем се налазио нови далматински епископ
Димитрије (Бранковић) налетио на динамит постављен на пругу недалеко од
Сиверића.7 Срећом по путнике и композицију, динамит је постављен лоше, па
воз није претрпио знатнију штету, а владика је остао неповријеђен. С обзиром
да, како је писала штампа, „сељаштво и цио народ овог краја, није ни знао, да ће
те вечери владика влаком проћи“, атентат је остао врло сумњив. Власти су
касније негирале да је динамит уопште био на прузи, као и да сам владика није
ни био у возу.8

У првој половини октобра у Далмацији је одржана велика пансловенска
или, прецизније, јужнословенска манифестација – Први српски соколски слет у
Дубровнику. У организацији Српског гимнастичког друштва Душан Силни из
Дубровника ова манифестација је одржана 12. октобра 1913. године.9 Та
манифестација је, како је писала дубровачка Црвена Хрватска, имала у себи
„нешто велико, непроцијениво“. Због тога је тај догађај називан и даном
„триумфа наше нације“. Манифестација је отворена у седам сати изјутра
наступом Дубровачке грађанске музике која је обишла град „ударајући веселе
народне маршеве“, а у осам сати је допловио брод Макарска „пун Соколова“ из
Хрватске соколске жупе Крешимирове из Шибеника, Соколске жупе Војвода
Хрвоје из Сплита и Хрватске соколске жупе Бан Палижна из Задра,10 затим из
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6 На састанку су, између осталих, присутвовали: Јурај Бијанкини, др Мелко Чингрија, др
Анте Трумбић, др Гајо Булат, др Јерко Макиједо, др Анте Тресић‐Павичић, др Милорад
Медини, др Роко Арнери, Дујам Микачић (у име Хрватске странке); др Душан Баљак, др
Лујо Бакотић, др Ђуро Вукотић (у име Српске странке на Приморју); др Јосип Смодлака, др
Вице Иљадица, др Иво Тартаља (у име Хрватске пучке напредне странке) (Државни архив
у Задру (ДАЗД), Влада/Намјесништво за Далмацију (88), Тајни списи Ц. К. далматинског
Намјесништва – 88/1, свежањ 57, Politische Situation in Dalmatien, 21. September; Sloboda
(22. rujna 1913) 1; Međustranački dogovor u Spljetu, Dubrovnik (25. septembra 1913) 2;
Međustranački dogovor u Spljetu, Crvena Hrvatska, 27. septembra 1913, 2).
7 Димитрије Бранковић је постављен за епископа Православне епархије далматинско‐истријске
9. марта 1913. године (ДАЗД–88, св. 679, Bischof in Zara, Dimitrije Branković: Installation). 
8 Atentat na vladiku?, Narodni list (27. rujna 1913) 2; Atentat na vladiku Brankovića, Hrvatska
kruna (27. rujna 1913) 3; Atentat na vladiku Brankovića, Dubrovnik (2. oktobra 1913) 2; O
atentatu, Narodni list (4. listopada 1913) 2.
9 Српско гимнастичко друштво Душан Силни основано је 1907, а дозволу за рад је добило
наредне године. За предсједника је изабран др Мато Грацић, за потпредсједника Иво
Шуберт, а за секретара Антоније Бенуси. Друштво је имало сједиште у згради познатој
као Табакерија на Пилама (Н. Жутић, „Српски соколи“ и сарајевски атентат, Србија и
политика великих сила 1914–2014, Београд 2014, 231–260).
10 Жупа бана Палижне обухватала је соколска друштва у Задру, Арбанасима, Бибињама,
Биограду на Мору, Новиграду, Светом Филипу и Јакову и на Рабу (Slet Sokolske župe „Ban
Paližna“, Narodni list (20. rujna 1913) 3; Slet Sokolske Župe „Ban Paližna“, Hrvatska misao (24.
rujna 1913) 2; Slet Sokolske Župe „Ban Paližna“, Hrvatska rieč (28. rujna 1913) 3).



Хрватског корчуланског сокола, Хрватског сокола из Солина и других мјеста.
Затим су у Дубровник допутовали и подстароста Хрватског соколског савеза др
Гајо Булат, као и српски и хрватски соколи из Боке Которске предвођени Мирком
Комненовићем. Главном дијелу манифестације присуствовали су и начелник
Дубровачке општине др Мелко Чингрија, иначе ранији старјешина Хрватске
соколске жупе Гундулић из Дубровника која је такође присуствовала слету,
подначелник др Антун Пуљези, котарски поглавар др Алберт Ренкин и
полицијски комесар Ћурлица.11

Крајем 1913. године обиљежавано је 100 година од другог успоста ‐
вљања власти Хабзбурга у Далмацији. У далматинској штампи су тадашње
прилике у овој покрајини овако описане: „Ми смо данас најсиромашнија и
најзапуштенија покрајина у монархији; ми немамо чак ни најнужнијих веза са
свијетом, ми смо отцијепљени, одсјечени, преграђени. [...] Послије 100 година,
управо кроз цијелу јубиларну годину, релативно према броју становника и
земљи, у Далмацији је било без сумње највише прогона, затвора, процеса,
шиканирања; ова је земља претрпјела највеће штете и осјетила и осјећаће
најтеже посљедице. У њој и сада влада прикривени апсолутизам, изразити
полицијски режим и т. д.“12

Смјењивање општинских управа у Далмацији, које је отпочело смјенама
у Шибенику и Сплиту у вријеме балканских ратова, наставило се и у наредном
периоду јер су општинске управе често посматране као антиаустријска
опозиција. Поново је пала општинска управа др Иве Крстеља у Шибенику 10.
октобра 1913,13 а затим су падале управе у Каштел Лукшићу 24. фебруара,
Биограду на Мору 23. априла14 и Метковићу 5. маја 1914. године. Распуштена је
и општина Сали на Дугом отоку, у два наврата нису признати резултати избора
у Мућу код Сиња, а поништен је и избор за начелника општине на Шолти. У
таквим околностима не треба да чуди да је задарска националистичка омладина,
према неким подацима, припремала атентат на тадашњег далматинског
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11 Соколски слет у Дубровнику, Српска зора (2. (15) септембра 1913) 4; Slet srpske primorske
župe, Crvena Hrvatska (6. septembra 1913) 2;Sokolski slet Srpske Primorske Župe, Crvena
Hrvatska (20. septembra 1913) 2; Први слет Српске Соколске Жупе на Приморју у
Дубровнику, Српска зора (2. (15) октобра 1913) 4–5; Dobro došli!, Program svečanosti, Crvena
Hrvatska (11. oktobra 1913) 2–3; Prvi Srpski Sokolski Slet Župe na Primorju u Dubrovniku 12.
oktobra 1913., Dubrovnik (16. oktobra 1913) 1; Slet u Dubrovniku, Čim se tješe, Javna vježba
na prvom sletu srpske župe na Primorju u Dubrovniku, Crvena Hrvatska (18. oktobra 1913) 1;
Н. Жутић, „Српски соколи“ и сарајевски атентат, 242–243; A. Benussi, Dubrovačko
sokolstvo u radu za naše oslobođenje i ujedinjenje, Soko na Jadranu 6–7 (1931) 152–154.
12 Stogodišnjica austrijske vladavine u Dalmaciji, Crvena Hrvatska (20. decembra 1913) 1.
13 Razpust općinskog zastupstva, Hrvatska rieč (14. listopada 1913) 2; Konac jednog pašaluka,
Predaja obćinskog ureda, Hrvatska misao (15. listopada 1913) 1–2; Razpust obćine u Šibeniku,
Narodni list (15. listopada 1913) 2.
14 Razpust biogradske općine, Hrvatska kruna (2. svibnja 1914) 1.



намјесника грофа Марија Атемса, сматрајући га одговорним за антијугословенску
и репресивну политику у Далмацији.15

Сложености прилика у Далмацији доприносиле су и све снажније
тензије између јужнословенског и становништва италијанског поријекла. Иако је
становништво италијанског поријекла било малобројно у Далмацији16,
претензије Краљевине Италије према овом дијелу Аустроугарске утицале су на
њихове укупне односе са становништвом јужнословенског поријекла, а нарочито
у Задру и њему блиским насељима (Арбанаси и Бокањац) гдје је живио највећи
број Италијана у Далмацији. Средином септембра 1913. је, уз пјесме, заставе и
повике, било туча и разбијања излога, а октобра исте године камењем су
нападнути чланови хрватског соколског друштва приликом повратка из Биограда,
гдје је одржан хрватски соколски слет. Марта 1914. године звиждањем,
повицима и пјевањем прекинут је јавни наступ италијанске музике на Народном
тргу у Сплиту, а полиција је морала извлачити музиканте „из неугодне позиције“.17

Почетком маја 1914. године било је више инцидената између Хрвата и
Италијана, како у Задру, тако и у Сплиту. У Сплиту се 3. маја, приликом дочека
градоначелника Вицка Каталинића који се враћао из Клагенфурта (Целовца) гдје му
је суђено због говора приликом прославе српских побједа у балканским ратовима,
окупило око хиљаду људи, према полицијским процјенама, док је штампа наводила
цифру од око 10.000 људи. Осим Каталинића, судило се и Луки Бони и Мићи
Мичићу. Након што је Каталинић ослобођен, њега је у Сплиту дочекала Народна
глазба свирањем „цензурираног програма“. Међутим, истог дана је и Banda Cittadina
свирањем прослављала празник св. Јосипа, али је наступ прекинула након што им
је на Народном тргу група младића повикала: „Доље талијанске фукаре!“, а затим
запјевала „није земља талијанска већ је земља хрватска!“18
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15 J. Grabovac, Zadar u vrijeme druge austrijske vlasti, Zadar. Geografija‐ekonomija‐saobraćaj‐
povijest‐kultura, Zagreb 1964, 207–248; J. Beroš, Dalmacija pod terorom posljednje austrijske,
Attemsove administracije, Zadarska revija 6 (1964) 562–577; Zadar za austrijske uprave, Zadar
2011, 209 (Š. Peričić).
16 Према попису из 1910. године значајнији удио становништва италијанског поријекла у
укупном броју становника далматинских градова и насеља забиљежен је у Задру (66%),
Арбанасима (62%), Бокањцу (27%), на Рабу (20%), у Корчули на истоименом острву (19%),
Хвару на истоименом острву (12%), Сплиту и Старом Граду на Хвару (по 10%), а по броју
у Задру (9.318), Сплиту (2.082), Арбанасима (1.913) и Шибенику (810).
17 Velika hrvatska manifestacija, Narodni list (17. rujna 1913) 1; Talijanaši i hrvatske
manifestacije u Zadru, Narodni list (20. rujna 1913) 1; Zadar se je opoštenio, Pučki list (30. rujna
1913) 149; Napadaji na sokolaše u Zadru, Hrvatska misao (22. listopada 1913) 2; Napadaj na
hrvatske Sokolaše, Dubrovnik (23. oktobra 1913) 2; Demostracije u Spljetu, Dubrovnik (12.
marta 1914) 2; A. Bralić, Zadarski „fin‐de siècle“ – Političke i društvene prilike u Zadru i Dalmaciji
uoči Prvoga svjetskog rata, Časopis za suvremenu povijest 3 (2007) 731–775.
18 Хрватски државни архив (ХДА), Царско и краљевско Министарство унутарњих послова
(K. u K. Ministerium des Innern), Одјел за Далмацију, број фонда 75, кутија 37, Долазак г.
начелника Каталинића из Целовца; Proces protiv spljetskog načelnika, Величанствене
овације, Dubrovnik (7. maja 1914) 2; Odjeci slavlja balkanskih pobjeda, Ovacije spljetskom
načelniku, Crvena Hrvatska (9. maja 1914) 2.



Инциденти између хрватске и италијанске стране у Сплиту поновљени су
још жешћом снагом приликом прославе празника градског заштитника св. Дујма
(Дујмово) 7. маја. Иако су градске власти то забраниле, Котарско поглаварство на
челу са поглаваром Силвом, одобрило је да на тај дан јавни наступ има италијанска
музика (Banda Cittadina), што је за Сплићане јужнословенског поријекла била
очигледна провокација, па је и сама општинска управа отказала присуство. Док је
италијанска музика током процесије пролазила обалом „свјетина, већином
млађарија и дјечаци“ ометали су их звиждањем и виком, па су котарске власти
ухапсиле 11 демонстраната. На Народном тргу мноштво Сплићана је викало и
пјевало, а када се чинило да њихов број све више расте котарски поглавар је
наредио да војска растјера окупљене. Одсуство слуха за локалне прилике, а затим
суровост аустроугарских власти још једном су показали сву сложеност прилика у
Далмацији у освит Великог рата.19 У Задру је само два дана касније (9. маја) око 300
људи испраћало сплитску политичку делегацију са повицима „Живили Сплићани!“
Међутим, група Италијана им је почела довикивати „Zara Italiana!“(„Италијански
Задар!“, прим. аут.) и друге сличне повике. Са друге стране им је одговорено:
„Живио хрватски Задар!“, а убрзо су органи реда морали спречавати физички
обрачун између супротстављених скупина.20

Неколико дана након ових догађаја у Сплиту и Задру снажан одјек у
далматинској јавности имала је вијест о смрти др Јована Скерлића који је умро
у Београду 15. маја 1914. године.21 Сва српска и хрватска друштва спустила су
заставе на пола копља и извјесиле црнину. Скерлић је преминуо само неколико
недјеља прије него што је требало да дође у посјету Далмацији гдје би, на позив
Хрватског академског клуба из Задра, одржао предавање у том граду, а затим и
у Сплиту и Дубровнику. Његова посјета је са усхићењем најављивана на
страницама далматинске штампе.22 Због чега се његова посјета тако жељно
ишчекивала и због чега је његова смрт тако снажно одјекнула најбоље говоре
ове ријечи објављене у сплитском Пучком листу: „Он бијаше Србин, а љубили
су га и частили Хрвати и Словенци исто као и његови Срби, јер је он љубио
једнаком љубављу Хрвате и Словенце као и своје Србе. Јован Скерлић није
правио никакове разлике између Срба, Хрвата и Словенаца; они су за њ били –
као што у истину и јесу – три гране истога стабла.“23 Због чега је Скерлић имао
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19 ХДА, ф. 75, к. 37, Situation in der Spalato; Neredi u Spljetu, Smotra dalmatinska (9. svibnja
1914) 3; Iznimno stanje u Spljetu, Dubrovnik (14. maja 1914) 1–2; Na Dujmovo, Pučke novine
(14. svibnja 1914) 3; N. Bartulović, Od Revolucionarne Omladine do Orjune, Split 1925, 48.
20 ХДА, ф. 75, к. 37, Zara:Zusammenstoss zwischen Italianer und Kroaten.
21 Јован Скерлић (Београд, 8/20. август 1877 – Београд, 2/15. мај 1914), историчар
књижевности, књижевни критичар, доктор књижевности, професор универзитета и
академик. Био је један од најзначајнијих заступника југословенског уједињења и узор
југословенске националистичке омладине.
22 Predavanje profesora Skerlića, Dubrovnik (30. aprila 1914) 3; Predavanje prof. Skerlića, Crvena
Hrvatska (25. aprila 1914) 2.
23 †Jovan Skerlić, Pučki list (31. svibnja 1914) 71.



толики значај за Србе, а нарочито оне „изван слободних српских краљевина“,
бива јасније из ових ријечи др Фране Кулишића на страницама Дубровника:
„Нацијонализам, српско‐хрватски, југословенски нацијонализам, имао је у
Скерлићу свог апостола. Скерлић је био душа, вођ тог покрета, и само је он био
кадар да око себе окупи све српске, хрватске и словеначке националисте.“24

Вијест о Скерлићевој смрти одјекнула је и у Задру. На страницама
Народног листа некролог је написао књижевник Марко Цар, а Хрватски
академски клуб је, у просторијама Хрватске читаонице, приредио комемо ‐
ративну академију на којој је предавање о Скерлићу одржао књижевник Мирко
Королија. Југословенска национална омладина уприличила је 21. маја парастос
у спомен на „њеног духовног вођу“ у православној Цркви Св. Илије у Задру, уз
присуство великог броја људи, а нарочито ђака из виших и нижих разреда
Хрватске гимназије, Хрватске мушке препарандије и Женског одгојног завода
Св. Димитрија. Сви присутни су носили црни флор, а тужне пјесме је пјевало
Српско пјевачко друштво Бранко.25 Под притиском власти, директор гимназије
Марцел Кушар, директор Учитељске школе Мато Зглав и ректор православног
Богословског завода Јеротеј Цвијетић забранили су ученицима и професорима
да присуствују парастосу. Епископ Димитрије је забранио члановима
конзисторије да учествују, а парастос није служио тадашњи задарски прота Љубо
Влачић, већ млади свештеник Мацура. Неколико дана касније (24. маја) у
организацији Српске дубровачке омладине одржан је парастос у част Јована
Скерлића у православној Цркви Св. Благовјештења у Дубровнику. Истог дана, у
организацији Српског пјевачког друштва Слога одржано је помен‐вече на којем
је говорио проф. Васа Стајић.26

С обзиром на то шта је Јован Скерлић значио за пројугословенски
оријентисано становништво на тлу Монархије не треба да чуди да је свака
манифестација у његову част посматрана са подозрењем. У очима аустро ‐
угарских власти он је био „великосрпски пропагатор“. Због тога је у Хрватској
гимназији у Задру спроведена читава истрага да би се утврдило ко је од ученика
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24 †Dr. Jovan Skerlić, Dubrovnik (20. maja 1914) 1.
25 Српско пјевачко друштво Бранко је основано у Задру 1903, а Намјесништво је његово
оснивање потврдило почетком наредне године. Оснивачи су били др Урош Десница, др
Димитрије Марчетић и Ђорђе Брчић. Друштву је забрањен рад 1914. године, али је оно
обновљено након Првог свјетског рата упркос италијанској окупацији (В. Д. Калинић,
Културни препород Срба у Северној Далмацији од 1848. до 1914. године, Београд 2014,
451–456, 503–504 (докторска дисертација у рукопису)).
26 ХДА, ф. 75, к. 24, Professor Dr. Jovan Skerlić, aus Belgrad, geplante Dalmatienreise; Ableben;
Свечани парастос и помен вече, Dubrovnik (20. maja 1914) 3; Parastos pok. Jovanu Skerliću
i pulicija, Dubrovnik (28. maja 1914) 2; N. Karuc, Jugoslavenska omladina u Zadru (1910–1914),
Zadar. Geografija‐ekonomija‐saobraćaj‐povijest‐kultura, Zagreb 1964, 619–628; Lj. Jurković, K.
Milutinović, Jugoslavenski nacionalno‐revolucionarni omladinski pokret u Zadru (1910–1914),
Zadarska revija 1 (1965) 1–26; B. Jurić, Akademski klub u Zadru do 1918., Zadar. Geografija‐
ekonomija‐saobraćaj‐povijest‐kultura, Zagreb 1964, 629–631; В. Д. Калинић, Културни
препород Срба у Северној Далмацији, 228–230.



присуствовао парастосу. Пошто се показало да већина ученика јесте била
присутна, а да су се са њима солидарисали и неки који нису, сви ученици су
кажњени укором. Незадовољне власти смијениле су директора Кушара,
оправдавајући тај чин двјема антиаустријским манифестацијама ученика у
кратком року.27

У данима када је Далмација туговала за Јованом Скерлићем у посјету је
18. маја 1914. године дошао надвојвода Фридрих, заповједник аустријског
дијела аустроугарске војске (Landwehr),28 са циљем да изврши инспекцију
домобранских јединица.29 Он је дошао аутомобилом преко Хрватске, а у
Обровцу га је дочекао далматински намјесник Атемс. Надвојвода је обишао
Археолошки музеј, разговарао са општинским властима, а затим кренуо ка
Задру. Након Задра обишао је Земуник, Бенковац, Книн, Кијево, Шибеник,
Сиверић, Трогир, Сплит, Клис, Шестановац, Макарску, Метковић, Затон,
Дубровник, Купаре, Чилипе, Херцег Нови, Рисан, Пераст, Котор, Тиват и Будву.30

Непосредно пред полазак из Далмације упутио је телеграм намјеснику Атемсу
у којем је истакао задовољство посјетом и захвалио се „врло срдачно и пучанству
на родољубноме дочеку који му је свугђе приредило“.31

Милан Гулић

434

27 Осим присуствовања парастосу у Цркви Св. Илије ученицима Хрватске гимназије
замјерено је и што су 18. марта 1914. године приликом посјете намјесника Атемса
Гимназији прекинули званичан програм пјевајући Лијепу нашу (M. Škarica, Odjek smrti
Jovana Skerlića u zadarskoj Hrvatskoj gimnaziji, Zadarska revija 6 (1964) 577–580; I. Zloković,
Uspomene iz mog školovanja u Zadru, Zadarska revija 5–6 (1974) 537–543).
28 Надвојвода Фридрих је 11. јула 1914. године постао врховни заповједник цјелокупних
аустроугарских оружаних снага.
29 Домобранство је у аустријском дијелу Монархије формално установљено објавом
наредбе Министарства за домобранство и јавну сигурност 18. јануара 1868. Међутим,
оно је свој коначан облик добило 13. маја 1869. када је донијет Домобрански закон за
земље и краљевине заступане у Царевинском вијећу и према којем је домобранство
„одређено за рата на подупирање војске и на обрамбу унутарњу, а у вриеме мира
изнимице и за уздржавање унутарњег реда и сигурности“. Домобранство Аустроугарске
је било подијељено на царско и краљевско за аустријски дио Монархије и краљевско
угарско домобранство за мађарски дио Монархије. У Далмацији је домобранство у пуном
обиму утемељено 1872. године (T. Oršolić, Vojna Dalmacija u 19. stoljeću. Vojska, teritorijalne
snage, žandarmerija (1797.–1914.), Zadar 2013, 225–226, 230–239).
30 ДАЗД–88, св. 682, Erzherzog Friedrich, Dalmatien reise; АЗД–88, св. 683, Надвојвода
Фридрих, путовање кроз Далмацију; Putovanje N. V. Nadvojvode Friedricha, Prolazak Nj. c.
i k. Visosti Nadvojvode Friedricha, Smotra dalmatinska (20. svibnja 1914) 3; Nadvojvoda Fridirik,
Hrvatska kruna (20. svibnja 1914) 2; Putovanje Nj. c. i k. Vis. Nadvojvode Fridriha, Smotra
dalmatinska (23. svibnja 1914) 2–3; Putovanje Nj. c. i k. Vis. Nadvojvode Fridriha, Smotra
dalmatinska (27. svibnja 1914) 2–3; Putovanje Nj. c. i k. Vis. Nadvojvode Fridriha, Smotra
dalmatinska (30. svibnja 1914) 2–3; Putovanje Nj. c. i k. Vis. Nadvojvode Fridriha, Smotra
dalmatinska (3. lipnja 1914) 2.
31 Zahvala nadvojvode Fridrika radi dočeka, Dubrovnik (28. maja 1914) 3; Nadvojvoda Fridrik u
Dubrovniku, Crvena Hrvatska (23. maja 1914) 2; Zahvala N. V. Nadvojvode Fridrika radi dočeka 



Мање од мјесец дана након надвојводе Фридриха у Далмацију је стигао,
прецизније кроз њу само прошао, пријестолонаслиједник Франц Фердинанд на
свом, испоставило се, посљедњем путовању. Он је од Беча до Трста путовао
жељезницом, гдје се укрцао на ратни брод. Пловећи на дредноту Viribus Unitis
стигао је до Опузена 25. јуна, гдје се укрцао на јахту Далмат и наставио
пловидбу Неретвом ка Метковићу. Како је извјештавала Хрватска мисао из
Шибеника: „Са ушћа Неретве, па све до херцеговачке границе пружао се красан
призор. С обје стране обале, окићене зеленилом, вијориле тробојнице. Тисуће
народа неописивим одушевљењем поздрављало високог госта. Клицање
народа измијењивало се са пуцањем мужара и пушака те слављењем звонова.“
У Метковићу су госта поздравили намјесник гроф Атемс, предсједник Земаљског
одбора др Вицко Ивчевић и управитељ Босне и Херцеговине Оскар Поћорек.
Након што је надвојвода 26. и 27. јуна присуствовао војним маневрима, на
Видовдан 28. јуна се са Илиџе упутио у Сарајево.32

Централна прослава Видовдана у Далмацији је, као и годинама уназад,
одржавана на далматинском Косову код Книна.33 Прослава 1914. године била је
нарочито свечана јер се обиљежавало 25 година откако је подигнута црква
Лазарица у селу Звјеринцу на далматинском Косову.34 О важности манифе ‐
стације свједоче ови написи: „Већ на дан‐два пред Видовдан, сви су путеви у
Северној Далмацији били закрчени пешаком и коњаником у стајаћем руву,
колима и жандарском патролом. Сељак, поп и варошанин, све се то кретало
испремешано, под заставама и црквеним барјацима, према малом Косову пољу
крај Книна. Кроз зору пак, самог Видовдана јуриле су поворке кочија и
железнички возови са грађанством и елитом искићено зеленилом заставама.“35

Прославу је увеличао слет Српске соколске жупе на Приморју и Хрватске
соколске жупе Војвода Хрвоје из Сплита са укупно око 350 сокола, а пјевало је
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u Dalmaciji, Smotra dalmatinska (27. svibnja 1914) 3; Nadvojvoda Fridrik, Pučke novine (28. svibnja
1914) 3; Zahvala Nadvojvode Fridrika radi dočeka, Crvena Hrvatska (30. maja 1914) 1–2;
Prejasni Nadvojvoda Fridrik, Pučki list (31. svibnja 1914) 71. Међутим, према неким
свједочанствима, када се надвојвода укрцавао на брод у сплитској луци присутни
оркестар свирао је, и више пута поновио на захтјев присутних, „српску химну“, како је то
доживљено, односно пјесму Радо иде Србин у војнике (J. Beroš, Dalmacija pod terorom
posljednje austrijske, Attemsove administracije, Zadarska revija 6 (1964) 567). 
32 Nasljednik prijestolja u Neretvi, Vojne vježbe u Neretvi, Hrvatska misao (27. lipnja 1914) 1–
2; Prijestolonasljednik putuje u Herceg‐Bosnu, Pučke novine (3. srpnja 1914) 3.
33 Далматинско Косово представља крашко поље недалеко од Книна, омеђено
обронцима Динаре, Козјака и Промине. На том простору смјештено је више села –
Бискупија, Врбник, Звјеринац, Марковац, Орлић, Поткоње, Рамљане, Риђане и Уздоље. 
34 Црква је грађена 1874–1889, а била је посвећена Св. цару Лазару и представљала је
својеврсни споменик погинулима у Косовској бици 1389. године (Далматинска Лазарица
и православни Косовљани. Поводом стогодишњице освећења темеља далматинске
Лазарице 1874–1974., Шибеник 1974, 23–24).
35 Косовска народна читанка 1989. Далматинско Косово, Београд 1989, 147, 158–161.



пјевачко друштво Србадија из Шибеника.36 Свирале су и музичке скупине из
Книна, Шибеника, Каштела, Сплита и Дубровника. Иако државне жељезнице
нису пристале да пошаљу ванредне возове, а постојећи су каснили, велики број
људи из Сјеверне Далмације, Лике и Босанске Крајине се окупио на Косову.
Према процјенама, присутно је било око 15.000 људи, а међу њима су, по неким
свједочанствима, били и родитељи Гаврила Принципа – Петар и Марија из
Обљаја код Грахова. Прославу су обиљежили искази српско‐хрватске слоге,
клицало се Србији, њеној војсци, краљу Петру итд.37 Послије свечаног помена
изгинулима на Косову и „њиховим осветницима у балканским ратовима“, говоре
су држали политички прваци др Нико Суботић, др Мате Дринковић и секретар
сплитског Сокола др Будислав Гргур Анђелиновић који је више пута приликом
говора узвикнуо: „Не кличем здраво ни мени ни вама, већ оним јунацима који
ће скоро гинути за народно уједињење.“38

Међутим, у исто вријеме у Сарајеву су се збили догађаји који су
уздрмали Европу. Док је надвојвода Франц Фердинанд заједно са супругом и
управитељем БиХ у отвореном аутомобилу ишао ка градској вијећници, на њих
је бачена бомба од стране Недјељка Чабриновића. Бомба је одбачена и
експлодирала је иза аутомобила повриједивши више људи. Након неодложене
посјете градској вијећници, надвојвода је кренуо у болницу да посјети
повријеђене. Тада је наишао други атентатор Гаврило Принцип и прецизним
хицима усмртио и надвојводу Франца Фердинанда и војвоткињу Софију
Хоенберг.39 Вијест о тим догађајима брзо се ширила и већ у току дана стигла у
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36 На оснивању уједињене српске соколске жупе у Далмацији радило се од 1910, а 5. маја
1912. коначно је формирана Српска соколска жупа на Приморју са сједиштем у Херцег
Новом. У њено чланство ушле су све тадашње српске соколске жупе у Далмацији: Српско
соколско друштво Душан Силни из Дубровника (основано 1907), као и српски соколи из
Книна (1907), Рисна (1910), Ђеновића (1910), Херцег Новог (1910), Котора (1910) и Кастеластве
(1912). Жупа је бројала 710 чланова у вријеме оснивања (Н. Жутић, Крајишки соколи. Соколи
Српске Крајине 1903.–1941.–1991., Београд 1998, 13; В. Д. Калинић, Културни препород Срба
у Северној Далмацији, 462–463; Н. Жутић, „Српски соколи“ и сарајевски атентат, 240; I.
Bendiš, Sokolstvo u Boki Kotorskoj, Soko na Jadranu 6–7 (1931) 148–150).
37 ХДА, ф. 75, к. 37, 18572; Vidovdan na Dalmatinskom Kosovu, Dubrovnik (2. jula 1914) 3;
Соколство, Српска зора (15. (27.) јуна 1914), 2; Видов‐дан на Косову код Книна, Dubrovnik
(18. juna 1914) 2; Vidovdan na Dalmatinskom Kosovu, Dubrovnik (25. juna 1914) 2; Прослава
на Далматинском Косову код Книна, Српска зора (1. (15.) јула 1914) 2; В. Д. Калинић,
Културни препород Срба у Северној Далмацији, 377–378, 465–466; Н. Жутић, „Српски
соколи“ и сарајевски атентат, 244–245; Косовска народна читанка, Београд 1940, 73. 
38 Изречено том приликом касније је искоришћено на суђењу против Анђелиновића када
је оптужен за „велеиздају“ (Vidovdanska slava na Kosovu pred sudom, Hrvatska misao (19.
prosinca 1914) 2; J. Beroš, Dalmacija pod terorom posljednje austrijske, Attemsove
administracije, Zadarska revija 6 (1964) 568).
39 †Nadvojvoda Frano Ferdinand. †Vojvotkinja Sofija od Hohenberg, Smotra dalmatinska (28.
lipnja 1914) 1–2; †Nadvojvoda Frano Ferdinand. †Vojvotkinja Sofija od Hohenberg, Smotra
dalmatinska (28–29. lipnja 1914) 1–2; †Nadvojvoda Frano Ferdinand. †Vojvotkinja Sofija od



Далмацију. Земаљски одбор Краљевине Далмације, предвођен предсједником
Ивчевићем, упутио је телеграм саучешћа цару Францу Јозефу, а свим
општинским управитељствима на простору Далмације дата су упутства да
„згодним начином даду изражаја осјећајима жалости тамошњег пучанства“.40

На вијест о догађајима у Сарајеву у читавој Далмацији су заставе
спуштене на пола копља. Становништво је позвано да своје куће заодјене
црнином и да „сузом жалобницом и осјећајима привржености“ покуша
олакшати „тешку бол“ цара Франца Јозефа. О томе како је Шибеник изгледао
све до дана покопа сарајевских жртава најбоље говоре ови редови: „Сав град је
у дубокој црнини. Са дућана, са станова, по обали, пољани, вију црне заставе и
црни сагови, или тробојнице црном копреном покривене. Сви дућани имају
своје излоге затворене. Све забаве бијаху у знак жалости обустављене. Заставе
на по стијега вију обћина, бискуп, сви државни и покрајински уреди, школе,
дружтва, цркве, агенције и Шубићевац. Звона туробно звоне са свих цркава сваки
дан у вечер и у јутро. „Сутрадан по атентату ухапшен је у Шибенику Илија Шашић
радник у Hotel de la Ville, родом из Ервеника у бенковачком крају, јер је, наводно,
„одобравао атентат и погрдним ријечима изражавао се о жртвама атентата“.41

Прве вијести о атентату стигле су у Дубровник 28. јуна иза 14 сати, свега
неколико сати након што се атентат догодио. Око 17 сати, када је вијест добила
потврду, већ су се у Гружу могле видјети прве заставе спуштене на пола копља.
Недуго након тога је звоњава са дубровачких цркава потврдила гласине.
Сутрадан је и општина позвала грађанство да се „дајућ одушка својим чувствима
поданичке оданости и вјерности“ придружи исказивању жалости. О томе како је
изгледао Дубровник сутрадан по догађајима у Сарајеву најбоље свједоче ове
ријечи: „Већ из рана јутра јучер по црквама, звоницима, разним уредовним
зградама почеше се извјесивати заставе на по стијега и с црном копреном, а и
бродови, што се налазијаху усидрени у градској и грушкој луци, спустише заставе
на по копља. Истодобно и разна друштва извјесише за знак жалости заставе на
по копља. А мало по мало почеше се обавијати у црнину дућани и приватне куће
тако, да већ око подне по главним улицама није било ниједног дућана и ниједне
приватне куће, а да није црним знаком одала видљива одушка жаловању.
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Hohenberg, Smotra dalmatinska (29–30. lipnja 1914) 1–2; Nasliednik prestolja nadvojvoda
Franjo Ferdinand i vojvodkinja Sofija Hohenberg umoreni u Sarajevu, Hrvatska kruna (30. lipnja
1914) 1–2; Nasliednik prestolja nadvojvoda Franjo Ferdinand i vojvodkinja Sofija Hohenberg
umoreni u Sarajevu, Hrvatska kruna (2. srpnja 1914) 1–2; Prestolonasljednik Nadvojvoda Franz
Ferdinand i Vojvodkinja Sofija Hohenberg, žrtve atentata u Sarajevu, Dubrovnik (2. jula 1914)
1; Vojne vježbe, Pučke novine (3. srpnja 1914) 3; Prijestolonasljednik Frano Ferdinand i supruga
Mu vojvotkinja Sofija od Hohenberga padoše žrtvom groznog atentata, Crvena Hrvatska (4.
jula 1914) 1–2; Žalost i tuga u kraljevu dvoru, Umorstvo nasliednika priestolja nadvojvode Franja
Ferdinanda i supruge mu vojvodkinje Sofije, Pučki list (7. srpnja 1914) 97–99.
40 Atentat u Sarajevu, Nadvojvoda Franjo Ferdinand i vojvodkinja Sofija Hohenberg umoreni,
Saučešće Dalmacije, Narodni list (29. lipnja 1914) 1–2.
41 Počasti obćine, Grad u crnini, Hrvatska misao (29. lipnja 1914) 1; Žalost Šibenika, Uapšen jer je
odobravao atentat, Hrvatska misao (30. lipnja 1914) 1; Grad u crnini, Dubrovnik (2. jula 1914) 3.



„Међутим, већ су биле уочљиве „групе сакупљене по разним градским
предјелима“, због чега је власт, „да препријечи евентуалне демострације и
исказе против Срба, подузела све мјере сигурности“. Сутрадан увече по атентату
скупина од двадесетак људи покушала је приредити антисрпске демонстрације
у Дубровнику, али их је полиција лако растјерала.42

Посмртни остаци надвојводе Франца Фердинанда и његове супруге
Софије кретали су се ка Бечу и преко територије Далмације. Из Сарајева су 30.
јуна упућени возом за Метковић, гдје су им се поклонили далматински намјесник
Атемс, општинске власти, морнарица и др. Тијела су на ушћу Неретве пребачена
у тамо усидрени ратни брод Viribus Unitis којим су транспортована до Трста.
Почаст им је одавана „кудгод је жалобна поворка пролазила“ – у Метковићу,
Опузену, Макарској, Омишу, Сплиту и Задру, као и на острвима.43 У Сплиту су се
на обали нашли представници војних и цивилних власти, као и католички клер на
челу са бискупом.44 Посмртни остаци су у Трст стигли 4. јула, одатле су пребачени
у Беч, а затим у дворац Артштетен, гдје су и сахрањени 9. јула.45

Док су се тијела покојника кретала ка царској престоници, диљем
Далмације одржаване су заупокојене мисе, а становништво градова и села се
окупљало и показивало колико учествује у жалости. Изливи жалости су нарочито
били примјетни у Дрнишу, Водицама, Првић Луци, Клису. У Шибенику су
учитељи са школском дјецом присуствовали свечаним задушницама.46 Међутим,
долазило је и до инцидената током исказивања жалости и подршке владарском
дому Хабзбурга. Тако су у Сплиту праваши приредили задушнице у Цркви Св.
Доминика, након чега се формирала поворка, у којој је, по процјенама штампе,
било око 2.000 људи, која је на Народном тргу скандирала пароле против Србије
и Срба, а том приликом је запаљена и једна српска застава.47

Кроз писање штампе видљиво је да се тих дана дио јавности у
Далмацији жестоко окренуо против Србије и Срба у цијелости. У данима након
сарајевског атентата на страницама Младости се писало: „Хрвати опет осташе
без једне своје наде, али се зато ужгала у срцима свих поштених Хрвата жеља
освете, што ће попут огња, да сажге све оно, што мрким оком, злобом у срцу
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42 Dojam u našem gradu, Prava Crvena Hrvatska (30. juna 1914) 3; Franko‐furtimaška huškanja,
Dubrovnik (2. jula 1914) 3; Prvi glasovi i dojam, Proglas općine, Grad u crnini, Izvanredna
sjednica općinskog vijeća, Crvena Hrvatska (4. jula 1914) 3.
43 Prenos smrtnih ostanaka, Hrvatska misao (4. srpnja 1914) 2.
44 Odredbe crkovne vlasti u Splitu, Prenos mrtvih ostanaka, Pučke novine (3. srpnja 1914) 3–4.
45 Sprovod od Sarajeva do Beča, Crvena Hrvatska (4. jula 1914) 2.
46 Proglas obćine Drniša, Vodice za obljubljene pokojnike, Zadušnice u Šibeniku, Hrvatska misao
(4. srpnja 1914) 2–3; Žalost i zadušnice u Prvić‐Luci, Na Klisu, Hrvatska misao (8. srpnja 1914) 2.
47 Velike demonstracije proti ubojicama u Splitu, Pučke novine (3. srpnja 1914) 4. Према попису
из 1910. године Сплит је, по броју становника, био највећи град у Далмацији. У њему је
живјело 21.407 становника, а готово сви су били римокатоличке вјероисповијести
(21.026), уз занемарљив број православаца (204). Међутим, апсолутну већину чинило је
становништво јужнословенског поријекла (18.235), а значајан удио у укупном броју
чинило је становништво италијанског поријекла (2.082).



гледа на срећу и слободу сиротице Хрватске.“48 О томе како је дошло до
промјене у дијелу јавности – од подршке Србији током балканских ратова до
антисрпских испада у данима након сарајевског атентата и како је исти
употребљен за распиривање антисрпске хистерије, говоре ови редови: „Атенатат
је овај тргнуо људе из мамурности, у коју га је велесрпска пропаганда била
успавала, па је на разне начине дао одушка својим пробуђеним чувствима.“49

Највећи инцидент тих дана у Далмацији догодио се у Дубровнику, у којем
је, од свих већих далматинских градова, српски елеменат био најизраженији.50

Већа скупина људи („многобројни сељаци из околице“) је 4. јула, након за
упокојене мисе коју је служио помоћни бискуп у Сплиту Винценције Палунко,
дошла пред зграду општине. Протест пред зградом општине, у којој се у том
тренутку налазио и начелник др Мелко Чингрија, који је све посматрао са
прозора, могао је бити очекиван с обзиром на то да је у круговима франковаца
и клерикалаца дубровачка општинска власт сматрана изразито просрпском.51

Демонстранти су тражили да се уклони јарбол на којем је у свечаним приликама,
уз државну и хрватску, стајала српска тробојка. Након што је њихов захтјев
испуњен, кренули су у шетњу кроз град. У наставку опхода кроз град Св. Влаха
демолиране су просторије Српске штампарије, Дубровачког радничког друштва,
Српског пјевачког друштва Слога, Матице српске и др, као и неколико радњи
чији су власници били Срби. На челу скупине демонстраната стајали су др Никша
Свилокос, гроф Брњица Кабога, начелник Ријеке Дубровачке, дворски капелан
дон Јозо Црница и домобрански капетан Јулије Матичевић.52

Тек након што је главни рушилачки талас прошао дубровачким улицама,
остављајући за собом поломљена стакла и уништен и разбацан инвентар
друштава, органи реда су позвали у помоћ војску која је блокирала град и
спријечила даље изгреде. По свој прилици радило се о „контролисаним
немирима“, тј. аустроугарске власти су прећутно допустиле ово застрашивање

Далмација у освит Великог рата

439

48 Franjo Ferdinand, budući hrv. kralj i Sofija Hohenberg ubiveni u Sarajevu, Mladost (svibanj
1914) 65–66.
49 Po srpskom razbojstvu u Sarajevu, Mladost (svibanj 1914) 70–71.
50 По попису из 1910. године Дубровник је имао 8.958 становника, већином римокатолика
(7.954), уз 822 православца. Међутим, међу дубровачким римокатолицима значајан број
су чинили Срби католици. Већина Дубровчана су били јужнословенског поријекла (6.466),
уз значајан број странаца (1.586) и осјетнију присутност становништва италијанског (409)
и њемачког поријекла (322).
51 О томе свједочи и овај кратак напис у сплитским Пучким новинама: „Послије грозног
атентата Дубровчани неће више, да им у опћини сједе Срби.“ (U Dalmaciji, Pučke novine
(9. srpnja 1914) 3).
52 ХДА, ф. 75, к. 37, Ragusa: Antiserbische Demonstrationen am 4. Juli 1914.; М. Ж. Живановић,
Дубровник у борби за уједињење 1908–1918., Београд 1962, 111–112; I. Perić, Pero Čingrija,
Dubrovnik 1988, 125; J. Beroš, Dubrovčani – taoci i veleizdajnici za vrijeme prvog svjetskog
rata, Dubrovnik 4 (1966) 73–98; Na tendencijozne vijesti vladine štampe, Dubrovnik (9. jula
1914) 3; Privilegovane demostracije, Crvena Hrvatska (11. jula 1914) 1–2; Н. Жутић, „Српски
соколи“ и сарајевски атентат, 250–252.



српског становништва. Већина свједока епохе наводи да рушилачка скупина није
бројала више од стотину људи и да они, углавном, и нису били Дубровчани.
Овакве масовне манифестације и тада (као и данас) скупљале су „сумњиве
типове“ и „градске пропалитете“, па су такви убрзо формирали и K. K. Schutzkorps
Ragusa und Umgebung чији припадници су као свој задатак истакли „помоћ
преоптерећеној жандармерији од стране лојалних елемената“.53

Права Црвена Хрватска је исказивање одмазде према Србима као
колективитету називала „праведним гњевом“ јер су сарајевски догађаји били
„плод познатог свесрпског васпитања масе“ и „плод застрањених и превратних
идеја“. Управо због тога примјетно је одсуство емпатије за Србе на које се
обрушио бјес масе. Права Црвена Хрватска је писала: „Није чудо да су услијед
страшног догађаја, атентата, особито по нашим земљама завладали опсежни
немири, демострације, искази и сукоби против Срба. Та и најблажије срце, које
не зна што је срџба, плануло је на ужасан глас о смрти двају жртава свесрпског
бијеса и фанатизма, које је погубило два узора дике, љубави, мира и
племенитости, будућег нам хрватског краља.“54

Истог дана када су у Дубровнику одржане демонстрације (4. јула) у
Каштел Сућурцу су запаљене двије српске заставе током протестног скупа који је
одржан након заупокојене мисе.55 У Сињу су сутрадан (5. јула) праваши
организовали поворку која је, пролазећи кроз град, узвикивала: „Слава Фердинанду!“,
„Живио Краљ!“, „Доље Србија!“, „Доље убојице!“, „Живјела велика Хрватска!“
Након што је на градском тргу спалила српску заставу, поворка се разишла.56

Истог дана су антисрпски иступи забиљежени и у Врлици, али без материјалних
штета и паљевина. Све се завршило на повицима: „Слава Фердинанду хрватскому
краљу!“, „Слава грофици Софији!“, „Живјела Хрватска!“, „Доли Србија!“57

Иако су антисрпски изгреди у Далмацији били бројни, нису у потпуности
рефлектовали осјећаје и мишљења Хрвата те покрајине. О томе свједочи и
реакција „свећеника из јужне Далмације“. Иако су сарајевски атентат називали
„богумрским дјелом двојице српских фанатика“, изгреде против Срба називали
су „дивљачким“ и нагласили: „Хрватско свећенство у својој великој већини, а
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53 М. Ж. Живановић, Дубровник у борби за уједињење, 113–114; Demostracije i izgredi
nepoznatih u Dubrovniku, Dubrovnik (9. jula 1914) 1–2.
54 Crni dani, Prava Crvena Hrvatska (4. jula 1914) 1.
55 Каштел Сућурац је по попису из 1910. године имао 1.581 становника и сви су били
римокатолици јужнословенског поријекла.
56 Сињ је по попису из 1910. године имао 2.708 становника, већином римокатолика
(2.547), уз мањи број православаца (146). Међутим, и у Сињу је апсолутно доминирао
јужнословенски елеменат (2.337 становника је било тог поријекла).
57 Protusrbske demonstracije u Dubrovniku, Izkazi u Sinju, Protusrbske demonstracije u Vrlici,
Zadušnice u K. Sućurcu, Hrvatska misao (8. srpnja 1914) 2. Врлика је била мало далматинско
континентално мјесто са 726 становника по попису из 1910. године, већином
римокатолика (541), али са значајним удјелом православних (185). Само петоро
становника Врлике није било јужнословенског поријекла.



тако и сви свијесни праваши, не само што не одобравају ове изгреде, већ их
одрешито осуђују, не само с људског, већ и с народног гледишта, будућ увјерени
да ће они нанијети више моралне штете хрватској мисли и хрватском имену него
ли материјалне штете српству.“58

„Ради насртаја на опћину“ у Дубровнику поднијета је тужба Државном
одвјетништву, о чему је одлука донијета на, испоставило се, посљедњој сједници
општинског Управитељства одржаној 11. јула. Начелник Чингрија је протествовао
код намјесника за Далмацију у Задру, упутио званичну представку Земаљском
одбору, а протест је телеграфски послао и министру‐предсједнику грофу Карлу
фон Штиргху.59 Котарске власти на челу Нијемцем Ренкином оптужене су „да су
оне организовале и извеле демострације проти Србима тога града“. Овакви
кораци Управитељства довели су до краја тадашњу дубровачку општинску власт.
Коначан ударац задат јој је 26. јула када су у Задру на пароброду Ловријенац,
који се кретао ка Ријеци, ухапшени општински начелник Чингрија и подначелник
Антун Пуљези. Затворени су у Шибенику и оптужени за велеиздају, а управу у
Дубровнику преузео је, у својству комесара, Иво племенити Ћелијо Ћега,
дотадашњи службеник Котарског поглаварства у Сплиту, који је на том мјесту
остао све до успостављања власти Народног вијећа новембра 1918. године.60

У данима пред почетак рата репресија аустроугарских власти у
Далмацији бива примјетна на сваком кораку. Хапшења Срба, али и Хрвата, као
и узимање талаца „у сврху осјегурања војничких транспората особито са
жељезницом односно у заштиту важнијех војничких зграда“ били су
свакодневица. Ова хапшења не треба да чуде с обзиром на упутство министра
унутрашњих послова барона Карла Хајнолда фон Удинског од 20. јула 1914.
године у којем се позивао на акт министра рата који је упозоравао да
„великосрпска пропаганда“ осим „планова за атентате на династију и друге
високе личности“ има за циљ и ударе на војне, жељезничке и остале саобраћајне
објекте а све како би се „суштински ослабила ударна снага војне силе
Монархије“. Барон Хајнолд је дао упутство „да се одмах поверљивим путем
прикупе подаци о политичком држању свих личности српске народности, како
оних из Монархије тако и оних из иностранства, било да стално бораве или се
само привремено задржавају на њиховом подручју и да се сачини њихов попис“.
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58 Pravaši i Frankovci prema Srpstvu, Dubrovnik (16. jula 1914) 2; Pravaši i frankovci prema
srpstvu, Crvena Hrvatska (25. jula 1914) 1.
59 Naša općina i događaji, Dubrovnik (9. jula 1914) 3.
60 Predstavka naše Općine, Cinizam, Dubrovnik (16. jula 1914) 3; М. Ж. Живановић, Дубровник
у борби за уједињење, 111, 119; I. Perić, Pero Čingrija, 125; I. Perić, Politički portret Pera
Čingrije, Radovi 12 (1979) 127–264. Осим у Дубровнику, у првим недјељама и мјесецима
рата распуштане су и друге општине у Далмацији, па је тако 13. августа распуштена
општинска управа у Сплиту, крајем августа у Кистањама, 13. септембра у Стариграду, 5.
октобра у Книну, 13. октобра на Пагу, а 23. октобра 1914. године у Котору (Razpust općine
Kistanje, Hrvatska misao (31. kolovoza 1914) 2; Općinsko zastupstvo u Pagu raspušteno, Smotra
dalmatinska (21. listopada 1914) 3; J. Grabovac, Zadar u vrijeme druge austrijske vlasti, 246).



Управо због тога наређен је „најстрожији надзор над свим политички сумњивим
личностима и удружењима“.61

Прва масовна хапшења обављена су на дан проглашења мобилизације
26. јула, односно на два дана прије почетка рата када су, званично, ступиле на
снагу ванредне ратне мјере. Масовна хапшења су спроведена по наредби
Царског и краљевског Државног одвјетништва, а ухапшенима је притвор
одређиван „због злочина велеиздаје“ према члану 58 аустријског Кривичног
закона.62 Како наводи Оскар Тартаља, „по тамницама се онда налазила елита
далматинске интелигенције“. Међу првима су у Сплиту ухапшени др Будислав
Гргур Анђелиновић и Нико Бартуловић,63 уредници сплитске Слободе.64 Тих дана
су у Сплиту ухапшени професор сплитске Велике реалке Вјекослав Стефанини,
банкар Стево Перовић, дон Мате Шкарица, саборски и заступници пред
Царевинским вијећем Иван Лупис, др Јосип Смодлака,65 др Анте Тресић‐
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61 ХДА, ф. 75, к. 37, 8127; М. Ж. Живановић, Дубровник у борби за уједињење, 130–131.
62 I. Petrinović, Politički život i nazori Ante Tresića Pavičića, Split 1997, 53.
63 Нико Бартуловић је касније оптужен да је током 1913. и 1914. године као члан
Националистичке омладине „ширио великосрпску пропаганду, која је смјерала на
отргнуће земаља, у којима живе Јужнославени, од јединственог склопа А‐У Монархије“.
На терет му је стављен „договор и дописивање са главним покретачима
националистичког покрета у овоземству и краљевини Србији“, попут Аугустина Ујевића,
Милостислава Бартулице, Владимира Черине, Милана Марјановића, др Јована Скерлића
и др. Осим тога, на терет му је стављено и „дјеловање око оснивања, издавања и
раширивања гласила националистичке омладине“ попут Уједињења, Народног
јединства, Препорода, Гласа југа, Заставе и Напредњака. Након двије године проведене
у притвору, Бартуловић је осуђен на пет година тешке тамнице (ХДА, Особни фонд
Милостислава Бартулице, бр. 1004, к. 1, А–2/1.1; ХДА, бр. 1004, к. 14, C–IX/3.2; ХДА, бр.
1004, к. 15, C–X/2; Н. Жутић‐Велебитски, Нико Бартуловић – римоктолик четник, I,
Београд 2010, 22–23). 
64 O. Tartaglia, Veleizdajnik. Moje uspomene iz borbe protiv crno‐žutog orla, Zagreb – Split 1928,
82–83; Premetačine i hapšenja u Spljetu, Crvena Hrvatska (25. jula 1914) 2.
65 Др Јосип Смодлака је ухапшен 30. јула 1914. године иако га је штитио двоструки
заступнички имунитет, с обзиром на то да је био посланик и у Царевинском вијећу и у
Далматинском сабору. Био је затваран у тамницама у Сплиту и Шибенику, а затим
депортован у Марибор. Ослобођен је оптужби крајем марта 1915, а затим послат у
интернацију у Мондзе (остао до октобра 1915) и Линц (до јануара 1916), када се пријавио
као способан за војску. Служио је три мјесеца под оружјем, а затим као ордонанс
допунског батаљона све до маја 1917. године када је, услијед сазивања Царевинског
вијећа, био ослобођен војне службе „која је у многом погледу била гора од тамнице“
(Zapisi dr Josipa Smodlake, Zemun 2012, 67–68; К. Милутиновић, Јосип Смодлака (Поводом
100‐годишњице рођења), Браничево 1 (1970) 25–40; K. Milutinović, Josip Smodlaka i
jugoslavensko pitanje u Habsburškoj monarhiji, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti, Odjel za društvene znanosti 16 (1971) 163–287; K. Milutinović, Istorijski lik Josipa
Smodlake, Radovi. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje društvenih
nauka 15 (1972) 101–142).



Павичић,66 др Иво Караман, др Јосип Берош, др Вјекослав Шкарица, др Иво Тартаља,
Оскар Тартаља, Динко Карготић, Маријан Мадираца, инж. Петар Сењановић, Јерко
Чулић, Милан Вукотић и Иво Андрић, који се у то вријеме затекао у Сплиту. У
сплитском затвору нашли су се, између осталих, и учитељица Маја Нижетић (касније
удата за Јерка Чулића) из Сплитске на Брачу, и учитељ Антон Гримани из Клиса.67

У Шибенику су, између осталих, ухапшени: др Мате Дринковић,68

православни свештеник Крстановић, др Иво Крстељ и Крсто Маргетић. У
шибенску тамницу довођени су и ухапшени у Книну, Сињу, Развођу, Уздољу,
Голубићу, Ковачићу, Поседарју и другим мјестима. Међу ухапшеним Книњанима
били су и општински начелник Ђуро Војводић и вијећник адвокат др Милош
Мартић.69 У Омишу је, док је био на одмору, ухапшен професор Јосип Барач.
Међу ухапшенима у Сињу нашао се и угледни адвокат др Првислав Грисогоно.70

У Задру су, само неколико сати прије објаве рата, ухапшене вође југословенске
националистичке омладине: Антун Филипић, Ивица Светец, Иван Вишић, Марко
Валчић, Шпиро Чакић, Винко Владовић, Мирко Королија и Иво Марковина.71 Сви
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66 Против Анте Тресић‐Павичића је децембра 1915. подигнута оптужница зато што је својим
радом и иступима у јавности „подупирао великосрпски покрет у Монархији и изван ње с
коначним циљем отцјепљења свих југославенских земаља из склопа Аустро‐Угарске
Монархије“. На терет му је стављено то што је претходних мјесеци величао српску војску,
славио њене побједе и уздизао културна, привредна и политичка достигнућа српског народа.
Тресић‐Павичић је био интерниран у Грацу, гдје је пребачен из Марибора. Иако је суд у Трсту
одбацио оптужбе против њега, он је остао у притвору све до амнестије 1917. године када се
вратио у Царевинско вијеће (I. Petrinović, Politički život i nazori, 55–56; I. Petrinović, Ante Tresić
Pavičić od starčevićanstva preko jugoslavenstva do povratka starčevićanstvu, Kulturna baština 31
(2002) 237–266; I. Petrinović, Politički lik Ante Tresića Pavičića, Starine 63 (2005) 195–221).
67 ХДА, ф. 75, к. 37, Spalato: Verhaftungen anläßlich des Ausnahmszustandes;Uapšenja,
Hrvatska misao (4. kolovoza 1914) 1; Uapšenici iz Splita, Hrvatska misao (8. kolovoza 1914) 2;
J. Beroš, Dalmacija pod terorom posljednje austrijske, Attemsove administracije, Zadarska revija
6 (1964) 568–570, 573; O. Tartaglia, Veleizdajnik, 82–83; Н. Жутић, „Српски соколи“ и
сарајевски атентат, 249–250. Како наводи Кристо Доминковић учитељица Маја
Нижетић је оптужена за злочин велеиздаје зато што је „за вријема балканскога рата много
причала дјеци о Србима“ (K. P. Dominković, Piljci i kržine. Uspomene i refleksije iz taoštva i
internacije 1914.–1917., Dubrovnik 1922, 242–243).
68 Мате Дринковић је августа 1915. године послат у интернацију у Грац (ХДА, Царско и
краљевско Министарство правосуђа (K. u K. Justizministerium), Далматински списи, број
фонда 73, кутија 24, 23219, 27756).
69 ХДА, ф. 75, к. 37, 17526, 18716;Uapšenja, Hrvatska misao (5. kolovoza 1914) 1.
70 Првислав Грисогоно је затим интерниран у Марибору (Архив Југославије (АЈ), Фонд
Министарство иностраних послова Краљевине Југославије (334), кутија 147, јединица описа
470, Персонални досије Првислава Грисогона; Uapšenja, Hrvatska misao (5. kolovoza 1914) 1).
71 Све до 15. августа били су у затвору задарског Окружног суда, након чега су, заједно са
још 34 других ухапшеника, оковани и пребачени преко Ријеке у Марибор. Посматрани
као „велеиздајници“ неки од њих су касније били интернирани у Гелерсдорфу, недалеко
од Беча (N. Karuc, Jugoslavenska omladina u Zadru, 628; Lj. Jurković, K. Milutinović,
Jugoslavenski nacionalno‐revolucionarni omladinski pokret, 25–26).



они су хапшени и затварани као „опасни за државу“ (staatsgefährlich) или
„политички сумњиви“ (politisch verdächtig).72

У Дубровнику су, између осталих, ухапшени јавни биљежник Луко
маркиз Бона, савјетник покрајинског суда Иво племенити Грисогоно,
грађевински предузетник Ерменгилдо Јоб,73 адвокат и заступник у Далматинском
сабору др Стијепо Кнежевић, секретар Матице српске у Дубровнику др Франо
Кулишић,74 секретар Савеза српских земљорадничких задруга Ђуро Марић,
уредник Српске зоре Димитрије Пушибрк, књижевник Иво конте Војновић, и
парох у Жупи Дубровачкој дон Анте Анић. Већина ухапшениих Дубровчана је,
након „угодне“ интернације у хотелу на Лападу, транспортована у Шибеник.75

Међу Дубровчанима ухапшеним 26. јула нашао се и уредник листа
Дубровник Србин Кристо Доминковић. Он је био заточен у хотелу Бијели дворац
на Лападу. Котарски поглавар Ренкин спровео је хапшења угледних Дубровчана
тихо и врло перфидно, позивајући их да се властима пријаве у тај хотел. Чини се
да та вијест није била изненађујућа и да су вијести о хапшењима процуриле. О
томе је Доминковић записао: „Од јутрос се по граду шушка, у пола повјерљиво
у пола отворено, како ће све виђеније Србе да позатварају, некима да суде а
неке чак и да вјешају.“76

Сва ова масовна хапшења изведена су синхронизовано диљем Далмације,
на основу чега можемо закључити да су била унапријед припремљена и да се
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72 ХДА, ф. 75, к. 37, Verhaftung des Dr. Melko Cingrija – Auflösung der Gemeindevertretung von
Ragusa;J. Beroš, Dalmacija pod terorom posljednje austrijske, Attemsove administracije,
Zadarska revija 6 (1964) 568–571; O. Tartaglia, Veleizdajnik, 82–83.
73 Ерменгилдо Јоб је крајем јула 1915. године послат у интернацију у Грац (ХДА, ф. 73, к. 24, 25199).
74 Др Франо Кулишић је преминуо у интернацији у Волфзегу у Аустрији 18. октобра 1915.
године у 31. години живота (K. P. Dominković, Piljci i kržine, 313–314; J. Beroš, Dubrovčani –
taoci i veleizdajnici za vrijeme prvog svjetskog rata, 95).
75 ХДА, ф. 75, к. 37, Verhaftungen in Dalmatien; ХДА, ф. 75, к. 37, 17796; J. Beroš, Dalmacija
pod terorom posljednje austrijske, Attemsove administracije, Zadarska revija 6 (1964) 571–572;
K. P. Dominković, Piljci i kržine, 81–83; J. Beroš, Dubrovčani – taoci i veleizdajnici za vrijeme
prvog svjetskog rata, 78–80, 83, 95.
76 Кристо Доминковић је, осим у Дубровнику, био заточен у Шибенику и Сплиту. Као талац
је пратио транспорте ка родном граду. Можда ситуација у којој га, као таоца, на нишану
држи рођени брат – аустроугарски војник, најбоље осликава трагичност прилика на
простору Монархије, у овом случају Далмације, у вријеме Великог рата. О тим тренуцима
је записао: „У један трен све то разумјех и, за час, не осјетих ни љутњу ни бијес, већ ме
подузе неки чудни осјећај хладнокрвног убојице, готов да мирне душе најпростије убијем
онога, ко је два рођена брата у овај грозни душевни положај довео. Страшно, са неком
јаком и подмуклом боли осјетих се под суровом пажњом бајунете свог рођеног брата,
који трпи једнако, а можда и горе него ја. Овакво расположење осјетих сваки пут кад би
се угледали, окрећући један од другог главе и готово се кријући да се не видимо, јер нас
је грдно бољело.“ Услијед нарушеног здравља био је пребачен у болницу, али задржан
под присмотром. Затворен је био и у Мостару, а затим остао у кућном притвору све до
октобра 1917. године када му је „режим конфинирања“ укинут (K. P. Dominković, Piljci i
kržine, 38–40, 53, 58–59, 167–168, 322–323).



није радило о стихијском полицијском дјеловању. Ако је вјеровати написима
вајара Ивана Мештровића, она нису смјела баш толико изненадити. Када је
Мештровић 1913. године боравио у Београду, тадашњи предсједник српске
владе Никола Пашић му је, говорећи о аустроугарско‐српским односима, рекао
„да ће Аустријанци пожуривати сукоб“ и замолио га да упозори „главне људе
тамо“ да се, у случају назнака обрачуна између ових земаља, „на вријеме
склону“ јер ће их Аустријанци „све позатварати и бити окрутни, како би
обезглавили народ“.77 Чини се да су само ријетки предводници Далматинаца,
попут Анте Трумбића и Франа Супила, ово имали на уму и на почетку рата
напустили Монархију.78

Нарочито су карактеристични били случајеви хапшења оних који су
оптужени да су рекли нешто „неодговарајуће“ о убијеном надвојводи или
царевој одлуци да се пође у рат. Тако се у Дубровнику по хитном поступку током
августа судило Србину из Херцеговине Јови Мрачевићу који је 2. јула у једној
крчми, наводно, током разговора са колегама радницима, за убијеног
надвојводу рекао: „није био добар ни за вас, ни за нас, да је био добар не би
био погинуо“. За овај вербални деликт осуђен је на осам мјесеци тамнице и
убрзо послат у Љубљану на одслужење.79 О ухапшеници са простора Равних
Котара која се презивала Шуша свједочанство је оставио А. Тресић‐Павичић.
Дотична жена је ухапшена, иако је још увијек дојила дијете, због тога што је, на
вијест о објави рата, рекла да је цар „побенавио кад под старе дане иде у рат“.80

Аустроугарска објава рата Србији гурнула је Далмацију у још тежи период
прожет неслободом, репресијом, смрћу и гладовањем. Врло сликовито је читаву
атмосферу у Далмацији и хапшења описао заступник у Царевинском вијећу Анте
Тресић‐Павичић. На сједници од 19. октобра 1917. године је рекао: „Нетом је
букнуо рат, поче и олуја искорењивања свих југословенских родољуба. Настаде у
цијелој земљи такав јаук и лелек, такова грозота, ко када букне куга. Плаћени
новинари, а на челу им сплитско Наше јединство, измишљаваху даномице вијести
о атентатима бомбама од стране Срба на жељезне влакове, на пароброде и ине
војне транспорте, да тако оправдају драконске мјере разних области. Што је било
народно пробуђено, свјесно и поштено, то је било уапшено, конфиновано,
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77 I. Meštrović, Uspomene na političke ljude i događaje, Zagreb 1969, 30.
78 I. Perić, Ante Trumbić na dalmatinskom političkom poprištu, Split 1984, 141–143. Франо
Супило се у вријеме Сарајевског атентата није ни налазио у Далмацији, већ је, као и
годинама раније, живио у Ријеци. Одатле је, након што је подигао уштеђевину из банке,
у ноћи 14/15. јула кренуо у Корушку, затим у Тирол, да би коначно стигао у Венецију. За
њим су у новембру 1914. године аустроугарске власти расписале потјерницу оптуживши
га за велеиздају (I. Petrinović, Politička misao Frana Supila, Split 1988, 150; J. Horvat, Frano
Supilo, Beograd 1961, 264–265; J. Horvat, Supilo. Život jednog hrvatskog političara, Zagreb
1938, 349–350).
79 ХДА, ф. 73, к. 24, 31225, 32698.
80 ХДА, ф. 73, к. 24, Verzeichnis; ХДА, Особни фонд Анте Тресић‐Павичића, б. 834, к. 2, ф. IV,
бр. 3, Дио рукописа писаног у тамници; I. Petrinović, Politički život i nazori, 54.



утамничено, упропаштено, осуђено, погубљено, што одвећ младо или старо, смрти
глађу посвећено; а остало престрављено, деморализовано, обешчашћено.“81

Пучки лист је, готово са радошћу, пренио цареву ратну прокламацију.
Истицана је вјерност Хрвата „законитом краљу“, као и то „да је Хрват увиек био
одан, привржен и виеран својим краљима, за које је пролио на потоке крви“.
Даље се наводи: „Побудило је неописиво весеље у циелој војсци, а особито међу
нашим Хрватима, кад се је ових дана пронио глас, да ће Његово Величанство,
наш сиеди владар, у доби од 84 године, поћи сада у главни логор. Дика је то
невиђена и нечувена! У присутности свога законитога краља Хрвати ће се борити
двоструком снагом и гинути ће, буде ли им суђено, уз поклике: живио краљ!“82

Пучке новине су сматрале да је аустроугарски ултиматум Србији био
„праведан“ и да се српска влада „није хтјела одрећи својих злих намјера“. Сама
објава рата се овако коментарисала: „Нас Хрвате мора овај корак нашег владара
још више развеселити, јер нами је највећа погибељ од Србије и Срба. Сваки успјех
наше војске је уједно нами за добро, јер ћемо бити далеко од српске бахатости,
па ако буду још услишене оправдане давне жеље вјерног хрватског народа,
српске ће намјере против наше монархије бити за увјек безуспјеха; цјелокупност
хрв. земаља у скорој будућности, моћно обновљено хрв. краљевство под жезлом
стародревне прејасне куће Хабзбурговаца бити ће најупорнији клин проти злим
српским намјерама.“83 Правдајући трећу мобилизацију у неколико година
(претходне двије су биле 1908. и 1912. године), Пучке новине су соколиле војне
обвезнике и уопште грађане: „Са Србима се треба тако обрачунати, да им више
не дође на памет узнемиравати наше царевине.“84

На дан када је Аустроугарска објавила рат Србији Управа покрајинског
припомоћног друштва Црвеног Крста за Далмацију издала је проглас у којем се
апелује на све народе да „искажу своја родољубна и хуманитарна чувства“.
Прогласом је позвано на оснивање одбора Црвеног крста „у сваком мјесту, па и
најмањем ове покрајине“. Први циљ мјесних одбора требало је да буде
окупљање болничарки, тј. припрема жена за ту дужност оснивањем
болничарских школа. Други задатак је био да се обезбиједе додатни смјештајни
капацитети за пријем рањеника. Такође, мјесни одбори су имали задатак
прикупљања лијекова и санитетског материјала, одјеће, али и новчаних
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81 A. Tresić Pavičić, Govori i pisma iz ere užasa i oslobođenja, Beograd 1922, 33.
82 Živio Franjo Josip I., Rat između Austro‐Ugarske i Srbije, Pučki list (10. kolovoza 1914) 113–115.
83 U boj!, Pučke novine (30. srpnja 1914) 1.
84 Na mezevo!, Pučke novine (6. kolovoza 1914) 1. У покушају да објасни одушевљење међу
далматинским живљем за рат против Србије, Кристо Доминковић је био врло суров: „Тај
исти народ одгајан је годинама џандарском силом и одгојен као стока. Наш рад врло га
је мало дигао врх тога нивоа. Само један догађај, балкански рат, политички га је мало
растресао, и само један догађај, сарајевска трагедија, опет га је мало утукао и поново
бацио на првашњи степен, да опет буде стока. И сада они иду .... иду да гину од братске
руке, на Дрину.“ (K. P. Dominković, Piljci i kržine, 69–71, 78.)



прилога.85 Међу првима, оформљен је одбор Црвеног крста у Шибенику чији је
покровитељ био тадашњи шибенски бискуп Лука Папафава. Често су на челу
одбора Црвеног крста управо стајали римокатолички свештеници, а осим радом
у одборима Црвеног крста, римокатоличко свештенство се истицало и држањем
свечаних миса „за побједу нашем оружју“.86

Сутрадан по објави рата, Намјесништво за Далмацију је издало Обзнану
којом је забрањено излажење листова: Црвена Хрватска, Дубровник и Српска
зора из Дубровника, Слобода, Пучка слобода и Застава из Сплита и Хрватска
риеч из Шибеника. За остале листове одређена је још строжија цензура, па је
пробни отисак морао бити поднијет властима „три сата уочи изласка из штампе“.
У питању су били листови: Народни лист, Il Dalmata, Risorgimento и Хрватска
круна из Задра, Хрватска мисао и Пучки лист из Шибеника, Наше јединство,
Дан, Пучке новине и Задругар из Сплита, и Права Црвена Хрватска из
Дубровника. Све остале штампане ствари морале су бити предате на увид осам
дана прије штампања.87

Почетком августа забрањена су и сва соколска и друга српска
национална друштва на читавом простору Монархије, па и у Далмацији.
Извршене су преметачине по соколским домовима, конфискована архива, а
старјешинства хапшена и интернирана.88 Распуштена су и хрватска соколска
друштва, осим правашких, под оправдањем да су „компромитована“ и да се у
њих „увукла србофилска струја“. Повезаност са таквим друштвима на простору
Краљевине Србије и њихова југословенска оријентација били су, несумњиво,
главни разлози за забрану. Просвјетно‐привредно друштво Српска зора
(основано 1901) затворено је одмах по избијању рата, а секретар Друштва Мита
Пушибрк и службеник Иван Матић ухапшени су и интернирани 2. августа. У
Дубровнику је забрањен рад Дубровачког радничког друштва, Хрватског
академског клуба, Дубровачке грађанске музике, Добротворне задруге Српкиња
Дубровкиња (основана 1887), Дубровачке хрватске читаонице, Хрватске
опћинске глазбе, Хрватског и српског народног дома у Цавтату, Српског
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85 Za Crveni križ, Hrvatska misao (5. kolovoza 1914) 1. Овакав позив упућен је у складу са
препорукама које је донијело Министарство унутрашњих послова на челу са др Карлом
фон Хајнолдом (ДАЗД–88, св. 681, Проглашење Министра унутарњих послова; ДАЗД–88,
св. 681, Сабирање милодара за аустријски црвени крст и за обитељи позваних војника).
86 Odbor Crvenog Križa, Hrvatska misao (7. kolovoza 1914) 2; Za potrebe obitelji ranjenika,
Hrvatska misao (8. kolovoza 1914) 1; Vodice za ratnike, Za potrebe obitelji ranjenika, Za pobjedu
našem oružju, Hrvatska misao (12. kolovoza 1914) 1–2; Zaton za Crveni Križ, Hrvatska misao (7.
rujna 1914) 1–2.
87 М. Ж. Живановић, Дубровник у борби за уједињење, 144.
88 Коначна одлука о распуштању соколских друштава у Далмацији донијета је 26. маја
1915. године. Тада су и формално распуштена Српска соколска жупа на Приморју, као и
свих десет соколских друштава који су је чинили: Српско соколско друштво Душан Силни
у Дубровнику и српски соколи у Книну, Котору, Бијелој, Будви, Ђеновићима, Кастеластви,
Рисну, Задру и Херцег Новом (В. Д. Калинић, Културни препород Срба у Северној
Далмацији, 504).



филхармоничког друштва Захумље у Цавтату, Цавтатске глазбе и Хрватске
соколске жупе Гундулић.89 Ликвидиране су и Грађанска читаоница, Српска слога
и Хрватски академски клуб у Сплиту, Хрватска читаоница у Скрадину, Хрватски
сокол у Омишу и многа друга друштва и организације.90

Весеље због уласка у рат стапало се са антисрпским испадима, а таква
симбиоза се најбоље могла видјети у Шибенику кроз који су пролазиле масе
Далматинаца мобилисаних у аустроугарску војску. О томе свједоче и ови редови
из Доминковићевог дневника: „У граду је читав пако! Војска страшно
демострира против Срба. Навалила је на њихове дућане па чак и у неке куће.
[…] Јадни Срби морају да се крију, јер би друкчије тешко прошли. Маса је управ
подивљала.“91 У извјештају Котарског поглаварства у Шибенику стајало је да је у
питању била манифестација „какове се многи старији људи не сјећају“.
Шибенчане је предводио заступник у Сабору Анте Дулибић. „Све што се је могло
мицати у Шибенику похрлило је да манифестира. Поворка се је уставила и пред
Бискупском палачом, гдје је такођер глазба ударала Царевку,92 те гдје су се
поновили патриотски призори, особито када се је показао на прозору Пресвјетли
Бискуп, те срдачно рупцем домахивао народу. “Носећи царске заставе и бакље,
манифестанти су шетали Шибеником. Скинули су неколико ћириличних натписа
у граду (рачунајући онај са Српске читаонице), а затим су исто покушали урадити
са куће једног шибенског Србина. На њих је одатле бачена столица, након чега
је разјарена маса полупала прозоре и врата на тој, али и неколико других кућа
чији су власници били Срби.93

Одлуком главнокомандујућег за Босну и Херцеговину и Далмацију
генерала Оскара Поћорека уведен је Пријеки суд за Далмацију. У наредним
мјесецима и војни и цивилни судови су били преокупирани суђењима за „увреду
чланова царске куће“ и „велеиздају“. Основна сврха режима пријеких судова
била је да заплаше и позову на апсолутну послушност. Терор, насиље и
самовоља појединаца нарочито су добили израза у одредби о узимању талаца
за осигурање војних транспорта. Уколико би се војном транспорту, којем је
одређени талац додијељен, било шта догодило, он би „и за најмању ствар, која
се догоди, био стријељан без суда, без расправе“. У Дубровнику су већ 31. јула
као таоци узети православни свештеник Ђуро Поповић, трговци Перо Банац,
Миће Милишић, Васо Милишић, Стево Љубибратић и Никола Буквић,
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89 I. Perić, Pero Čingrija, 125; J. Beroš, Dubrovčani – taoci i veleizdajnici za vrijeme prvog svjetskog
rata, 85.
90 Потпуна ликвидација ових друштава обављена је током 1915. и 1916. године када су им
одређени „скрбници“ који су тај посао имали привести крају (М. Ж. Живановић,
Дубровник у борби за уједињење, 124–130; Raspust „Hrvatska čitaonice“ u Skradinu,
Hrvatska misao (4. rujna 1914) 2).
91 K. P. Dominković, Piljci i kržine, 138–139.
92 Царевка је била хрватска верзија царске химне Gott erhalte Franz den Kaiser (Боже чувај
цара Фрању).
93 ХДА, ф. 75, к. 24, Манифестације у Шибенику; Л. Бакотић, Срби у Далмацији, 183.



адвокатски приправник др Антун Буцонић и управитељ Завода Благог дјела
Божо Мичић.94 Ухапшени по наредби котарског поглавара Ренкина требало је
да „јамче са својим животом за сигурност војничких транспората“, а у случају
каквог „мудрога нападаја“ одмах би били „смакнути“.95

Већина угледних Далматинаца који су ухапшени посљедњих дана мира
и првих дана рата укрцана је у Шибенику на пароброд Геделе на редовној линији
Котор‐Ријека у ноћи 15/16. августа („на Велику Госпу“). Њихову пратњу је чинило
50 домобрана из далматинске 37. регименте, које је предводио официр
Велимировић. Таоци који су одређени за сигурност овог транспорта били су
Јосип Берош, Иво Тартаља и дотадашњи комесар општине Каштел Лукшић Ловро
Билишков. У Задру су транспорту прикључени Руди Ђунијо са Хвара,96 четири
ухапшена омладинца и игуман манастира Крупа Јеремија Петрановић. У Ријеци
је пребројано 257 ухапшеника који нису знали куда их воде. Како наводи Лујо
Бакотић тај се транспорт састојао из четири посланика на Царевинском вијећу,
пет посланика Далматинског сабора, 16 православних и католичких свештеника,
17 адвоката, шест љекара, 33 трговца и банкара, седам новинара, шест државних
чиновника, 32 посједника и рентијера, 12 ђака, неколико жена и дјевојака и
преко 200 тежака. Путем су ти људи, који су спроведени у вагонима за стоку,
врло слабо храњени, и на њих се, особито у Мађарској, „викало и псовало и
пљувало“.97 Ухапшеници су, након Ријеке, транспортовани преко Загреба,
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94 Oglas, Odlazak taoca, Hrvatska misao (4. kolovoza 1914) 1. Васо Милишић је 10. априла
1915. године стријељан у Херцег Новом под оптужбом да је „као војник бунио друге
војнике против државе“.
95 J. Grabovac, Zadar u vrijeme druge austrijske vlasti, 245. Врло упечатљиво свједочанство
о томе како се осјећао као талац приликом праћења транспорта од 2.000 њемачких
војника на броду Хабзбург 11. августа 1914. оставио је Оскар Тартаља: „Постао сам таоц,
кандидат смрти! Страшних ли часова! Сатове и сатове гледати смрти у очи и чекати, кад
ће те стријељати. И не чудите се, кад Вам кажем, да сам у кабини написао опроштајно
писмо мајци, заручници, браћи и сестрама. Што ли су све официри и војници о нама
мислили: бомбаши, разбојници, руски шпиуни, српски комите, француски официри, само
нитко није хтио да разумије и вјерује, да сам сплићанин, аустријски поданик и да ме
аустријска власт узима за свога таоца. Страшни су били ти часови! Сваки шуштањ, сваки
корак, ријеч, немир, вика, значило је за мене, да се догодило нешто и да глава иде Богу
на правицу. Таоц! Кандидат смрти! Бррр! Још сада ме језа хвата.“ Након што је ухапшен
у Сплиту 26. јула, Тартаља је у више наврата коришћен као талац за осигурање војних
транспорта. У затвор у Марибору пребачен је 15. новембра 1914. године, а затим, 6. јула
наредне године, у Грац. Тамо му је изречена и пресуда да је крив „због злочина
велеиздаје“ и осуђен је на пет година „тешке тамнице“. На издржавање казне послат је
у Карлау крај Граца. Одлуком цара Карла од 4. јула 1917. године помилован је, као и
остали политички осуђеници (O. Tartaglia, Veleizdajnik, 81–86, 88–89, 109–111).
96 ХДА, ф. 75, к. 37, 17562.
97 О томе како је изгледао транспорт ових ухапшеника најсликовитије свједочанство је
дао др Анте Тресић‐Павичић и то у говору пред Царевинским вијећем 19. октобра 1917.
године: „Када нас укрцаше у Сплиту на пароброд на стотине, помијешане са разбојницима
најгоре врсте, када нас одведоше на Ријеци пут колодвора по таковој киши, да ни најмање 



Будимпеште и Чаковца до Марибора, чија је казнионица била њихово коначно
одредиште. Оковани ухапшеници, који су превожени „преко пола државе“,
приказивани су успут као „први заробљеници са ратишта“ и „велеиздајници“.98

Како су ратни дани одмицали, очекивања брзог успјеха и мобилизација
јавног мњења учинили су да се свака вијест о стварним или измишљеним
успјесима на било ком дијелу фронта, прослављала манифестацијама подршке
Монархији, цару и војсци. Велике манифестације одржане су у више
далматинских мјеста почетком септембра, када је јављено за успјехе на
источном фронту. У Скрадину 2. септембра „опћина, цркве, друштва и куће
извјесише барјаке и сагове, а звона весело навијештаху сјајну побједу“.
Међутим, прослава је искоришћена и да се силом скину ћирилични натписи са
радњи чији су власници били Срби. У Сплиту су прославе прерасле у сукобе
између Италијана и Хрвата, а том приликом је десетак људи ухапшено. Главни
револт изазвало је то што поједини присутни Италијани нису хтјели скинути капе
када је свирана Лијепа наша. Прије тога су присутни сложно узвикивали: „Живио
Фрањо Јосип!“, „Слава мученицима сарајевским!“ Славило се и у Врлици: „Звона
на католичкој цркви заславише, хрватско‐католичке куће окитиле се у знак
весеља хрватским тробојкама, и тако је ишло даље, док није кроз по сата сва
варош окићена тробојкама.“ Скандирало се царевима Францу Јозефу и
Вилхелму, клицало царској војсци, узвикивало „Доли Србија, Русија!“ и „Доли
великосрпска пропаганда!“ Маса је пјевала Царевку, Лијепу нашу и новосковану
корачницу Ој, хрватски храбри сине.99
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парче платна не остаде на нама сухо, када морадосмо три дана и четири ноћи путовати
преко Загреба и Будима до Марибора у гњусним колима, без круха, без воде, без спавања;
извргнути псовкама мађарске фукаре, као српски сужњеви; изложени ударцима кундака
и клетвама мађарских објесних војника, тада многи од ужаса полудјеше и ја видјех својим
очима једног несретника, гдје скочи кроз прозор влака, што но је највећом брзином јурио,
у таму ноћи и смрти. Након тих четирију беснених ноћи затворише нас у неку јахаоницу,
из које су након мало дана извезли преко 100 кола коњског ђубрета. На том ђубрету смо
ми морали спавати, скоро задушени од смрада коњске урине.“ (Govori D.ra Ante Tresić‐
Pavičića izrečeni u austrijskom parlamentu za vrijeme rata, Dubrovnik 1919, 7–8).
98 Dalmacija u vrieme rata. Tri govora zastupnika Jurja Biankinia izrečena u Zastupničkoj kući
Carevinskog vieća u Beču, Zadar 1917, 26–27; M. Paulová, Jugoslavenski odbor (Povijest jugoslavenske
emigracije za svjetskog rata 1914.–1918.), Zagreb 1925, 5–6; I. Petrinović, Politički život i nazori, 53–
54; Л. Бакотић, Срби у Далмацији од пада Млетачке Републике до уједињења, Београд 2008,
181–182; М. Ж. Живановић, Дубровник у борби за уједињење, 114–115; J. Beroš, Dalmacija pod
terorom posljednje austrijske, Attemsove administracije, Zadarska revija 6 (1964) 571.
99 ХДА, ф. 75, к. 37, Манифестација дана 2 и 3 септембра; Manifestacije u Skradinu,
Hrvatska misao (4. rujna 1914) 2; Manifestacije u Vrlici, Hrvatska misao (19. rujna 1914) 2.
Корачница Ој, хрватски храбри сине је гласила: „Ој хрватски храбри сине,/ Напрјед смјело
преко Дрине,/ Освећена крв још није/ Фердинанда и Софије./ Нек ти љуба чупа косу,/
Нек ти мајка труни росу;/ Осветит нам сада ваља/ Некруњеног нашег краља./ Нек те жарко
сунце пече,/ Нек ти рујна крвца тече;/ Осветит нам сложно ваља/ Несуђеног нашег краља./
Згини попут мученика,/ Хрватскога осветника;/ Нек ти спомен срце грије/ Фердинанда и
Софије.“ (Bojna koračnica hrvatskih vojnika, Hrvatska misao (31. kolovoza 1914) 1).



Међутим, иза свих прослава и куражи коју је подстицала преостала
„вјерна“ штампа, стајала је чињеница да је већина војноспособног становништва
била мобилисана и да су се све чешће у Далмацију враћали рањени и осакаћени,
а да су многи своје кости остављали на европским фронтовима. Њихово одсуство
учинило је да у значајној мјери падне пољопривредна производња од које је
Далмација зависила. Већ крајем 1914. примјетан је био недостатак хране који је
почетком наредне године постао сасвим очигледан. Додатан ударац на ову
покрајину учинило је ступање Италије у рат на страни сила Антанте 24. маја 1915.
године, због чега је Далмација имала великих проблема са снабдијевањем,
нашавши се у својеврсној блокади. Њени правци снабдијевања долазили су са
мора, пошто жељезничким пругама није била повезана са залеђем. Када су
аустроугарске власти увеле и обавезу реквизиције пољопривредних производа
глад је поткрај 1915. године добила драматичне размјере, а Далмација је лагано
постајала слијепо цријево Царства о коме је мало вођено рачуна.
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Milan Gulić

DALMATIA ON THE DAWN OF GREAT WAR

Summary

Dalmatia was a specific Austro‐Hungarian province in the south of the
Monarchy with a South Slavic majority. During 1913 Dalmatia celebrated 100 years
of Habsburg rule. In months after the Balkan Wars, there was still in Dalmatia a regime
with strong police control, limitation of autonomy and censorship of newspapers. In
spring 1914, the Dalmatian public was deeply affected by information that Jovan
Skerlić, one of the symbols of South Slavic unification, died in Belgrade. He was, as
newspapers wrote, the “apostle of Yugoslavian nationalism”. Only one month later,
Archduke Franz Ferdinand of Austria was assassinated in Sarajevo. Before that he
passed through a few Dalmatian towns and was welcomed by many Dalmatians.
Information about his assassination came from Sarajevo to Dalmatia only a few hours
later. In the next few days, there were in Dalmatia obvious signs of regret because of
death of the crown prince and his wife. Demonstrations against Serbs were organised
in Dubrovnik and a few other towns. Demonstrators burned Serbian flags, destroyed
Serbian shops and shouted slogans against Serbs. After the war was proclaimed, the
arrests of “suspicious” people in Dalmatia became everyday practice. Most of the
arrested persons were Serbs, but there was a large number of Croats as well. A period
of repression, mobilisation, deaths and difficult living conditions started for Dalmatia. 

Keywords: Dalmatia, First World War, Austria‐Hungary, arrests, anti‐Serbian
demonstrations.
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УДК: 94(497.11)“1914/1915“(093.3):[355.08:929

Софија БОЖИЋ

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ У СЕЋАЊИМА ДР МИЛАНА ПЕЦИЋА 
И ДР МИЛУТИНА ВЕЛИМИРОВИЋА (1914–1915) – 
ОСВРТ НА ДВЕ НЕОБЈАВЉЕНЕ АУТОБИОГРАФИЈЕ

Апстракт: У раду је извршена компаративна анализа необјављених мемоарских
текстова двојице истакнутих српских лекара, др Милана Пецића (1865–1959) и др
Милутина Велимировића (1893–1973). Као чланови медицинских екипа које су пратиле
јединице српске војске током операција против аустроугарских трупа и повлачења преко
Албаније, Пецић и Велимировић оставили су занимљива сведочанства о збивањима у
ратом захваћеној Србији. Она доприносе изоштравању слике Великог рата на српском
фронту, дотичући нека битна питања која су се постављала у времену великих искушења
и страдања српског народа. 

Кључне речи: Први светски рат, сећања, мемоари, аутобиографије, историја медицине,
лекари, српска голгота, српски војни санитет, др Милан Пецић, др Милутин Велимировић.

Када је почео Први светски рат, Србија је управо била изашла из два
балканска сукоба, изнурена и ослабљена напорима које је уложила
ослобађајући Стару Србију и Македонију. С обзиром на велике губитке у људству
и опреми, она није желела и треће узастопно војевање већ предах од бар десет
година, како би се опоравила и прикупила снагу за одбрану од предстојеће,
очекиване агресије суседне Хабзбуршке монархије.1 Аустро‐Угарска је, међутим,
била решена да прегази Србију, тако да сукоб није могао бити избегнут. За
суочавање с новим ратним непријатељем, мала балканска краљевина мобилисала

455

1 Виђенији Срби из држава у окружењу, с којима је српска влада одржавала везе, били су
у прилици да се и лично, у четири ока, увере у такав став њених чланова и о томе су оставили
сведочанства: Адам Прибићевић, Рад хрватско‐српске коалиције и српске владе на
спречавању рата 1913. године, Правда (Београд 25. децембар 1937); Адам Прибићевић,
Мој живот, Загреб 1999, 38–40; Адам Прибићевић: Српско‐хрватска коалиција, прир.
Василије Ђ. Крестић, Зборник о Србима у Хрватској 4, уредник Василије Крестић, Београд
1999, 377–378; Архив Југославије, 88–1, Адам Прибићевић, Светозар Прибићевић.



је неколико стотина хиљада војника и ангажовала медицинско особље које ће
збрињавати рањене и болесне борце. Утврђено је да је на почетку Великог рата
за потребе војске држава имала на располагању укупно 808 лекара и студената
медицине.2 Међу њима су се налазили и већ искусан лекар др Милан Пецић и
млади московски ђак, касније такође врстан стручњак Милутин Велимировић.
Обојица су имали срећу да избегну судбину милиона погинулих у највећем
крвопролићу у дотадашњој историји човечанства и довољно времена да напишу
и иза себе оставе мемоарске текстове богате занимљивим информацијама о
последњим деценијама 19. века и о првој половини следећег столећа и бројним
корисним подацима о Србији тог времена, па и сећањима на неколико,
вероватно најтежих, ратних година свог живота из друге декаде 20. века. Пецић
и Велимировић заузимали су високе положаје у друштву, први већ у време које
нас занима, а други касније током живота, али и поред тога њихове успомене су,
незаслужено, запостављене. Иако нема сумње да Пецићеви и Велимировићеви
мемоари завређују да им се посвети пажња, о старијем лекару и његовој
заоставштини нисмо успели да пронађемо чак ниједан научни рад, док је за
Пецићевог млађег колегу владало нешто веће интересовање. Текст који следи
требало би да, бар делимично, попуни ту празнину и да, пре свега, допринесе
изоштравању слике Великог рата поново сагледавајући, уз помоћ два недовољно
коришћена извора, нека битна питања из српске историје тог времена.

Др Милан Пецић је рођен у Алексинцу 1865. године. После завршене
гимназије уписао је студије права у Београду које је морао да прекине због
учешћа у краткотрајном Српско‐бугарском рату 1885. Убрзо је као државни
питомац добио стипендију за студије медицине у Бечу, које је с успехом
завршио. С дипломом бечког лекара стекао је све услове да оствари успешну
каријеру у српском војном санитету који је у то време још увек био у повоју. Као
војни лекар више од три деценије провео је у разним градовима Србије, а стигао
је и да се усавршава у Берлину. Радио је као трупни лекар у болницама у
Крушевцу, Прокупљу, Горњем Милановцу, Београду. У чину мајора, 1903. године
постао је управник војне болнице у Краљеву, а годину дана касније управник
Дринске сталне војне болнице у Ваљеву. Најзад, последња његова мирнодопска
служба била је, од 1910, са чином потпуковника, на месту референта санитета у
Крагујевцу. Са чином потпуковника, односно пуковника, јер је у међувремену
унапређен, био је учесник оба балканска рата и Првог светског рата на положају
начелника дивизијске болнице Шумадијске дивизије. Најснажнији утисак на
њега оставио је, наравно, Први светски рат, тако да је томе у својој
аутобиографији, писаној на основу педантно вођеног дневника, посветио велику
пажњу и забележио драгоцена сведочанства о овом драматичном периоду наше
прошлости. С војском се повукао преко Албаније и после кратког боравка у
Скадру упућен је у Тулон, за председника Лекарске комисије. Тај положај је
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2 Владимир Станојевић, Историја српског војног санитета: наше ратно санитетско
искуство, прир. Мирослав Јовановић, Мирослав Перишић, Београд 1992, 909.



задржао до краја рата, који је дочекао на Крфу. Др Милан Пецић бавио се и
науком, тако да је за собом оставио већи број научних и стручних радова. Његово
без сумње најзначајније дело је Хигијена за народ, штампана у Београду 1922.
године у 4.000 примерака и распродата за неколико месеци. Преминуо је 1959.3

Син проте Милоша, учитеља и писца који се из родне Црне Горе доселио
у Србију и обављао поверљиве дипломатске послове за српску владу, др Милутин
Велимировић био је скоро двадесет година млађи од др М. Пецића: рођен је у
Пироту 1893. године. Пред избијање Великог рата започео је студије медицине у
Москви, али их је прекинуо 1914, вратио се у земљу и, ступивши у војску, преузео
је дужност лекарског помоћника Војне болнице у Пироту и Нишу. Прешао је
Албанију и с Крфа је упућен у Русију као члан војне мисије која је требало да
формира Српску добровољачку дивизију. Учествовао је у борбама у Добруџи
1917. У покушају да настави студије медицине у Москви, преживео је Фебруарску
и Октобарску револуцију, а затим је извесно време живео у Кини и Монголији.
Медицину је коначно завршио у Прагу. Радио је као лекар и управник болница у
Књажевцу, Ћуприји, Јагодини, а после Другог светског рата у Министарству
здравља и у Градској болници у Београду. У међувремену се стручно усавршавао
у Паризу, Берлину, Лондону и Манчестеру. Године 1939. изабран је за сенатора
Моравске бановине. Бавио се и књижевношћу пишући, у његово време веома
популарне, путописе с Далеког истока, песме, драме, приповетке, па и романе. За
собом је оставио и обиман рукопис под насловом Успомене, чији се знатан део
састоји од сећања на Први светски рат. Умро је 1973.4

Родољубље

Милутин Велимировић, тада тек двадесетогодишњи младић, московски
студент, вратио се у Србију управо уочи Видовдана 1914, како би са породицом
провео летњи распуст. Налазио се у Београду када је извршен атентат у Сарајеву.
Према његовим сећањима, престоничка јавност била је врло забринута због тог
неочекиваног чина насиља: „Све свечаности у Београду биле су отказане“, каже
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3 Српско лекарско друштво: Споменица 1872–1972, Београд 1972, 185–186.
4 Г. Антић, Велимировићи, Андријевица 1996; Љ. Рајковић, Милутин Велимировић,
Развитак 1 (1981) 70–78; Р. Баришић, Сећања прим. др Милутина Велимировића на
ратне и здравствене прилике у Србији у току I светског рата, Архив за историју
здравствене културе Србије 1–2 (1990/91), Београд 1996, 127–134; Б. Димитријевић, У
равницама привида. Српски војни санитет 1916. у Добруџи по сведочењима др
Милутина Велимировића и др Владимира Станојевића, Београд 2008; Љ. Рајковић,
Допринос др Милутина Велимировића сузбијању епидемије великих богиња у околини
Књажевца 1923 године, Развитак 233–244 (2009); Н. Стамболија, М. Нинковић, Животни
пут др Милутина Велимировића (1893–1973), Историја медицине, фармације, ветерине
и народна здравствена култура, Зајечар 2012, 141–150.



Велимировић, „а у вароши је завладала велика потиштеност, са страхом да ће тај
догађај имати веома тешких и озбиљних последица за Србију. Ту зебњу је и
штампа потврдила и бранила Србију и Србе који живе у Аустроугарској
монархији, јер су првих дана они били тамо страшно прогањани, нарочито у
Босни и Херцеговини“.5 Претпоставку да ће доћи до рата с Аустро‐Угарском, у
коју у почетку нико није сумњао, убрзо је заменило уверење да ће заоштрени
међународни односи ипак бити решени дипломатским путем. Млади
Велимировић је такође поверовао да мир неће бити нарушен, па је отпутовао
код брата Милорада, среског лекара у Кладову, како би тамо провео одмор.
Према његовим речима, аустријски ултиматум Србији дошао је као „гром из
ведра неба“. Чим је објављена мобилизација, син проте Милоша се без
оклевања пријавио команданту тврђаве у Кладову, који га је распоредио на
дужност у градској амбуланти.

За разлику од млађег колеге, др Милан Пецић је, у тренутку избијања
Великог рата, „аустријског“, како су га називали и он и његови савременици, иза
себе већ имао искуство два балканска рата, „турског“ из 1912. и „бугарског“ из
1913. Пред почетак тих ратова Пецић је живео у Крагујевцу, где је 1910.
постављен за референта санитета. Одатле је кренуо и у Први светски рат.

Питање које бисмо ми данас могли поставити, када је реч о уласку
Србије у рат, свакако је питање да ли су савременици због тога негодовали, да
ли су, можда, оптуживали политичку елиту за лоше вођење земље у сложеним
међународним околностима и доношење погрешних одлука, да ли су је
критиковали за непотребно увлачење државе, исцрпљене тек завршеним
окршајима са Турцима и Бугарима, у нова крвопролића, речју, да ли су имали
дилема које су могле утицати да покушају да се не одазову позиву за одбрану
отаџбине. Одговор на ова питања који произлази из записа Милутина
Велимировића и Милана Пецића, негативан је и подудара се с оним што знамо
из других извора. Не само што њих двојица нису нимало оклевали да испуне
своју дужност, већ је М. Велимировић уочио, разговарајући с мобилисаним
војницима у Кладову о предстојећем рату, да су забринути, да нису желели
сукоб, знајући да је Аустро‐Угарска велика сила, у погледу наоружања и војне
опреме много развијенија од Србије, али да су, иако свесни озбиљности
ситуације, били потпуно спремни за борбу. Попут Николе Пашића који је на првој
ратној седници српске владе изјавио да Србија није желела рат јер је сувише
заморена претходним, тек окончаним обрачунима са суседима на јужним и
источним границама, али како је принуђена да наметнути рат прими ради
одбране народне части и државног суверенитета, те како ће се бранити до
последње капи крви,6 резоновали су и српски борци: „Не требаше нам сад овај

Софија Божић

458

5 Архив Српске академије наука и уметности (даље: АСАНУ), 14325, Успомене Милутина
Велимировића: Долазак из Москве у Београд 1915, Почетак I светског рата (3), 1. О насиљу
над Србима у Босни и Херцеговини више: В. Ћоровић, Црна књига. Патње Срба Босне и
Херцеговине за време светског рата 1914–1918, Београд – Сарајево 1920, 25–51.
6 М. Радојевић, Љ. Димић, Србија у Великом рату 1914–1918: кратка историја, Београд 2014, 110.



рат, али шта да се ради?! Има да изгинемо! Тако нам је писано!“ – прибележио
је М. Велимировић речи којима су војници изражавали свој однос према
будућим драматичним догађајима, прихватајући своју судбину смирено, с пуном
свешћу о томе да се слобода, национални суверенитет и држава, створена
огромним напорима и неизмерним жртвама претходних нараштаја, морају
бранити и оставити у наслеђе потомцима, као што су их они наследили од својих
предака.7 Слично расположење међу борцима приметио је и др М. Пецић. Он је
чуо њихове песме и доскочице чије су речи, у његовом сећању, говориле како
„тукосмо Турке, тукосмо Бугаре, сада идемо да бијемо Швабу, па после ћемо
помоћи Французима и Енглезима“.8 Срби су, очигледно, били зрела нација и за
опстанак своје земље били су спремни да се жртвују како њени најшири слојеви,
што нам потврђују и ова два мемоарска списа, тако и њени интелектуалци, међу
којима су били и Пецић и Велимировић.

Страдања

Др Милан Пецић био је начелник санитета Шумадијске дивизије I
позива која се, под командом генерала Стевана Хаџића, а затим генерала
Божидара Терзића, налазила у оквиру Прве армије. У дневнику, који је пажљиво
водио током рата и на основу кога је писао аутобиографију, др Пецић је бележио
кретање своје дивизије. Напустивши Крагујевац, дивизија се, према његовим
забелешкама, кретала преко Тополе, Лазаревца, Уба, Коцељеве, Лојанице,
Церовца и Орловца да би, после жестоких вишедневних борби, успела да
ослободи Шабац. Тај град, који је био значајан трговачки центар с око две и по
хиљаде кућа, аустроугарске трупе су потпуно разориле. Ниједна једина приватна
кућа није остала неоштећена, опљачкане су и уништене све банке, школе и
апотеке, опустошен је хотел „Европа“, а није поштеђена ни Саборна црква Светих
апостола Петра и Павла, која је до темеља спаљена. Застрашујући су били, као
што је познато, и свирепи злочини над цивилним становништвом Шапца.9 У
таквом, потпуно девастираном граду, нашао се и др Пецић. После зверстава и
пљачки које су починиле аустроугарске трупе Шабац је, према његовим речима,
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7 АСАНУ, 14325, Успомене Милутина Велимировића: Долазак из Москве у Београд 1915,
Почетак I светског рата (3), 3. И у интервјуу који је пред крај живота дао Ранку Баришићу
и Мирославу Савковићу Велимировић је тврдио исто: „Народ Србије, и старо и младо,
пошао је у рат, не са неким одушевљењем, него са одлучношћу да брани земљу и да за
њу да и своје животе.“ Р. Баришић, Сећања прим. др Милутина Велимировића, 128–129.
8 АСАНУ, 13354, Аутобиографија др Милана Пецића, 53.
9 Џ. Рид, Рат у Србији 1915, Цетиње 1975, 55; А. Барби, Са српском војском, Горњи
Милановац 1986, 91–93; А. Рајс, Краљевина Србија: Аустроугарска зверства. Извештај
поднесен српској влади о зверствима која је аустроугарска војска починила за време
првог упада у Србију, Београд – Горњи Милановац 1995, 55, 60, 63.



изгледао тако да је то „тешко описати... Банке су попаљене, остале су голе
зидине а тако исто и многе куће. Било је кућа из којих је изнето просто све до
ситница. Ушао сам у варошку амбуланту, која је била богата и лепо уређена, све
је опљачкано, једва да се нађе по која ствар, по којој би се могло ценити чему је
зграда служила. Око целе вароши Швабе су ископале дубоке ровове, у којима је
било ствари не само за заклон него и за удобност, било је јастука, ћебета, јоргана
и друго. У самој вароши у главној улици цео тротоар био је застрт душецима,
јастуцима, јорганима и другим чим што је потребно за спавање, јер су ноћивали
на улици. Поред постељних ствари било је изнето доста и салонског намештаја...
Иако су Швабе боравиле у Шапцу кратко време, он је био врло загађен, ђубре у
гомилама на све стране, угинулих и побијених коња“.10 Сличну пустош, мртве,
злостављане и осакаћене људе аустроугарске трупе оставиле су иза себе у целој
Мачви, у складу с наређењем заповедника 9. армијског корпуса аустроугарске
војске, генерала Хорстштајна, да се са становништвом Србије поступа без
икаквих обзира, „са највећом строгошћу, највећом чврстином и највећим
неповерењем“.11 О ужасима које су чиниле Пецић је слушао још пре уласка у
девастирани Шабац, од избеглица у Коцељеви.12

За страдања Срба у Мачви сазнао је и Милутин Велимировић, који је из
Кладова прешао у Пирот, где је распоређен на службу у резервној војној
болници. У Пирот су почеле да пристижу избеглице, описујући своја језива
искуства која никог нису остављала равнодушним. Млади Велимировић их је
видео као „страшно јадне и утучене људе. Били су то старци без игде икога, жене
без деце, деца без родитеља, доскора имућни и задовољни људи који су мирно
живели у својим лепим и богатим селима. Наишао је рат, дошли су
непријатељски војници, уништили су њихове куће, побили људе, клали невину
малу децу, силовали жене пред свима јавно, а после им секли дојке и ножевима
парали трбухе, или их затварали у куће као стоку и затим куће палили да изгоре.
Страшно језиве ствари причали су ти несрећни људи да нам се кожа јежила.“13

Велимировића је посебно погодио случај једног старца над чијом су се ћерком
непријатељи немилосрдно иживљавали и затим је пред његовим очима убили
на зверски начин.14 Ужаснут таквим поступцима, будући лекар је забележио и
да су се убице „смејали (су се) кад су мучили људе и клали малу децу пред очима
матера“. Такође, њему није промакло да су жртве истицале како су њихови
мучитељи говорили „нашим језиком“,15 будући да су у трупама Монархије које
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10 АСАНУ, 13354, Аутобиографија др Милана Пецића, 56.
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Почетак I светског рата (3), 5.
14 АСАНУ, 14325, Успомене Милутина Велимировића: У војној резервној болници у Пироту
1914 год. (4), 2–3.
15 Исто, 2.



су насрнуле на Србију преовладавали Југословени, и то Хрвати, чинећи више од
половине њиховог састава, али и Срби који су у неким јединицама достизали и
четвртину укупног броја.16 С друге стране, Милану Пецићу избеглице су се
жалиле да су највеће несреће претрпеле од „Маџара“.17

Епидемија пегавог тифуса и војни санитет

Из пострадалог Шапца Шумадијска дивизија је наставила да наступа и
код села Дебреца прешла је Саву. Санитетске јединице, којима је припадао др
Пецић, нису се дуго задржале у Срему, већ су добиле наређење за повратак
према Шапцу. Добар део јесени 1914. Пецић је провео у селу Штипар, да би се,
пратећи трупе које су се успут стално бориле против непријатеља, кретао преко
Јевремовца, Вукошића, Владимирца, Скупљена, Вукоње, Јабучја, Лазаревца,
затим Барошевца, Даросаве, Стрмова, Сакуље, Јунковца, Арнузова, Рожана,
Барајева, Рушња, да би најзад ушао у ослобођени Београд. Фебруара 1915.
прешао је у Ваљево, где је премештен за референта санитета Дринске дивизијске
команде. У Ваљево је др Пецић дошао усред епидемије пегавог тифуса, која је
за неколико месеци однела на хиљаде живота, и ту је остао све до краја јесени
1915. и повлачења војске и народа преко Албаније. У Пецићевој аутобиографији,
највише података за период 1914. и 1915. године односи се на његов рад као
војног лекара и на прилике које су у то време владале у српском војном санитету.
Он је навео бројне наредбе које је издавао већ од самог почетка рата како би се
спречило разбољевање бораца: о забрани коришћења за пиће воде сумњивог
квалитета и о начину исхране војника, о одржавању чистоће у војним логорима,
о вођењу евиденције о оболелима, о формирању привремених војних болница,
о евакуацији болесника, о набавци лекова и санитетског материјала. Чим су
почеле борбе и појавили се рањеници, показало се да војска нема довољно
могућности да сопственим средствима врши њихову брзу евакуацију у позадину,
ради чега се морало приступити реквизицији запрежних кола.18 У Штипару,
септембра и октобра 1914, трупе су биле распоређене по дубоким рововима,
изграђеним према хигијенским правилима, како би војска била заштићена од
временских непогода, организовано је редовно снабдевање квалитетном
храном, превијалишта. Болничарска чета и пољске болнице функционисале су
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беспрекорно, постојале су довољне количине лекова и санитетског материјала
и редовно су допуњаване, превентивне мере у циљу спречавања епидемија
колере, маларије и великих богиња биле су ефикасне. Др М. Пецић водио је
рачуна о свему, вршио надзор над радом медицинског особља и био веома
задовољан како њиховим прегнућима тако и, уопште, организацијом и
деловањем санитетске службе.19 С друге стране, био је зачуђен јавашлуком који
је владао у аустроугарском војном санитету. Изненадило га је најпре када је, по
уласку у Шабац, на основу затеченог стања схватио како непријатељ није водио
много рачуна о сопственим рањеницима,20 а оно што је видео у општој војној
болници у Београду назвао је „аустријским санитетским скандалом“: „Аустријанци
су евакујисали наше рањенике а оставили своје. Њихових рањеника и болесника
остало је до 700. Болница је прљава, унутрашње одељење све испогањено, све
смрди. Нужници затворени и преливају чак у ходник. По собама слама, леже
болесни са умрлим, други умиру.“21

Крај 1914. и нову, 1915. годину др М. Пецић је провео у околини
Београда, где су били размештени и борци његове Шумадијске дивизије. Услед
појаве пегавог тифуса, он је одмах предузео одговарајуће мере, пре свега
дезинфекцију, у циљу очувања здравља војске. У својим аутобиографским
записима Пецић је изразио уверење да су те мере дале резултате, да су
несумњиво успориле ширење опаке болести, али да је нису потпуно сузбиле.22

Следећа станица на ратном путу др М. Пецића, Ваљево, било је од
почетка борбених дејстава највећи болнички центар у западној Србији, за обе
зараћене стране наизменично. Пегави тифус, који су у Србију унели заражени
аустроугарски војници, појавио се и у том граду, за време окупације новембра–
децембра 1914. Пецић је у Ваљеву затекао веома тешко стање и пред њим је
био задатак да уреди болнице и заустави епидемију. О страшним данима које је
провео у том граду он нам није оставио неке битно нове, непознате
информације, углавном кратко и сажето описујући оно што већ знамо из других
извора: изузетно лоше услове за лечење у болницама, драматичну ситуацију у
целом Ваљеву, високу смртност оболелих, натчовечанске напоре лекара да спасу
што више живота, наводећи при томе и неке своје доживљаје, искуства и
активности. Примера ради, Пецићева заслуга је превожење преминулих у
затвореним колима уместо, како је било пре његовог доласка, у отвореним, што
је изазивало прави ужас код грађана којима се чинило да је само питање
тренутка када ће смрт доћи и по њих. Занимљиво је и Пецићево запажање о
аустроугарским заробљеницима. Према његовом виђењу они се, за разлику од
српских војника, нису понашали у складу с приликама. Уместо да воде рачуна о
себи „њима је потребан собар да им почисти собу, потребан кувар да им скува
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ручак, праља да им опере, берберин да их обрије и ошиша, а то није било могуће
и морали су пропадати“.23

Нешто више пажње др М. Пецић посветио је медицинској помоћи која
је пристизала из савезничких земаља у Ваљево. Према његовом сведочењу,
помоћ је стигла пет пута. Најпре се појавило неколико француских лекара,
задржавши се свега десетак дана. Пецић није био задовољан њиховим радом, не
налазећи да је допринео побољшању здравствених прилика у граду. Велики
утисак на њега је, међутим, оставио др Лудвик Хиршфелд, хуманиста и ентузијаста
захваљујући коме су постигнути значајни резултати у борби против пегавог тифуса.
Најбољи показатељ Хиршфелдовог успеха био је, према Пецићевом мишљењу,
то што је заустављено ширење инфекције међу лекарима и болничарима који су
се до тада разбољевали и умирали исто као и њихови пацијенти.24

После др Хиршфелда, у Ваљево су дошле две Енглескиње – Пецић је са
жаљењем конставовао да је заборавио њихова имена – али је запамтио да су
се оне повукле заједно са српском војском и да се једна од њих потом борила на
Солунском фронту и чак постала пешадијски поручник. Лако је разумети да је
Пецић имао на уму Флору Сендс и Емили Симондс, које су и саме, убрзо по
доласку, прележале пегави тифус. Војник са Солунског фронта и српски официр
била је Флора Сендс, једина Британка и једина жена из Западне Европе која се
борила у саставу једне редовне војске у Првом светском рату, као што су и друге
жене из савезничких земаља у то време само у Србији могле без икакве полне
дискриминације да обављају дужности сразмерне њиховим способностима,
нпр. жене хирурзи да оперишу, а жене возачи да возе.25 Флора Сендс и Емили
Симондс су у Ваљево донеле разне потрепштине, највише одећу, коју су, према
Пецићевом сећању, по свом нахођењу делиле грађанима, док болнице, како он
тврди, нису имале велику корист од њихове помоћи.

Готово у исто време у Ваљево је стигла и Мејбел Грујић, супруга
начелника Министарства иностраних послова Краљевине Србије Славка Грујића,
Американка, према чијем је хуманитарном раду Пецић био веома критичан. Она
је донела велику помоћ, али Пецић није био задовољан начином на који је
вршила дистрибуцију прикупљених ствари. Наш лекар стекао је прилично лоше
мишљење о Мејбел Грујић, прогласивши је за самовољну и сујетну. Да би
илустровао њен карактер он је навео каквим су се све лукавствима морали
служити надлежни како би се болнице снабделе неопходним материјалом из
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њених залиха. Управници су јој, наиме, молећи је за помоћ, заузврат обећавали
да ће једна соба у болници носити њено име и она им је тек тада излазила у
сусрет. Али најгоре од свега што је урадила супруга Славка Грујића, по
Пецићевом мишљењу, било је то што га, пред повлачење, није послушала и није
разделила ствари у Ваљеву или их спаковала и послала у позадину, већ их је
ставила на воз где су вероватно биле опљачкане.26

Др Милан Пецић у својој аутобиографији помиње и једну енглеску
лекарску мисију која је дошла у Ваљево априла 1915, која је била веома добро
опремљена и која је пружила велику помоћ болеснима и рањенима. Иако Пецић
није навео прецизније податке, можемо претпоставити да се ради о пољској
болници шкотских жена др Алис Хачинсон.27

За време боравка у Ваљеву, др М. Пецић био је у прилици да се сусретне
са британским дипломатом и комесаром британских мисија у Србији сер Ралфом
Пеџетом, који је обилазио болнице и проверавао њихово функционисање, и
његовом супругом леди Лејлом Пеџет, добровољном болничарком за време
Великог рата и великом српском добротворком.28 Ралф Пеџет је био веома
задовољан радом др Пецића, задуженог за надзор над болницама, а српски
лекар је о енглеском дипломати стекао веома повољно мишљење, као о
љубазном и приступачном човеку.29

У Ваљеву је Милан Пецић упознао и митрополита Димитрија, пратећи га
приликом обиласка пацијената. Будући патријарх уједињене Српске православне
цркве покушавао је топлим и утешним речима да охрабри болесне и рањене, а
Пецић је, посматрајући њихове реакције, дошао до закључка да је духовни
поглавар оставио снажан утисак на пострадале људе.30

Док се др Милан Пецић носио с епидемијом пегавог тифуса у Ваљеву,
Милутин Велимировић се с истим патњама суочавао у Пироту и, као писац од
талента, описао их, чини се, много упечатљивије од старијег колеге. Тачних
података о броју умрлих од пегавог тифуса у овом граду нема,31 али је сигурно,
што потврђује и Велимировић, да болест није харала, као у Ваљеву, међу
грађанима, већ је захватила само војску. Оболели су били смештени у војну
болницу, али су њени капацитети били недовољни да прими све којима је била
потребна помоћ. Зато су и у Пироту као импровизоване болнице морали да
послуже и други објекти: зграда гимназије, основне школе, суда, официрског
дома, кафане, па чак и приватне куће. Из Велимировићевих успомена сазнајемо
да је у болницама, које он назива „умиралиштима“, владала оскудица лекова,
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хране, одеће, медицинског особља; да нису постојали ни најосновнији услови за
одржавање хигијене. Овај аутор је с огорчењем констатовао да „није било
помоћи ниодкуда“.32 И Велимировић се, попут др Пецића, с поштовањем
осврнуо на лекаре странце који су се пожртвовано супротстављали епидемији,
наводећи њихова имена и судбине. То су била три швајцарска лекара, др Хуг,
др Пако и др Жанре, два пољска, др Машевски33 и др Штемпелберг, лекарски
помоћник Лазарески, Румун, два заробљена лекара, др Лаутер и др Ковач и,
поред студената медицине Срба, самог Велимировића и Чеде Николића, још два
студента из Русије, Пупко и Бернштајн. Швајцарци су били задужени само за
рањенике, као хирурзи, док су остали бринули и о рањенима и о болеснима. Од
пегавог тифуса ускоро су оболели и умрли др Штемпелберг, др Машевски,
Лазарески и др Ковач. Др Лаутер, Бернштајн и Николић су се такође разболели,
али су остали у животу. Када је преминуо и управник болнице др Мицић,34

дужност управника је извесно време вршио др Банковић35 који се, као једини
лекар у Пироту, пре свега бавио лечењем грађана, док је у болницу долазио
ретко. Велимировић се с још већим незадовољством сећао својих лоших
искустава с његовим наследником др Алексом Стојковићем,36 човеком који је
болничко особље понижавао, вређао и одбијао да му пружи било какву помоћ.
Хвалио је, међутим, општинског лекара др Адама,37 Чеха који је такође подлегао
пегавом тифусу.

С обзиром на личне, драматичне доживљаје из пиротске болнице и на
велике жртве српске војске и српског народа током ратних дејстава и због
болести, Милутин Велимировић је у својим успоменама посебну пажњу обратио
на рад српског војног санитета у Првом светском рату. Рад санитета он је
поделио на четири етапе: од почетка рата до повлачења преко Албаније,
одступање кроз Албанију, боравак на Крфу и Солунски фронт. Велимировић је
изнео и данас опште прихваћено гледиште да је санитет ушао у рат солидно
опремљен и са добрим стручњацима, али да није био добро организован.
Грешка је, наиме, била у томе што је санитет развијан једнострано, усредсређујући
се првенствено на унапређивање службе лечења, а запостављајући превентивну
службу. Други разлог који је, по Велимировићевом мишљењу, утицао на
огромне жртве пегавог тифуса је то што нису благовремено тражена средства за
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32 АСАНУ, 14325, Успомене Милутина Велимировића: Пегавац у Пироту 1915 год. (5), 5.
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37 Др Фердинанд Адам.



сузбијање епидемије или то није чињено довољно енергично, уз предочавање
влади и Врховној команди кобних последица које ће уследити ако се на време
не предузму одговарајуће мере. Нехат и неодлучно држање начелника санитета
оперативне војске и немарност министра војске, као и неувиђавност одговорних
административних фактора који су неодобравањем неопходних кредита једним
потезом пера осудили на смрт хиљаде људи, били су главни кривци, закључио
је Велимировић, за катастрофу која је задесила Србију у првим месецима 1914.
У другој фази рата, фази повлачења из земље, испољила се, сматра
Велимировић, неспособност главних руководилаца војног санитета и недостатак
смисла за организацију. Због тога што ни Врховна команда нити начелници
санитета нису размишљали о евентуалном повлачењу из земље и обезбеђењу
одступања, санитетски материјал који је тада постојао у великим количинама
није благовремено евакуисан већ је пропао у Србији. Пошто је војска ушла у
Албанију без икакве санитетске опреме, болесни и повређени су током
повлачења остали без адекватне медицинске помоћи. Збрињавање немоћних
започело је тек по доласку на приморје, где су отваране импровизоване болнице
које су радиле под крајње неповољним условима и које Велимировић опет
назива „умиралиштима“, иако свестан чињенице коју наглашава – да су у њима
спасени бројни српски животи. И за велики морталитет Срба на Крфу, у трећој
етапи рада санитета, Велимировић је окривио Санитетско одељење и
Оперативно одељење Врховне команде зато што су болесни и изнурени војници,
којима је био потребан одмор и лечење, третирани као здрави и приморавани
на физички рад у логорима. Тек нешто касније извршена је реорганизација
санитета по француском узору, па је, тако реорганизован, српски војни санитет
на Солунском фронту ушао у четврту фазу рада, где је деловао врло успешно.

Критички расположен према стању војног санитета и према
надлежнима који су доносили одлуке о његовом развоју, организацији и
опремљености, Милутин Велимировић је држање српских лекара и осталог
медицинског особља током Великог рата с правом оценио сасвим другачије –
највишом оценом, сматрајући да су се они понели као прави професионалци,
да су у потпуности одговорили задатку и, што је најважније, да су се показали као
изузетно предане, пожртвоване и хумане личности.38
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Повлачење

После новог напада удружених армија Аустро‐Угарске и Немачке, под
командом генерал‐фелдмаршала Аугуста фон Мекензена, започетог октобра
1915, српске снаге су потиснуте и поред свих покушаја да зауставе много
надмоћнијег непријатеља. Приморана на повлачење, српска војска је требало
да одступи долином Мораве и Вардара према Солуну, где би се придружила
савезницима. Пошто је тај план осујећен уласком Бугарске у рат на страни
Централних сила, српска влада и Врховна команда донеле су одлуку о
повлачењу на јадранско приморје. 

Српска војска и многобројне избеглице полако су се сливали, уочи
доношења одлуке, на Косово, постепено се највише концентришући у Призрену.
Одступајући из Ниша, који су освојили Бугари, са II нишком резервном болницом,
у коју је био премештен по завршетку епидемије пегавог тифуса у Пироту, у
Призрену се нашао и Милутин Велимировић. Заједно са својим сународницима,
и он је чекао на избор који ће влада направити између три алтернативе: улазак у
борбу и прихватање одсудне битке, капитулација или повлачење преко Албаније
и Црне Горе. Велимировићу је било јасно да се у ствари бира између две
последње алтернативе, јер о даљој борби у том тренутку више није могло ни да
се размишља, с обзиром на снажан притисак непријатељских трупа, велике жртве
и деморализацију која је наступила у редовима српске војске. У својим
Успоменама он је изложио став који је Врховна команда заузела, определивши
се за повлачење, а то је неопходност да се обезбеди државни континуитет, макар
и на страној територији, тако што ће се сачувати власт и војска и осврнуо се на
последњи покушај војводе Живојина Мишића да утиче на Врховну команду да
се предомисли и, уместо повлачења, нареди офанзиву. 

Размотримо сада какво гледиште је заступао сам Велимировић у вези с
повлачењем војске и народа из Србије. Да ли је сматрао да је одлука о
одступању погрешна и да је требало послушати предлог војводе Мишића или је
подржавао Врховну команду? О ситуацији у којој су се налазиле српске снаге
крајем 1915. он каже:

„Прилике нису биле исте као пре годину дана. Пре свега српска војска
је била физички и духовно страшно преморена и потпуно исцрпена, изгладнела,
оголела, без муниције и, што је врло важно, без позадине, са још мало несигурне
територије, угрожене од Арнаута.

За Сувоборску битку војници I армије, пошто су се одвојили од
непријатеља и мало више повукли на нове положаје, имали су времена да се
добро одморе, испавају и нахране, а за то време су се и обукли и спремили, док
се на положаје стално довозила и гомилала артиљеријска муниција. Затим су ту
дошла и жива појачања – регрути и ђаци подофицири, који су у заморену војску
унели свежу снагу. Поред тога, ни крила ни позадина нису били угрожени.
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На Косову и у Санџаку ситуација је била другојачија. Да се о тој
могућности, о бици на Косову, мислило раније, а таква се могућност морала
претпостављати, да се за њу спремало, да су на Косову били магацини са храном,
оделом и муницијом, да се благовремено извукла бар половина оног материјала
који је пао непријатељу у руке у Прахову, Крушевцу, Нишу и другим местима, да
је војска могла бар недељу дана да предахне и да се одмори, да су савезници,
да су... да је...“39

Но, чак и поред тако тешког положаја српска војска могла је, према
Велимировићевом мишљењу, да се упусти у одлучујућу битку и да је добије само
да није изгубила веру у победу („јер су војници и подофицири, на жалост и већи
део официра, изгубили наду у ма какав успех“40), да није била потпуно
обесхрабрена и психички сломљена. Очигледно је, дакле, да је он сматрао како
је, у датим околностима, Врховна команда размишљала исправно, док војвода
Мишић није узео у обзир у међувремену настале промене већ је резоновао на
основу ранијих успеха, изведених под другачијим условима. С друге стране,
јасно је и то да је Велимировић био мишљења како државно и војно руководство
није обавило свој задатак на најбољи начин, пропуштајући да се благовремено
припреми за пружање коначног отпора на југу земље.

Одступање пред непријатељем вршено је у три правца: један је водио
кроз Црну Гору од Пећи према Андријевици на Подгорицу и Скадар, а друга два
преко Албаније, од Призрена, преко Љум Куле, Списа, Флети Пуке и Скадра до
Љеша, односно од Призрена преко Љум Куле, Пишкопеје и Дебра до Елбасана.41

Велимировић се повлачио са III пешадијским пуком Моравске дивизије првог
позива, најтежим правцем, кроз северну Албанију, преко територије
непријатељски настројеног племена Миридита, прешавши пут од Љум Куле
преко Фире, Фани‐Бисака, Ороша и Љеша до Драча и Валоне. Његова искуства
из Албаније била су подједнако трауматична као и искуства осталих Срба који су,
у покушају да пронађу спас на јадранским обалама, морали да савладају
претешка искушења у виду глади, болести, хладноће и напада непријатеља.42

Иста судбина снашла је и др Милана Пецића. Када је започело
одступање, он се још увек налазио у Ваљеву, да би одатле кренуо према југу, на
Косово. Попут Велимировића, и др Пецић је доспео у Призрен, прешао Албанију
и стигао у Скадар, али је тим данима посветио мање страница од младог
колеге.43 Читајући их и упоређујући с Велимировићевим сећањима, стиче се
утисак да је имао више среће и да је прошао нешто лакше од њега или је
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Велимировић, као човек неоспорног књижевног талента, био вичнији упеча ‐
тљивијем описивању својих доживљаја. За разлику од млађег колеге, др Пецић
се у својим записима није освртао на дилеме с којима се суочавало руководство
покушавајући да пронађе излаз из незавидне ситуације у којој се Србија нашла
у јесен 1915. У његовој аутобиографији нема никаквих назнака неслагања с
одлуком о повлачењу: др Пецић нигде није изнео мишљење да је требало
офанзивно наступити на Косову, нити је критиковао државни и војни врх због
тога што није извршио припреме за такав подухват. Чак и много година касније,
пишући о тим бурним временима из историје Србије, он није нимало сумњао у
исправно руковођење надлежних, поступајући као дисциплиновано војно лице
које беспоговорно прихвата наредбе надређених и ничим их не доводи у питање.

После одступања преко Албаније, и за Милана Пецића и за Милутина
Велимировића наступио је нов период, проведен изван отаџбине и испуњен
новим напорима и прегнућима. Завршетак рата и повратак у Србију за Пецића је
значио завршетак каријере, а за Велимировића тек почетак, али ратни
доживљаји оставили су дубок траг у животима оба лекара, неизбрисиво им се
урезавши у памћење. И један и други поделили су судбину свог народа у
његовим најтежим тренуцима, несебично се стављајући у службу отаџбине, а
њихова сећања на те године показују да су Срби много пропатили, да им је
држава била изнад свега, да је било и пропуста у припремама за одбрану и
предвиђању ратних операција, па можда и грешака у одлучивању, али да је
свима пред очима био само један, на крају и остварен, циљ: протеривање
завојевача и повратак мира, слободе и независности.
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Sofija Božić

THE FIRST WORLD WAR IN THE MEMORIES OF 
DR. MILAN PECIĆ AND DR. MILUTIN VELIMIROVIĆ (1914–1915) – 

A REVIEW OF TWO UNPUBLISHED AUTOBIOGRAPHIES

Summary

This paper presents a comparative analysis of unpublished memoir texts of
two eminent Serbian doctors, dr Milan Pecić (1865–1959) and dr Milutin Velimirović
(1893–1973). As members of the medical teams that accompanied units of the
Serbian army in operations against the Austro‐Hungarian troops and retreat across
Albania, Pecić and Velimirović left interesting testimonies of the events in Serbia
affected by the war. They contribute to sharpening of the image of the Great War on
the front towards the small Balkan kingdom, touching upon some important
questions posed during the time of great temptations and suffering of the Serbian
people: the question of Serbian patriotism and readiness for war, the question of
work of military health care, crimes against Serbs. Reminding of these so‐far
underused resources, we wish to draw attention to their content and their authors,
doctors who left a deep mark in the history of Serbian medicine and thus deserved
that their, in this case war experiences be considered, as they can help us, in the time
of malevolent rewriting of history, to take a proper position towards the politically
motivated revisions of the First World War.

Keywords: World War I, recollections, memoirs, autobiographies, history of medicine,
medical doctors, Serbian Calvary, Serbian Military Medical Services, dr Milan Pecić, dr Milutin
Velimirović.
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УДК: 94(497.11)“1916“(093.3):[355.08:929

Момчило ИСИЋ

МИЛОШ МОСКОВЉЕВИЋ 
О ПОЧЕТКУ ВОЈНИХ ОПЕРАЦИЈА 
СРПСКЕ ВОЈСКЕ НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ

Апстракт: Рад представља покушај да се, на основу дневничких белешки
Милоша Московљевића, прикаже долазак српске војске са Крфа на Халкидик, а затим и
њен размештај на Солунском фронту и почетак војних операција, до заузећа Кајмакчалана.

Кључне речи: Милош Московљевић, Солунски фронт, српска војска, Први
светски рат, Кајмакчалан.

Објава мобилизације затекла је Милоша Московљевића1 у Дојрану, где
је, као сарадник САН, испитивао тамошњи говор. Одмах је пожурио у Коцељеву,
на зборно место Дринске дивизије, где га је командант VI пука пуковник
Туфегџић примио у штаб као добровољца. Дужност цензора обављао је све до
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1 Милош Московљевић је рођен у Варни, селу код Шапца, 1884. године. Први је доктор
филолошких наука, који је то звање стекао на Београдском универзитету. Предавао је
српски језик у више средњих школа, као и на Вишој педагошкој школи у Београду. Био је
дугогодишњи сарадник Института за језик САН. У науци је оставио дубок траг као
лингвиста и лексикограф, али и као преводилац, првенствено са руског језика. Као
учесник Првог светског рата, преживео је албанску голготу, са Крфа је отишао на Солунски
фронт, одакле је, као изасланик владе Србије, упућен у Петроград, где је на месту шефа
Српског института заменио Александра Белића, да би последње године рата обављао
дужност комесара за српске избеглице у Русији. У политички живот укључио се по
завршетку Првог светског рата, прилазећи новооснованој странци: Савез земљорадника,
на чијој листи је два пута биран за народног посланика. Након победе социјалистичке
револуције биран је за народног посланика, а једно време обављао је и дужност
министра у влади Републике Србије. Био је и амбасадор у Норвешкој и Египту. О свом
дугом и изузетно богатом животу Московљевић је оставио дневник, на више од 3.000
страна. Водио га је, са мањим прекидима, од маја 1916. до маја 1968. године. 



победе српске војске на Колубари, када је упућен у Дунавску дивизијску болницу
у Младеновцу, где се разболео од тифуса, због чега је ишао на опоравак у Охрид.
По повратку из Охрида додељен је Комбинованом одреду пуковника Туфегџића
у саставу Одбране Београда. Са овом јединицом одступао је, преко Албаније до
Драча, а одатле до Ипсоса на Крфу, где је, као цензор, ушао у штаб реорга ‐
низоване Дринске дивизије. С првим контингентом српске војске пребачен је,
савезничким бродовима, 11. априла 1916. године на полуострво Халкидик, где је, у
почетку, био тумач у француском одреду, који је подизао логор за Дринску дивизију. 

На Халкидику је Московљевић почео да води дневник. Износећи кратак
опис свога дотадашњег ратовања, он је, у првој дневничкој белешци 21. маја
1916. године, коментарисао вести да су „савезници окупирали Солун“, видећи у
томе „први камен темељац“ импозантне зграде, и то не проширене Србије, већ
Југославије. Затим је записао своје настојање да умири брата Данила,
озлојеђеног рђавим поступањем официра према војницима. „Изгледа да је он
израз расположење његових другова. „С њима се поступа с таквом стегом и
вређањем људског достојанства, као да су регрути, а не четрдесетогодишњаци,
који пет година ратују. Третирају их као стоку, частећи их на сваком кораку
гадним псовкама и батинама. Он се чуди како се таквим поступањем може
рачунати на њих кад ускоро опет наступа тренутак да се жртвују животи за
отаџбину. Они не јамче за себе. Покушао сам да га разуверим, доказујући му да
је у рату – нарочито за нас који смо изгубили државу, а остала нам само војска –
разумљиво што морамо трпети све зле стране војничког режима, који трпимо
сви, чак и официри, али ми морамо заборављати себе и трудити се да добро
свршимо општу ствар, да повратимо отаџбину и ослободимо своје а после ће
настати лепши дани. Онда они који сад имају сву власт нарочито они рђави, неће
значити ништа. У свом огорчењу он је чак питао: `Па ако ослободимо Србију,
хоће ли она бити самостална? Ако њоме неће владати неко од наших савезника,
онда ми не треба ни да се вратимо кући. Зар да се вратимо на оно исто зло које
смо имали пре рата и сад?`.“2

Непримерено опхођење официра према војницима Московљевић је
забележио и 4. јуна: „Синоћ су довели једног војника из 17. пука, кога је тукао
неки потпоручник, те он отишао у Солун где су га француски војници одвели у
француски штаб и он се жалио. Види се отресит човек. Нека би овај случај научио
памети надувене и глупе старешине, који и поред све забране поступају с нашим
војницима као са стоком, што изазива оправдан револт код Француза, који тако
понашање не могу замислити.“3

Као цензор Дринске дивизије, Московљевић је велики значај видео у
могућности да се војници, коначно, јаве писмом својим породицама у Србији.
„После толико месеци једва је створена могућност за писање у Србију, па се сви
војници журе да се јаве својима на дому, који напуштени, поробљени и
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2 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешкаод 21. маја 1916. 
3 Исто, дневничка белешка од 4. јуна 1916.



притиснути бедом, још се мање надају да виде нас него ми њих. Наше карте
биће им прве ласте новог пролећа, а ускоро ћемо им и ми ако Бог да и на
врховима бајонета донети толико жељену слободу.“4

У склопу припрема за коначно пробијање Солунског фронта, француски
генерал Сарај, врховни командант свих савезничких снага на Солунском фронту,
извршио је 26. маја инспекцију Дринске дивизије: „У 630 појавио се на коњу један
крепак старац у пратњи Начелника штаба наше Врховне команде ђен(ерала)
Бојовића и команданта III армије ђенер(ала). Штурма. То је био Сарај. С коња
нису ни силазили, већ су одмах отишли да присуствују ратној служби I пука.
Ђенерал Сарај је пажљиво, с интересовањем посматрао сваки покрет наших
војника и по свршеном задатку дозвао је једног четног командира те га потанко
испитивао зашто је то и то урадио и био је потпуно задовољан. После тога
отишли су у Дунавску дивизију.“5

Пошто су крајем маја 1916. сви помоћници начелника армијских
штабова и сви начелници дивизијских штабова послати на рекогносцирање
терена на правцу Битољ–Солун, који је српска војска добила за свој фронт,6

Московљевић је у дневнику забележио: „Све се више приближује дан нашег
одласка на фронт, ближе нашој драгој Србији. Припреме се брзо врше,
начелници штабова и инжењериски официри отишли су на фронт ради
крокирања, где ће се задржати 16 дана, па чим се врате, кренућемо се напред.“7

Из првобитног логора на Халкидику, штаб Дринске дивизије се 13. јуна
1916. преместио у 16 км удаљену Лутру (Бању), сместивши се у бањске зграде.
Упоредо са премештајем у други логор, интензивирано је и савезничко
опремање дивизије и припрема за скори почетак војних операција. С тим у вези
Московљевић је у дневнку 20. јуна записао: „Последња 2–3 дана наши су
артиљерци примили топове свих врста. Музика их већ две вечера увесељава, те
су војници весели и певају. Јутрос рано отпочело је вежбање: треште пушке,
клокоћу митраљези, грме топови, брза паљба по батеријама. Како нам се срце
испуњава надом и поуздањем кад чујемо ту пуцњаву која ће стати живота
многих људи, али ће донети слободу целом једном напаћеном народу.“8

Лутра је била краткотрајно пребивалиште Дринске дивизије. Већ у
раним јутарњим часовима 6. јула уследио је нови покрет, да би сутрадан, у 3
сата по поноћи штаб стигао у Острово. О томе је Московљевић записао: „Кад
смо се искрцали, онако изломљени, уморни и неиспавани, морали смо чекати на
ногама, док није свануло а било је доста хладно да сам озебао и сам сам се
осећао цео дан ломан, грозничав. Око 9 сати наместили смо се у једној башти у
хладовини, уз саму пругу. У непосредној близини је језеро, те у риби и купању
нећемо оскудевати. Не ваља само што је земљиште врло песковито те ако буде
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4 Исто, дневничка белешка од 22. маја 1916.
5 Исто, дневничка белешка од 26. маја 1916.
6 Велики рат Србије 1914–1918, Београд 1970, 267.
7 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 6. јуна 1916.
8 Исто, дневничке белешке од 13. и 20. јуна 1916.



каквих ветрова нагутаћемо се прашине. Место је доста неплодно, али је куд и
камо боље него у Халкидику, јер немамо више врућине; сад смо на великој
висини, тако да наши на положају морају стално да носе шињеле.“9

Дошавши на фронт, Московљевић је 9. јула записао: „Ево нас већ 3 дана
на фронту. Из нашега логора виде се планине на граници Србије. Долази воз за
возом; доносећи наше трупе које одмах иду на положај. Засад је све мирно на
овом нашем фронту. Понеки Бугарин се преда. Наши положаји су на великој
висини од преко 1800м, те је тамо врло хладно, нарочито је било јуче за време
кише. Овога тренутка пролази позади нас 6. пук за положај, предводе га два
циганина с виолинама. Многи војници певају, а Грци гледају и диве се опреми,
мушком држању и одличном расположењу наших војника.“10

Бележећи да су 14. јула Французи препустили део фронта српској војсци,
Московљевић је, у белешци од 15. јула, истицао, да су целог дана возови
превозили Дунавску дивизију, чији је положај био лево од Дринске дивизије, ка
Лерини, као и да су га у јутро пробудили „први топовски пуцњи“ са српског дела
фронта, напомињући: „Отсад ћемо ту музику често слушати.“11 Да је почетак
отворене борбе са непријатељем био врло близу, он 28. јула пише: „Јутрос рано
летели су аероплани над положајима и Бугари су пуцали на њих. Поред топовске
чула се и митраљеска и пушчана паљба, тако да је личило на почетак борбе.
Нарочито је била дуга и јака канонада на фронту Шумадиске дивизије.“

Удаљену канонаду са Вардара он помиње и у белешци од 29. јула, у
којој подвлачи и вест да су Аустријанци заузели железничку станицу у Дојрану12,
да су на положај српске војске дошли престолонаследник Александар, са
генералима Сарајем и Бојовићем, као и да је за команданта француских трупа на
овом фронту дошао генерал Кордоније.13

Посету српској војсци престолонаследника Александра, генерала Сараја
и генерала Бојовића, уз пристизање шест француских далекометних топова 30.
јула, на лево крило Дринске дивизије, „на Чегањске положаје“, Московљевић
је видео као припрему за скору офанзиву српске војске, у шта га је додатно
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9 Исто, дневничке белешке од 6. и 7. јула 1916. 
10 Исто, дневничка белешка од 9. јула 1916.
11 Исто, дневничка белешка од 15. јула 1916; Званични српски извештај о борбама 15.
јула: „У борбама између српске и бугарске војске било је доста губитака. Српски су губици
незнатни према губицима Бугара, који су повлачећи се само рањенике могли да понесу,
а оставили масе мртвих на бојном пољу.“ – Велика Србија, 16. јул 1916, стр. 2.
12 Српски гласник бр. 197 од 29. јула 1916. године доноси, као најновију вест са српског
фронта: „Јуче су савезничке трупе заузеле дојранску железничку станицу и положај коте
227, јужно од Дојрана. На заузетим положајима нађено је много бугарских лешева, које
Бугари у бекству нису могли собом да понесу.“
13 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 29. јула
1916; Престолонаследник и Сарај су дојрански фронт обишли 28. јула, док је
престолонаследник са министром војним и генералом Бојовићем међу српску војску
отишао 29. јула. Српски гласник (30. јул 1916) 2.



уверило и пристизање првог контигента Италијана у Солун 30. јула14 и најава да
ће други стићи већ у току сутрашњег дана.15

О могућем почетку савезничке офанзиве на Солунском фронту
Московљевић 4. августа бележи: „Јутрос рано пробуди ме хука аероплана. Кад
сам устао, видео сам читав низ наших аероплана како лете на Битољ; прошло
их је 24. После су летели други над фронтом, тако да се цело јутро чуло њихово
зујање, а после се чула ређа топовска паљба. То су Бугари пуцали на наше
положаје; да ли су наши на њих, не знам. Око 10 сати чула се удаљена густа
паљба на десном крилу. Изгледа да то почиње крвава представа и на овој ратној
позорници. Прође и неколико кола и поворка коња с официрским пртљагом
француске тешке артиљерије. Французи тврде да ће овде офанзива почети 20
августа, по новом.“16

Забележивши да Бугари нису чекали да их нападне српска војска, већ да
су 4. августа, с једним батаљоном, безуспешно нападали 4. пук Дринске
дивизије, подвлачећи и да је српска војска заузела једно село код Дојрана,17

Московљевић је 4. августа још записао: „Дакле, Бугари су отпочели: лево, код
Преспанског језера сузбили су добровољце војводе Вука, те су Дунавци послали
један пук појачања, али су се морали повући. Овде, спрам 4 пука цео бугарски
пук спустио се у подножје нашег положаја. Ноћас ће сигурно извршити напад,
али наши ће их добро дочекати, јер су реперисали топове и одредили растојање.
Чак су и топови с једног блиндираног воза дејствовали код Дунавца. Кад ову
планину обаспу ватром 100 топова, Бугари ће брати кожу на шиљак.“18

Оценивши сукобе са Бугарима 4. августа увертиром за почетак операција
на целом фронту, Московљевић 5. августа бележи: „Јуче је била увертира, а
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14 „Талијанске трупе искрцале су се после подне на кеју, а у 5 часова кренуле су се кроз
варош у свој логор. У њиховом дочеку учествовали су по један одред француских,
енглеских, српских и руских војника са својим музикама. Талијански штаб дочекао је
ђенерал Сарај са својим савезничким штабовима. Командант талијанских трупа је
ђенерал Конте Петити де Рореро. Талијански војници чине врло добар утисак и имају
ратнички изглед. При пролазу кроз варош били су праћени бурним тапшањем и
поздравима: Живела Италија.“ Српски гласник (30. јул 1916) 2.
15 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 30. јула
1916; Други контингент италијанске војске стигао је 1. августа, а следећи „са
многобројном артиљеријом“ 3. августа. Српски гласник (2. август 1916) 3; Српски гласник
(4. август 1916) 3.
16 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 4.
августа 1916.
17 „Јуче је било више сукоба у области. Непријатељ је наступао задржан је на неколико км
од леринске станице. У долини Могленице шест бугарских батаљона стало је нагло
наступати, али су их Срби одбили снажним контра‐нападом, задавши им тешке губитке.
Код Дојранског језера водила се борба цео дан и претпрошлу ноћ, тако да је село Долзели
више пута узимано и враћано.“ Српски гласник (5. агуст 1916) 2.
18 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 4.
августа 1916.



данас отпоче права борба на целом фронту19. Нарочито је јака канонада лево
код Дунаваца, па онда десно код Шумадинаца. Код нас је само слабија канонада
и митраљеска ватра, и пушке се ретко чују. Само се јутрос чуо за брдом, у јарузи
силан кркљанац од ручних и великих бомби. (...) Јуче су Бугари направили продор
на нашем фронту и данас су заузели леринску станицу. Дунавци су данас нападали,
да поврате што су били добровољно напустили па се чула силна канонада. Код
нас су разбијена оделења што су била дошла под наше положаје.“20

Бележећи да је интензивна топовска канонада трајала и током целог 6.
августа 1916, с тим што се она, „помешана с митраљеском и пушчаном ватром“,
предвече додатно појачала на положајима Дринске дивизије, као и да су тога
дана Бугари „заузели Лерин и приближили се Бањиџи“, Московљевић 6. августа
записује и да је Дунавска дивизија предузимала снажне нападе, као и вест да
им у помоћ пристиже Вардарска дивизија, „због чега је пруга заузета, те нема
никакве поште“.21 Није Московљевић пропустио да забележи и вест да 7. августа
Румунија ступа у рат; да је Шумадијска дивизија „страшно потукла Бугаре, који
су се онда преусмерили на Дунавску дивизију, која се повукла из Леринског
поља“, подвлачећи: „Бугари су бесно нападали, једна њихова чета потисла је
наше две и отела једну нашу батерију и један митраљез. Тада су наши послали
цео 8. пук, који је уништио целу бугарску чету, ниједан човек није успео умаћи.
Дунавци су досад имали 200 губитака, а наши 40. Шумадинци су испред 19. пука
набројили 600 лешева, заробили су 50 војника, једног мајора, 3 нижа официра.
Сутра ће отпочети наш напад од Кавале до Лерина.“22
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19 Званични српски извештај од 6. августа ујутро гласи: „На дан 5. августа била је
артиљеријска борба дуж целог фронта, без пешадијских напада, сем у пределу Ларина,
где су наши предњи делови водили борбу са Бугарима. По прикупљеним подацима,
Бугари су 4. августа претрпели у Могледну огромне губитке, и то преко 400 погинулих и
600 рањених. Сем тога, ми смо заробили једног кадета и 43 бугарска војника. Непријатељ
је у своме бегству побацао много пушака и осталог материјала. Наши губици су
несразмерно мали.“ Српски гласник (август 1916) 1.
20 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 5.
августа 1916; Српски гласник у броју 520 од 6. августа 1916. године доноси: „Бугари нису
прекјуче извршили општи напад на целом фронту од Лерина до Демир Хисара, и прешли
реку Месту код њеног ушћа. Јуче су непријатељски авиони летели над Вртикопом, и убили
и ранили више Грка.“
21 Званичaн српски извештај гласи: „На дан 6. августа вођене су борбе са знатним
бугарским снагама у правцу Лерина. Наши предњи делови повлаче се ка главним
положајима западно од Острова. Бугарима су нанети велики губици нарочито нашом
артиљеријском ватром. Један бугарски коњички ескадрон који је јуришао на једну нашу
батерију потпуно је уништен од једне наше оближње чете, командир ескадрона је
погинуо.“ Српски гласник (август 1916) 1.
22 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 7.
августа 1916; 



Српска војска је кренула 7. августа изјутра у напад, који је трајао цео
дан, и завршио се успешно.23 „Дринци су заузели Плочу и подишли под
Кајмакчалан. Дунавци су уз помоћ наше артиљерије са Чегња и Вардараца
повратили Горничево. Иначе је ситуација била опасна, јер су се Бугари били
докопали Малке Ниџе, те је Дунавцима била остала само једна нижа коса, и
одмах позади је језеро и равница. Одатле су Бугари заобилазили у бок
чегањским положајима и цела наша армија морала би се повлачити. Ноћ је пала,
а борба се продужила. Изгледа да код нас Бугари врше контранапад, те наша
артиљерија силно дејствује. Шта ли ће нам ова ноћ донети?“24

Ноћ између 7. и 8. августа, као и цео 8. август донели су жестоку и веома
крваву борбу Дунавске дивизије са Бугарима, првенствено на фронту Моглене.25

Због изузетно жестоких бугарских напада, праћених снажном атиљеријском
ватром, Дунавској дивизији су 9. августа пристигли у помоћ: Вардарска и
Моравска дивизија, као и две бригаде Руса и Талијана“. Беспоштедна борба није
јењавала ни током ноћи између 9. и 10.августа,26 као и целог 10. августа.
Московљевић у дневнику 10. августа бележи да је посебно настрадао један
ескадрон Дринске дивизије, на кога су напала два коњичка пука, заробивши му
20 војника и три официра од пет, и да се он морао повући „јужно од језера“, као
и да је генерал Штурм смењен, да се укида III армија, а да Дринска и Вардарска
дивизија образују I армију, под командом Милоша Васића.27

Настављајући да у своме дневнику „извештава“ о ратним збивањима,
Московљевић 11. августа записује: „И данас се на левом крилу водила одлучна,
али крвава борба. Наши су ноћас успели да заузму коту 1550, ‐ а данас су одбили
Бугаре од језера, који су бесно нападали не би ли заузели целу косу. Наши су
данас постали господари друге греде и нанели непријатељу огромне губитке; цео
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23 Српски званични извештај: „7. августа наше су трупе напале непријатеља на целом
фронту Моглене и потисле га на многим тачкама. Отели смо од Бугара село Лугунци
(Лунзи). Правац Кајмакчалана наше су трупе знатно напредовале. Сви непријатељски
противнапади одбијени су. У правцу Лерина продужују се озбиљне борбе нормалним
током. 6. августа један наш авијатичар оборио је један непријатељски аероплан на фронту
Моглена; аеропалн је пао у непријатељске линије.“ Српски гласник (9. август 1916) 1.
24 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 7.
августа 1916.
25 Српски званични извештај: „На дан 8. августа на фронту Моглена наше трупе успешно
продужују под борбом своје наступање. Сви непријатељски противнапади одбијени су. У
правцу Лерина борбе се продужују.“ Српски гласник (10. август 1916) 1.
26 Српски званични извештај: „У току 9. августа наше трупе продужиле су под борбом своје
наступање у планинском пределу Моглене, потискујући Бугаре и одбијајући њихове
противнападе. Ту је заробљено 28 бугарских војника. На правцу Лерина операције се развијају
нормално. Наше трупе чврсто држе своје положаје, наносећи Бугарима велике губитке. Један
непријатељски дугачак топ онеспособљен је нашом ватром. У току ноћи 9. и 10. Бугари су
покушали нападе који су одбијени са јаким губицима.“ Српски гласник (11. август 1916) 1.
27 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничке белешке од 8, 9. и
10. августа 1916.



један батаљон су уништили, а било је врло критично, једна наша батерија (Н.
Илића) била је пала у руке непријатељу јер је 9. пук био напустио положај, али је
наш 17. пук полетео на бајонет и повратио батерију, а Бугаре све уништио. Данас
сам тек дознао да су Дунавци прекјуче изгубили 9 топова. Али изгледа да је
бугарска навала дефинитивно сломљена. Можда ће и ноћас обновити напад, али
то ће им, надам се бити последњи. Ђенерал Бојовић је наредио командантима да
се држе још 4 дана, а тада ступа у акцију Румунија и предузеће се општа офанзива.
То је рекао и нови командант Васић. Талијани непрестано долазе у Солун. Грци у
Солуну уписују добровољце против Бугара и њихов пуковник Христодуло даје
отпор око Сереза. Нама почињу стизати бацачи бомби.“28

Констатујући да је снажну канонаду на левом крилу српска војска
отпочела у поноћ, Московљевић у дневничкој белешци 12. августа истиче да се
тога дана „није ништа битно десило“, осим што су непријатељски авиони били
„врло активни“, бацавши бомбе и на само Острово, „од којих је погинуло 30
људи“. Он истиче и да је оборен један авион.29 Мада највећи део 15. августа није
наговештавао значајније сукобе, они су, ипак, уследили. Бугари су предвече
разорним гранатама и жестоком артиљеријском ватром напали положаје
Дунавске дивизије. Око 7 сати настао је „страшан кркљанац на левом крилу“ који
је трајао „једно сат и по“, после чега се продужило артиљеријом. „Са уживањем
смо посматрали дејство наше тешке артиљерије с друге стране језера иза
Патели, а после још више дејство наших топова, уза само језеро испод брда где
железничка пруга окреће на Ј‐И. Све ми се чини да су то топови с блиндираног
воза. А видели смо још дејство бугарског далекометног топа с Кајмакчалана, који
је тражио нашу батерију у Патели, али није могао и да добаци даље, већ су само
три метка експлодирала негде на оној коси поред језера, а неколико ниже у воду
ћопнуло. Али је гранатина песма кроз ваздух страшна!“30

Иако је Московљевићу 15. августа изгледало да ће сутрадан „почети
општи напад“, на фронту је, у наредних неколико дана, било прилично мирно.31
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28 Исто, дневничка белешка од 11. августа 1916; Српски званични извештај: „11. августа у
Моглени наше трупе продужују успешно своје нападе. Сви бугарски противнапади
пропали су. У правцу Лерина воде се огорчене борбе повољно по нас. Бугари трпе
огромне губитке од наше ватре. Само пред једним делом положаја једног нашег пука
нађено је више од 200 бугарских лешева. Бугарска пешадија која је покушала напад
одбачена је нашом ватром и контранападима за 600 до 800 метара у назад. У току дана
заробили смо око 100 бугарских војника.“ Српски гласник (13. август 1916) 1.
29 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 12. августа
1916; Према званичном српском извештају 13. августа ујутро: „Један наш авијатичар,
фанцуски попторучник Тируен оборио је јуче један немачки ареоплан после јаке борбе.
Немачки ареоплан пао је у наше линије у Моглени. Један немачки официр и подофицир
који су били на њему заробљени су. Официр је рањен.“ Српски гласник (14. август 1916) 2.
30 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 15. августа 1916.
31 „Јуче (15. августа М. И.) је била обична канонада на целом фронту. Између Бањице и
Острова Бугари су извршили неколико напада на Србе али су били одбијени са великим
губицима.“ Српски гласник (16. август 1916) 3.



Он тек 19. августа бележи грмљавину топова, која је трајала око сат и по, уз
констатацију: „Изгледа да су Бугари нападали, али се није чула пешачка паљба, само
су се чули светлаци.“ И наредних дана он не бележи значајније сукобе на фронту, да
би у белешци од 25. августа записао да Дунавска дивизија заузима положаје
Дринске дивизије, која се повлачи удесно, на место Шумадијске дивизије.32

Очекивано разбуктавање сукоба на српском делу Солунског фронта
отпочело је 29. августа, када је Московљевић у дневнку, између осталог, записао:
„Јутрос отпоче удаљена канонада, чак доле на југу од језера, а доцније се
настави и лево од нас, и то с бугарске стране. Посматрао сам дејство идући у
Жерви и назад. После подне је било доста јако бомбардовање наших положаја
лево. (...) Коморџије су упорно проносили глас да ће сутра почети наша
офанзива. Вечерас сам се уверио да је то истина: сутра у 6 сати јутру почеће са
срећом наше бомбардовање, а у току дана већ ћемо поћи напред. Већ данас је
мој 6 пук заузео вис Стара Попадија.“33

Тачно у 6 сати ујутро 30. августа српско бомбардовање бугарских
положаја је отпочело. Веома густа магла спречавала је, међутим, значајније
дејство артиљерије.34 С тим у вези, Московљевић је записао: „Грмљавина траје
беспрекидно. Сад баш пролећу и аероплани. Бомбардовање је трајало цео дан.
На нашем фронту цело пре подне магла је била обмотала положај, те је наша
артиљерија ћутала, и тек у подне почела је да дејствује, али ју је магла и даље
ометала. Предвече и ноћу падала је и киша, пушчана, митраљеска и топовска
паљба траје целу ноћ. Предвече сам слушао канонаду тамо негде јужно од
Костура, а лево се чула удаљена пушчана паљба. Изгледа да су се наши помакли
напред, а и коморџије веле да су коморе Вардараца и Мораваца кренуле
напред. Говори се да су наши заузели вис Кара Тепе.“35

О огорченој борби, и успеху српске војске на целом њеном фронту,
Московљевић пише и у дневнику 31. августа: „По свему изгледа да су Бугари
тучени и да свуда измичу, јер је наша артиљерија силно дејствовала, а њихова
врло слабо. Предвече су наши аероплани извиђали положаје и регулисали
поготке, а артиљерија је запосела коту 1500, десно од Бањице, последњи
бугарски положај пред Лерином. Наш 5. пук још јуче заузео је Плочу и данас су
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32 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничке белешке од 15, 19. и
25. августа 1916. У званичном српском извештају од 25. августа се каже: „25. августа није
било важнијих догађаја. На правцу Лерина наши предњи делови отели су у току ноћи 25. и
26. августа један вис од Бугара и на њему се утврдили.“ Српски гласник (27. август 1916) 1.
33 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 29.
августа 1916.
34 Српски званични извештај од 31. авуста: „30. августа, нашом иницијативом вођена је
јака артиљеријска борба. На многим тачкама наша је пешадија протерала предње
бугарске делове и заузела њихове положаје. Борбе се продужују. Бугарски контранапади
у току ноћи 30‐31 августа одбијени су потпуно, док су наши напади крунисани успехом.“
Српски гласник (1. септембар 1916) 2.
35 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 30.
августа 1916.



на њу пласирали артиљерију и пешадија је продужила, напредовала и дошла
под саме жице Кајмакчалана. На левом крилу Вардарци су јада задали Бугарима
и заузели Соровић, а можда и Бањицу. Шумадинци су такође дошли под жице
Ветреника. У току ове ноћи и сутрашњег дана ми ћемо сигурно овладати
важнијим бугарским положајима и онда ћемо напред!“36

У дневнику је Московљевић посебно место посветио и борби за
Кајмакчалан. У белешци од 1.септембра 1916. он је, прво, забележио поздравне
речи генерала Милоша Васића, упућене Дринској дивизији: „Дринци, јунаци!
Кајмакчалан је ,кључ врата Србије. Узмите га и врата на Србији биће широм
отворена“, а затим описао дешавања на бојном пољу тога дана: „Целу ноћ водила
се борба; пре подне још су се помало видели бугарски и наши аероплани лево од
нас, а после подне се све ућутало. То значи да су отуд Бугари сасвим потиснути.
Још су остали само на Кајмакчалану, на који дејствује наша артиљерија, коју су
гађала само два њихова брђанина. Вечерас смо дознали резултат данашње
борбе: код Горничева заплењено 28 топова, од њих 3 тешка, 14 кара и др.“ 37

О борбама 1. септембра, иначе, слично стоји и у званичном српском
извештају, у јутро 2. септембра: „После дводневне артиљеријске припреме и
заузимања предњих непријатељских положаја, извршиле су наше храбре трупе 1.
септембра, одсудан напад на главне положаје бугарске I армије на правцу Лерина.

Овај сјајани напад крунисан је потпуним успехом. Главни бугарски
положаји: Малка, Ниџе и Мала Река у нашим су рукама. Армија ђенерала
Бојаџијева у нереду одступа ка Битољу, гоњена нашим победоносним трупама.

Многобројни заробљеници који непрестано пристижу, 29 топова са
знатном муницијом, око 50 кара, мноштво пушака, пионирског, телефонског и
осталог материјала пало је у наше руке; неколико заплењених топова већ смо
употребили против Бугара.

Губици Бугара су огромни. Бојно поље је прекривено њиховим лешевима.
По исказу заробљеника само у једном пуку било је избачено из строја

нашим бомбардовањем 1.500 војника.
Наше трупе су већ сишле у Леринску равницу.“38

Оптимистички расположен, Московљевић је предвиђао да ће у току
ноћи између 1. и 2. септембра српска војска заузети Кајмакчалан: „У току ноћи
наши ће сигурно заузети Кајмакчалан, и онда напред у Србију!“39
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36 Исто, дневничка белешка од 31. августа 1916; Српски званични извештај од 1. септембра
каже: „31. августа продужена је наша офанзива на целом фронту са пуним успехом.
Непријатељ је, по исказима заробљеника, претрпео огромне губитке од наше снажне и
прецизне артиљеријске ватре и на многим тачкама је у повлачењу под притиском наше
пешадије, која постепено заузима један по један непријатељски положај. Наша акција врши
се и даље.“ Српски гласник (2. септембар 1916) 1; Велика Србија, 1. септембар 1916, стр. 3.
37 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 1.
септембра 1916.
38 Српски гласник (3. септембар 1916) 1.
39 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 1.
септембра 1916.



Московљевићево предвиђање о паду Кајмакчалана није се испунило,
али је, ипак, постајало све реалније, о чему сведочи и српски званични извештај
од 3. септембра: „2. септембра продужени су напади на фронту Моглена, где
наше храбре трупе, поред јаке непријатељске снаге, савлађују и страховит
алпијски терен, пужући се уз камене зидове. 

У правцу Лерина ситуација је добра.
Поред јуче поменутих 29 топова, запленили смо 3 топа, 2 бацача мина,

више митраљеза, кара, пољских кујни, кола и осталог ратног материјала.
Наши губици су минимални, а непријатељски лешеви и многобројне

свеже хумке сведоци су страховитог броја погинулих Бугара.“40

Задржавајући оптимизам, Московљевић 2. септембра бележи:
„Приближује се час нашега поласка напред, у Србију. Лево од нас престала је
свака борба, не виде се шрапнели, нити се чује пуцњава. Далеко преко Чегња у
правцу Битоља једва се чује канонада. Кажу да су наши заузели Кенали и ушли
6 км на нашу територију. Наша артиљерија, нарочито хаубице и ровци,
дејствовала је на Кајмакчалану да би покидала густу жичану мрежу којом је он
широко окружен. Наша војска га је опколила готово са свих страна, подишла
врло близу, укопала се и направила заклоне од џакова с песком. У току ноћи или
сутра ваљда ће бити заузет. Наш цео оперативни штаб отишао је напред, трупна
коморе такође.“41

Српска артиљерија је и 3. септембра бомбардовала Кајмакчалан целога
дана, о чему српски званични извештај каже: „3. септембра продужена је с
успехом наша офанзива на целом фронту.“42

Московљевић, и 2. септембра, прогнозира пад Кајмакчалана „колико
сутра“, поткрепљујући то чињеницом да је, доласком и 17. пука Дринске
дивизије, он „опкољен са свих страна“, али и тиме да је српска војска имала мало
губитака, и да су војници „весели и расположени“, говорећи: „Са оваком
артиљеријом, оваком храном и оваким губицима, може се ратовати.“ Њихову
изјаву поткрепио је и исказом једног војника из VIII пука, о неуспелом покушају
Бугара да изненаде пуковски штаб: „Бугари су били успели да се неком јаругом
увуку позади самог пуковског штаба, где је тек био дошао у резерву један
батаљон. Бугари су се ћутке привлачили и официри су командовали: `Не дирај
огањ, на нож, на нож!`, да не би начинили узбуну. Али је ађунтант нашега пука
опазио да се они привлаче, па кад су били већ на 20‐30 корака, командовао је
батаљону, који је био скидао фишекмус: `Резерва на јуриш!` и отпочела је
бајонетска и кундачка борба. Део 21. пука притекао је у помоћ и 5‐6 бугарских
чета остало је на том месту.“43
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40 Српски гласник (4. септембар 1916) 1.
41 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 2.
септембра 1916.
42 Српски гласник (5. септембар 1916) 1.
43 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничка белешка од 3.
септембра 1916. 



Ноћ између 3. и 4. септембра на Кајмакчалану „протекла је на миру“.
Пушке и топови зачули су се тек ујутро. Поподне је Кајмакчалан био обавијен
димом од бројних експлозија и топовске канонаде. При очајничком отпору
Бугара, српске трупе су избиле на равни гребен Кајмакчалана, заузевши прву
линију непријатељских ровова, уз жучну борбу при даљем напредовању, да би
5. септембра у 9.30 часова увече освојиле његов највиши врх, висок 2.525 м, који
су Бугари „имали заповест да бране до последње капи крви“.44

О заузећу Кајмакчалана, Московљевић је 6. септембра 1916. записао:
„Данашњи дан је врло знаменит за нас. Још пре подне чуо сам доктора Vialle‐а,
а после и у новинама прочитао да су наши заузели високи вис Кајмакчалана.
Тиме су наше трупе први пут стале на ослобођено српско земљиште, и та част је
припала мојој Дринској Дивизији.“45
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44 Српски гласник (7. септембар 1916) 1.
45 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, дневничкe белешкe од 4. и 6.
септембра 1916.



Momčilo Isić

MILOŠ MOSKOVLJEVIĆ ON THE BEGINNING OF OPERATIONS 
OF THE SERBIAN ARMY AT THE THESSALONIKI FRONT

Summary

By giving a brief description of his participation in World War I, from his
mobilisation until his arrival to Khalkidhiki, Miloš Moskovljević, as an officer of the
Drina division, left in his diary the report on operations of the Serbian Army at the
Thessaloniki Front until the capture of Kaymakchalan. He recorded every, even the
smallest, action. After stating that he was woken up by the first artillery fire on 15 July
1916, he observed as follows: “From now on we shall follow the performance on this
warfare scene”. The next day he logged: “Yesterday there was an overture, today the
real battle on the whole front begins”. Referring to the fierce fighting on the Мoglene
front, he emphasised that on 10 August 1916 “one squadron of the Drina division
which was attacked by two cavalry regiments suffered substantial losses”, that 20
soldiers and three officers of that squadron were taken prisoners, and that it was
forced to retreat south from the lake. Reporting constantly about the war events, he
predicted that the offensive of the Serbian Army would start on 15 August 1916, while
it actually began on 29 August, while in the morning of 30 August the Serbs
commenced the bombardment of the Bulgarian position. On 31 August 1916 he noted
the following about the ferocious fighting and success of the Serbian Army at its whole
front: “It seems that the Bulgarians are defeated and they are withdrawing because
our artillery strongly operated and their barely”. Moskovljević devoted a special place
in his diary to the battle of Kaymakchalan. When Kaymakchalan was eventually taken
on 5 September 1916, he wrote down in his diary that as the result of that victory “the
Serbian troops for the first time stepped on the liberated Serbian soil” and that his
Drina division should be credited with that success.

Keywords: Miloš Moskovljević, Thessaloniki front, Serbian Army, First World War,
Kaymakchalan.
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УДК: 355.087.2(=163.41)(73)“1914/1918“:316.775
94(497.11)“1914/1918“

Милан МИЦИЋ

ИСТОРИЈСКО ПАМЋЕЊЕ 
ПОТОМАКА СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА ИЗ САД 
НА ДОГАЂАЈЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Апстракт: Рад је настао научном анализом интервјуа које је аутор радио са 220
потомака прве генерације добровољаца српске и црногорске војске, у периоду 1996–2000.
Године, насељених у пет средњебанатских колонија. Рад је обухватио породично
памћење 83 породице добровољаца које су дошле из САД у српску и црногорску војску
током Првог светског рата. Рад је анализирао породична сећања на боравак њихових
очева у САД, на мотиве пријављивања у добровољце, на путовање морем до прихватних
лука, затим породично памћење на борбе у којима су учествовали њихови очеви
добровољци, на повлачење преко Албаније, боравак на Виду, учешће у ослобођењу 1918.
године, однос према француским савезницима, конфликте добровољаца са појединим
официрима и подофицирима српске војске. 

Кључне речи: рат, добровољац, САД, рад, породица, сећање, борба, ослобо ‐
ђење, Французи.

Као сегмент свеукупног ратног напора српског народа у Првом светском
рату догодило се масовно добровољно учешће Срба из Аустроугарске у српској
војсци током Великог рата (1914–1918 год.) чиме је идеја српског националног
уједињења досегла свој врхунац. Добровољци у српској војсци били су из јужних
делова Аустроугарске у којима је, поред других народа , живело и српско
становништво (Банат, Бачка, Срем, Барања, Славонија, Банија, Кордун, Лика,
Далмација, Бока Которска, Босна, Херцеговина). Они су се у српску и црногорску
војску укључивали на више начина: то су биле пребеглице из Срема, Баната,
источне Босне и источне Херцеговине који су се 1914. год. пријављивали у српску
и црногорску војску, Срби аустроугарски држављани ратни заробљеници у Србији,
Русији и Италији и Срби аустроугарски држављани на раду у САД. Добровољачки
покрет у српској и црногорској војсци све време Великог рата носио је српски
карактер, уз мали број присутних добровољаца Хрвата, Словенаца и Чеха.
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До ратног пораза Србије 1915. год. српска влада посматрала је
добровољачко питање као маргинално што услед страха да се не повреди
међународно ратно право што услед утицаја организације „Уједињење или
смрт“ на четничке и добровољачке одреде. Услед немогућности попуњавања
војске, после повлачења српске војске и владе на Крф, добровољци су постали
једини извор допуне српске војске на чему је инсистирала српска влада, али и
њени савезници Француска и Русија. Пошто је српска влада Нишком
декларацијом од децембра 1914. год. поставила као свој ратни циљ уједињење
Срба, Хрвата и Словенаца у једну државу, током рата добровољачко питање
постало је прворазредно политичко питање. Југословенски одбор покушавао је
све време рата да оствари утицај на добровољачко питање, али услед
аустрофилског расположења Хрвата и Словенаца који су се минимално
укључивали у добровољачки покрет тај утицај остао је периферан. Ипак, током
рата а нарочито од почетка 1918. год. када је добровољачка дивизија на
Солунском фронту добила име Југословенска дивизија, текао је процес
преименовања српског добровољачког покрета у југословенски ради давања
легитимитета основном ратном циљу Србије ‐ уједињењу Срба, Хрвата и
Словенаца у једну државну целину.1

Изненада и услед ратног расплета 1918. год. створена југословенска
држава досегла је источну јадранску обалу, ушла у простор Алпа, и зашла дубоко
у Панонску низију. Она је била идентитетски несигурна конструкција, махом
окружена суседима који су имали територијалне аспирације ка њеним
територијама и бројним националним мањинама које нису биле уз
новостворену државу. Као своје чуваре и браниоце Краљевина СХС детектовала
је добровољце српске и црногорске војске који су се чином добровољства у рату
показали као поуздан ослонац нове државе. У процесу аграрне реформе
југословенска држава вршила је колонизацију српских ратних ветерана –
добровољаца ка својим несигурним границама (Мађарска, Румунија, Бугарска,
Албанија) и ка просторима где је постојала нестабилност и где се мањинско
становништо налазило насељено у већем броју (Банат, Бачка , Барања, Срем,
Славонија, Косово, Метохија, Македонија).

На простору Баната у процесу аграрне реформе и колонизације2
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1 Видети: П. Јовић, Н. Поповић, Добровољци 1912–1918, Београд 1989, Југословенски
добровољци у Русији 1914–1918, Зборник докумената, приредио Н. Поповић, Београд 1977,
Југословенски добровољци 1914–1918, Србија, Јужна Америка, Аустралија, Француска,
Италија, Солунски фронт, Зборник докумената, приредио Н. Поповић, Београд 1980, Ђ.
Крстоношић, Добровољци из Америке, Детроит 1962, В. Максимовић, Споменица Прве
српске добровољачке дивизије 1916–1926, Београд 1926, М. Мицић, Српско добровољачко
питање у Великом рату (1914–1918), Београд – Ново Милошево 2014.
2 Видети: Н. Гаћеша, Аграрна реформа и колонизација у Банату 1918–1941, Нови Сад
1972. Н. Гаћеша, Земљишни власнички односи у Војводини уочи Другог светског рата,
Нови Сад 2007. Н. Гаћеша, Радови из аграрне реформе и демографије, Нови Сад 1995. М. Ерић, 



крајева југословенске државе, уз српске беземљаше из Баната и српске оптанте
из Мађарске и Румуније, махом уз насеља мањинског становништва и уз нову
југословенско – румунску границу са циљем чувања границе и измене етничких
односа у Банату.3 До 1941. год. у Банату је створено 35 колонија у којима је пред
Други светски рат живело око 30.000 становника. Највеће колоније створене су
на простору између Великог Бечкерека и румунске границе где је 1941. године
у седам насеља живело 17.000 становника.4

Рад „Историјско памћење потомака српских добровољаца из САД на
догађаје Првог светског рата“ настао је као резултат научног интервјуа аутора са
потомцима српских ратних ветерана‐добровољаца насељених у пет
средњебанатских колонија у околини Зрењанина и Кикинде (Војвода Степа, Руско
Село, Банатско Вишњићево, Банатски Душановац, Војвода Бојовић) којим су
добијена сазнања о животима 220 српских ратних ветерана‐добровољаца и то
по завичајном пореклу из Херцеговине – 77 добровољаца, из Црне Горе – 50,
Босне – 42, Лике – 36, Далмације и Баната по 5, Баније – 3 и Кордуна 2
добровољаца што износи укупно 28,1% од укупног броја добровољаца
надељених земљиштем у ових пет насеља (надељено земљиштем 778 ратних
ветерана‐ добровољаца). Научни интервју вођен је са децом насељених српских
добровољаца рођених између 1920. и 1940. године и у девет случајева са
унуцима насељених српских добровољаца. О животима 72% насељених
добровољаца у пет банатских колонија није се могло доћи ни до каквих сазнања.
Разлози за то су бројни и контроверзни; један број добровољаца никад није био
насељен у новим банатским насељима већ су њихову земљу преузимали
најближи рођаци тако да о њима нема никаквих сазнања; један број насељеника
насељен је на земљиште надељено на име добровољаца погинулих у рату; један
број добровољаца преминуо је између два светска рата па су њихова деца
ускраћена за сазнања о њиховим животима; известан број добровољаца боравио
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Аграрна реформа у Југославији 1918–1941, Сарајево 1958. Б. Лекић, Аграрна реформа и
колонизација у Југославији 1918–1941, Београд 2002. Ј. Деметровић, Аграрна реформа и
Демократска странка, Загреб 1920. Ј. Деметровић, Аграрна реформа у Југославији,
Београд 1933. Т. Искруљев, Војводина и њена колонизација, Нови Сад 1925. M. Jaкшић,
Аграрна реформа и преображај нашег друштва, Велики Бечкерек 1924. В. Јојкић,
Национализација Бачке и Баната, Нови Сад 1931. Ј. Лалошевић, Аграрна реформа у
Војводини, Сомбор 1920. Ј. Лалошевић, Нацрт закона о експропирацији великих поседа
и новом уређењу аграрних односа, Сомбор 1923. Ј. Лалошевић, О аграрној реформи у
Војводини, Сомбор 1923. О. Франгеш, Аграрна реформа и наша одбрана, Београд 1928.
Ј. Томић, Како делимо земљу, Нови Сад 1919. С. Шећеров, Из наше аграрне политике,
Београд 1930.
3 На простору западног Баната (19.958. км2), у оквирима нове југословенске државе, према
попису становништва из 1921. године живело је 214.213 Срба и Хрвата (32,29%), 126.530
Немаца (23,20% ), 98.471 Мађар (18,06%), 72.377 Румуна (13,27%). Дефинитивни
резултати пописа становништва од 31. јануара 1921, Краљевина Југославија, Сарајево
1932, 346–354.
4 Видети: М. Мицић, Развитак нових насеља у Банату (1920–1941), Нови Сад 2013.



је само неколико година у банатским колонијама па се услед неприлагођености
вратио у родни крај или се населио у градовима, тако да о њима не постоје
никаква сазнања, а њихово име остало је на списковима насељеника у новим
банатским насељима. Код извесног броја потомака добровољаца није била
изражена жеља да било шта кажу о животима својих очева.5

На основу географског места пријављивања у добровољце анкета је
обухватила животе 83 добровољца који су у српску војску дошли из САД (37,8%
од укупног броја ), 73 добровољца који су се у српску војску укључили у Русији
(32,8% од укупног броја), 16 добровољаца који су из Боке Которске и
Херцеговине пребегли у црногорску војску, 10 добровољаца који су се као
аустроугарски ратни заробљеници пријавили у добровољачке јединице у Србији,
5 добровољаца који су били пребеглице из Босне 1914. год., 4 добровољца који
су из Аргентине дошли на Солунски фронт, а о 29 добровољаца потомци нису
могли да кажу место њиховог пријављивања у добровољце.

Историјско памћење потомака српских добровољаца на догађаје Првог
светског рата груписано је у више већих или мањих тема. У породичном сећању
прве генерације потомака српских ратних ветерана‐добровољаца насељених
касније у банатским колонијама, појавили су се као теме везане за животе
њихових очева у Првом светском рату, седам значајних тематских целина.6
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5 Научни интервју садржао је питања о животу српског ратног ветерана – добровољца.
Он се састојао из више целина:

1. Порекло породице српског добровољца.
2. Живот пре Првог светског рата у завичају (Лика, Босна, Херцеговина, Црна Гора итд.).
3. Одлазак у печалбу у САД и живот и рад у САД пре Првог светског рата (ако је

добровољац дошао у српску војску из САД).
4. Опис догађаја које је доживео или видео добровољац у Првом светском рату.
5. Досељавање у Банат 1920–1941. године и живот у новим насељима и новим животним

околностима.
6. Живот добровољца и његове породице у условима немачке окупације Баната 1941–

1944. године.
7. Живот и положај добровољца после Другог светског рата у условима успостављања

новог идеолошког и друштвеног поретка.
8. Навике, карактер, личност добровољца, хтења, вредности, став према животу и свету итд.

6 1. Одлазак у САД и живот у САД уочи Првог светског рата.
2. Боравак у аустроугарској војсци.
3. Предаја руској војсци на Источном фронту и живот у заробљеништву у Русији.
4. Агитација за одлазак у добровољце и одлазак у добровољце.
5. Борбе на фронтовима (Србија 1915, Добруџа 1916, Солунски фронт 1916–1918, борбе

на црногорском фронту 1914–1915. године).
6. Повлачење преко Албаније 1915–1916. године.
7. Ослобођење 1918. године.

Као фрагментарне теме у породичном памћењу потомака српских добровољаца
насељених у Банату током анкете јављале су се следеће теме:

1. Утисци о народима и просторима (Руси, Американци, Французи, Енглези, Италијани,
Бугари, Албанци, Аргентинци, Арапи, Јапанци).



Од 220 биографија српских ратних ветерана‐добровољаца насељених у
пет банатских насеља методом научног интервјуа добијене су 83 биографије
Срба аустроугарских држављана који су се пријавили у добровољце у САД. У
породичном памћењу постоји сећање на одлазак у печалбу, боравак и рад у САД
на њих 46 или 55,4% од њиховог укупног броја.7 Од 46 биографија добровољаца

Историјско памћење потомака српских добровољаца из САД на догађаје I светског рата

489

2. Породична сећања о непосредним догађајима из Првог светског рата или учешћу у
специфичним војним формацијама (о Добровољачком одреду, пребегавању из Босне у
Србију 1914, потапању брода „Бриндизи“ 6. јануара 1916. године, о боравку у логору за
обуку добровољаца у Бизерти, у Тунису, о Октобарској револуцији у Русији, о сукобима
са српским официрима или подоофицирима током обуке или на фронту, о путовању
морем, о боравку у савезничким болницама, о контакту са утицајним личностима у време
рата, о страху за породице, о „комитовању“).
7 Казивање Милутина Вучуревића сина Николе Вучуревића из Запријесеке, Требиње.
Казивање Петра Вучуревића сина Божа Вучуревића, из Запријесеке, Требиње. Казивање
Живке Круљ ћерке Владимира Чолића из Влаховића, Љубиње, Казивање Милана
Поповића сина Владимира Поповића из Бјелошевог дола, Љубиње. Казивање Илије и
Наде Прибишић сина и кћери Михајла Прибишића из Драчева, Попово поље. Казивање
Јелице Савић кћери Душана Козића, из Крајпоља, Љубиње. Казивање Миодрага Рудана
сина Ђорђа Рудана из Банчића, Љубиње. Казивање Недељка Вујовића сина Борише
Вујовића из Голобрђа, Билећа. Казивање Цвије Чолић кћери Риста Ножице из Галичића,
Попово поље. Казивање Недељка Лучића сина Владимира Лучића из Мркоњића, Попово
поље. Казивање Николе Рудана сина Јована Рудана из Банчића, Љубиње. Казивање Босе
Анђелић кћери Луке Дерикучке из Величана, Попово поље. Казивање Милована
Будимчића сина Јакова Будимчића из Банчића, Љубиње. Казивање Десанке Дракулић
кћери Лазара Перишића из Влаховића, Љубиње. Казивање Владе Круља сина Милана
Круља, из Витоње, Љубиње. Казивање Раде Прибишића сина Саве Прибишића из
Драчева, Попово поље. Казивање Радована Милојевића сина Јока Милојевића из
Кукоглавице, Требиње. Казивање Радована Самарџића сина Илије Самарџића из
Крстаче, Билећа. Казивање Радована Спајића синовца Митра Спајића из Ива, Требиње.
Казивање Милана Божичковића сина Стевана Божичковића из Шкара, Оточац.
Казивање Милана Кнежевића сина Раде Кнежевића из Бунића, Кореница. Казивање
Бранка Станића сина Милана Станића из Мутилића, Удбина. Казивање Дане
Миливојевића сина Тодора Миливојевића из Полаче код Книна. Казивање Стевана
Басарића сина Марка Басарића из Дивосела, код Госпића. Казивање Јанка Шкорића сина
Дане Шкорића из Брезовца код Грачаца. Казивање Остоје и Драгице Мицић и Милке
Арсић сина и кћери Јована Мицића из Мајског Тртника, Глина. Казивање Борке Бијелић
кћери Дане Цвијановића из Толића Удбина. Казивање Славка Пантелића сина Марка
Пантелића из Грачаца. Казивање Радојке Ђордан кћери Мане Дракулића из Вреле Ријеке,
Кореница. Казивање Душана Дракулића сина Стевана Дракулића из Вриле Ријеке,
Кореница. Казивање Николе Жегарца сина Арсе Жегарца из Главаца, Оточац. Казивање
Николе Банића, унука Николе Банића из Мекињара, Удбина. Казивање Обрада Радочаја
унука Обрада Радочаја из Крчане, Удбина. Казивање Митра Марјановића сина Милан
Марјановића из Висућа, Удбина. Казивање Душка Радочаја унука Стеве Радочаја из
Крчане, Удбина. Казивање Ђуре Алексића сина Петра Алексића из Старог Села, Оточац.
Казивање Јова Раичковића сина Марка Раичковића из Брајића, Будва. Казивање Јова
Мартиновића сина Ђура Мартиновића из Брајића, Будва. Казивање Сава Франовића



о којима имамо сазнања о њиховом одласку и боравку у САД до тренутка
одласка у српске добровољце, у 29 описа имамо само фрагменте њиховог
боравка у САД, а у 17 биографија имамо подробне описе боравка,8 док је у 4
случаја породично сећање на боравак у САД изузетно исцрпно и заузима
централно место у целокупном породичном памћењу на живот добровољца.9 У
14 породица сачувано је породично сећање у сегментима на њихов одлазак у
печалбу у САД у периоду 1903–1914. год.10 Од укупно 14 сачуваних породичних
сећања у 10 биографија је то сећање на печалбаре који су отишли као малолетни
у САД, од чега је њих 9 само прешло пут преко океана и дошло у место у САД где
су их чекали очеви или браћа,11 а њих двојица путовали су на лажни пасош (Јован
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сина Тома Франовића из Ђеноше, Будва. Казивање Марка Поповића сина Јока Поповића
из Брајића, Будва. Казивање Вукала Стојановића сина Андрије Стојановића из Брајића,
Будва. Казивање Николе Мидоровића сина Милоша Мидоровића из Загоре, Котор.
Казивање Казивање Вељка и Сава Раичковића синова Митра Раичковића из Брајића,
Будва. Казивање Бранка Мартиновића сина Николе Мартиновића из Брајића, Будва.
Казивање Милана Лазаревића сина Раде Лазарова из Варјаша, Темишвар. Казивање
Драгана Поноћка унука Јована Поноћка из Подвране, Босанска Крупа.
8 Казивање Милутина Вучуревића сина Николе Вучуревића, Петра Вучуревића сина
Божидара Вучуревића, Милана Кнежевића сина Раде Кнежевића, Јове Раичковића сина
Марка Раичковића, Стевана Басарића сина Марка Басарића, Илије и Наде Прибишић
сина и кћери Михајла Прибишића, Недељка Лучића сина Владимира Лучића, Николе
Рудана сина Јована Рудана, Милана Божичковића сина Стевана Божичковића, Душка
Радочаја унука Стеве Радочаја, Обрада Радочаја унука Обрада Радочаја, Драгана
Поноћка унука Јована Поноћка, Раде Прибишића сина Саве Прибишића.
9 Казивање Јова Мартиновића сина Ђура Мартиновића, Николе Банића унука Николе
Банића, Цвије Чолић кћери Ристе Ножице, Владе Круља сина Милана Круља.
10 „Брат Николин Ђуро се налазио у Америци и послао му енглески речник. Николин отац
Обрен позајмио је паре од Ристе Курилића да и Никола оде у Америку. Из Дубровника је
Никола кренуо и једино му је шешир Ристин био оријентир да се не изгуби. Казивање
Милутина Вучуревића сина Николе Вучуревића, Петра Вучуревића сина Божа
Вучуревића, Живке Круљ ћерке Владимира Чолића, Милана Поповића сина Владимира
Поповића, Милана Божичковића сина Стевана Божичковића, Милана Кнежевића сина
Раде Кнежевића, Бранка Станића сина Милана Станића, Дане Миливојевића сина
Тодора Миливојевића, Стевана Басарића сина Марка Басарића, Јанка Шкорића сина
Дане Шкорића, Остоје и Драгице Мицић и Милке Арсић сина и кћери Јована Мицића,
Борке Бијелић кћери Дане Цвијановића, Јова Раичковића сина Марка Раичковића, Јова
Мартиновића сина Ђура Мартиновића, Цвије Чолић ћерке Ристе Ножице.
11 „Раде је имао само 14 година када је 1914. године отишао у Америку. Имао је са собом
завежљај и на прсима картонски напис где и коме иде. На броду је био у време атентата.
Сви су били узбуђени и викали су: Збогом Европо у теби ће бити рата.“ Казивање Милана
Кнежевића сина Раде Кнежевића, Бранка Станића сина Милана Станића, Дане
Миливојевића сина Тодора Миливојевића, Стевана Басарића сина Марка Басарића,
Остоје и Драгице Мицић и Милке Арсић сина и кћери Јована Мицића, Јова Мартиновића
сина Ђура Мартиновића, Јова Раичковића сина Марка Раичковића, Милана
Божичковића сина Стевана Божичковића, Милутина Вучуревића сина Николе
Вучуревића.



Мицић, Мајски Тртник, Глина12 и Марко Басарић, Дивосело, Госпић),13 док је
један од њих био слепи путник (Милан Станић, Мутилић, Удбина).14 Од 14
добровољаца о којима постоји сећање о одласку у САД 6 њих је из Лике, по један
је из Баније и Далмације, 4 из Херцеговине и 2 из Боке Которске, односно
племенске општине Брајићи код Будве. Од 46 ликова српских добровољаца о
којима у породицама постоји сећање на боравак у САД 33 нису били покретљиви
и налазили су се на једном месту у време боравка у САД, а 13 њих је било
мобилно и путовало је широм САД у потрази за послом.15 Печалбари из Поповог
поља и околине Требиња (Зубци) били су у Калифорнији (Лос Анђелос – 5,16 Сан
Франциско – 417), а један је био у руднику Бизби, Аризона.18 Из племенске
општине Брајићи, код Будве, 5 печалбара радило је у руднику бакра Бјута,19

Монтана, а један печалбар у Сан Дијегу, Калифорнија.20 У Чикагу је радило 5
добровољаца, у Питсбургу у жељезарама двојица описаних печалбара из Лике,21

један печалбар из околине Босанске Крупе радио је у Детроиту,22 а један
Банаћанин у Синсинатију, Охајо.23 За једног печалбара из Лике зна се и место
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12 „Тата је узео од ћаће Илије два коња и продао их на вашару у Петрињи. Пошто је имао
само 17 година и направио је пасош на име неког Николе Дубајића.“ Казивање Остоје
Мицића сина Јована Мицића.
13 „Марко је 1914. год. имао само 17 година и направио је пасош на име своје сестре
Саве.“ Казивање Стевана Басарића сина Марка Басарића.
14 „У Ђенови се Миле укрцао као слепи путник у брод, а у Њујорку је лучким властима
објаснио да иде у ‘Шакрамент’.“Казивање Бранка Станића сина Милана Станића.
15 Казивање Милана Божичковића сина Стевана Божичковића, Милана Кнежевића сина
Раде Кнежевића, Душка Радочаја унука Стеве Радочаја, Николе Банића унука Николе
Банића, Душана Дракулића сина Стевана Дракулића, Обрада Радочаја унука Обрада
Радочаја, Стеве Басарића сина Марка Басарића, Јанка Шкорића сина Дане Шкорића,
Бранка Станића сина Милана Станића, Остоје и Драгице Мицић сина и ћерке Јована
Мицића, Јова Мартиновића сина Ђура Мартиновића, Петра Вучуревића сина Божидара
Вучуревића, Цвије Чолић ћерке Риста Ножице.
16 Казивање Рада и Наде Прибишић сина и ћерке Михајла Прибишића, Босе Анђелић ћерке
Луке Дерикучке, Милована Будимчића сина Јакова Будимчића, Десанке Дракулић ћерке
Лазара Перишића, Владе Круља сина Милана Круља.
17 Казивање Цвије Чолић ћерке Ристе Ножице, Николе Рудана сина Јована Рудана, Раде
Прибишића сина Саве Прибишића, Радована Милојевића син Јока Милојевића.
18 Казивање Петра Вучуревића сина Божидара Вучуревића.
19 Казивање Марка Поповића сина Јока Поповића, Вукала Стојановића сина Андрије
Стојановића, Јова Мартиновића сина Ђура Мартиновића, Јова Раичковића сина Марка
Раичковића, Вељка и Сава Раичковића синова Митра Раичковића, Бранка Мартиновића
сина Николе – Ника Мартиновића.
20 „Томо је био кувар у ресторанима у Сан Дијегу.“ Казивање Сава Франовића сина Тома Франовића.
21 Казивање Душана Дракулића сина Стевана Дракулића, Душка Радочаја сина Стеве Радочаја.
22 „Јован је радио у Детроиту у кланици.“ Досадила ми је фабричка пиштаљка „говорио је“.
Казивање Драгана Поноћка унука Јована Поноћка.
23 „Рада је радио у Синсинатију у фабрици гуме.“ Казивање Милана Лазаревића сина Раде
Лазарова.



боравка у једном мањем месту у САД (Рок Спрингс, држава Вајоминг).24 Мобилни
печалбари радили су на више места у САД и мењали послове, а и они који су се
налазили на једном месту такође су услед животних прилика били принуђени да
мењају послове. У породичном сећању остао је траг да су њихови очеви у 17
случајева радили на пословима у рудницима а траг о несрећама у рудницима
остао је у сећању код њих двоје;25 по тројица печалбара радили су у кланичној
индустрији и на различитим фабричким пословима, по двоје на сечи шуме,
копању канала, у ресторанима, и у трговинама, а по један на пољским
пословима, у железари и на прузи што је укупно 34 печалбара за које постоји
сазнање које су послове обављали у САД док за њих 12 нема таквих података. Од
13 мобилних печалбара чак њих 10 су били Срби из Хрватске (9 из Лике и 1 из
Банија)26 од укупно 17 Срба из Хрватске о чијем животу и раду у САД постоји
породично памћење што значи да је овај део српске емиграције у САД био
најмобилнији. У породичном памћењу 8 печалбара, каснијих српских
добровољаца, постоји сазнање да су у САД били склони тучама, коцки и
алкохолу и свих осморо били су изразито мобилни. У сећању на двојицу
мобилних печалбара постоји породична прича да су срели глумца Чарли
Чаплина (Јован Мицић, Мајски Тртник, Глина27 и Ристо Ножица, Галичић, Попово
поље28) а код једног да је срео Емилијана Запату (Никола Вучуревић, Запријесека,
Требиње29). Само један од печалбара био је ожењен и живео је са женом из
родног краја,30 а један печалбар је требало да се жени Американком.31 О
заједничком животу печалбара у САД у два породична казивања имамо
детаље32, а само у 3 случаја постојао је контакт ван српске заједнице (у два
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24 „Ујак Никице Банића у Рок Спрингсу био је „бос“ на железници и Никица је ту две године
дресину возио.“ Казивање Николе Банића унука Николе Банића.
25 „Године 1911. десила се несрећа у руднику. Владимир је три дана у руднику лежао.
После када су га извадили ништа није чуо. Слух му је од те несреће трајно остао оштећен.“
Казивање Недељка Лучића сина Владимира Лучића.
26 Казивање Милана Божичковића сина Стевана Божичковића, Милана Кнежевића сина
Раде Кнежевића, Душка Радочаја унука Стеве Радочаја, Николе Банића унука Николе
Банића, Душана Дракулића сина Стевана Дракулића, Обрада Радочаја унука Обрада
Радочаја, Стеве Басарића сина Марка Басарића, Јанка Шкорића сина Дане Шкорића, Бранка
Станића сина Милана Станића, Остоје и Драгице Мицић сина и ћерке Јована Мицића.
27 Казивање Остоје Мицића сина Јована Мицића.
28 „У салун уђе, ђаволију неку направи па оде.“ Казивање Цвије Чолић кћери Ристе Ножице.
29 „У руднику у Калифорнији срео је генерала Запату који је скупљао паре за оружје. Ви
нисте обичан човек,“ рекао му је. Казивање Милутина Вучуревића сина Николе
Вучуревића.
30 „У Синсинатију Рада Лазаров оженио се Олгом Латинкин која је такође била из његовог
села Варјаша“. Казивање Милана Лазаревића сина Раде Лазарова.
31 „Митар је требало да се жени ћерком власнице „салуна“, али је отишао у балканске
ратове.“ Казивање Радована Спајића синовца Митра Спајића.
32 „Браћа Прибишић су заједно живела, њих пет, и заједно су хлеб месили и пекли.
„Бродет ти у квас“ говорио је мешавином енглеског и српског Сава.“ Казивање Раде
Прибишића сина Саве Прибишића, Казивање Недељка Вујовића сина Борише Вујовића.



случаја помињали су се Мексиканци и у једном случају Француз33). Три
печалбара су била друштвено организована у српске организације тј . били су
чланови српских соколских друштава у САД.34

О пријављивању и одласку у добровољце српских печалбара у САД
постоји породично сећање код 15 потомака српских добровољаца од њих 83
који су дошли у српску и црногорску војску из САД или 18% од укупног броја.
Мотиви пријављивања и одласка у добровољце на различите начине остали су
у породичном памћењу. У сећању Мирка Обрадовића, унука Цветка
Обрадовића, из Седлара у Поповом пољу, иначе четника у Добровољачком
одреду: „1914. године пет њих другова Херцеговаца упутили су писмо Михајлу
Пупину да хоће у добровољце. Пупин им је одговорио да могу ићи о свом трошку
и они су сами скупили новац и из Сан Франциска дошли у Њујорк, а у Европу
лађом Њујорк–Напуљ“.35 По сећању Вукала Стојановића сина Андрије
Стојановића његов отац је предводио групу од 14 племеника из Брајића код
Будве који су као добровољци дошли у црногорску војску 1914. године из
рудника Бјуте у Монтани.36 Милан Круљ, из Витоње код Љубиње, 1915. године
у Лос Анђелесу пријавио се у добровољце, а брат Јово га је одговарао од тога
„хватао га за рукав и говорио му да не иде, да богатство не оставља“.37

Осталих 11 добровољаца о којима постоји породично сећање на њихов
одлазак у добровољце пријавили су се у српску војску 1917–1918 године. У
породичном памћењу на двојицу добровољаца помиње се утицај гуслара Петра
Перуновића – Перуна и решеност да се пријаве у добровољце после његовог
гусларског наступа.38 У сећању Јанка Шкорића на оца Дану Шкорића, из
Брезовца, код Грачаца, сећање на тренутак пријављивања у добровољце је врло
детаљно, драматично и живописно:

„У бурту један официр тражио је добровољце и држао нашима ватрен
говор, а они су ћутали. У један трен устала је једна жена и рекла „Ко се не осећа
мушко да обуче сукњу, а мени да да лаче.“ После тога сви они што су слушали
уписали су се.“39 Сећање на пријављивање у добровољце његовог деде Стевана
Радочаја, из Крчане код Удбине, врло је непосредно код унука Душка Радочаја
и произилазило је из карактера живота дела личких печалбара у САД: „Срећа
што се заратило па је превоз до куће био бесплатан“.40 „Кад иду они од 30 година
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33 „Године 1904. Јоко је дошао у Сан Франциско код ујака Вида Продановића који је са
неким Љубибратићем држао ресторан за наше људе. Ту се дружио са неким музичарем,
а главни друг му је био Француз Келер са којим се и сликао на мотоциклу у Окланду.“
Казивање Радована Милојевића сина Јока Милојевића.
34 Казивање Јелице Савић ћерке Душана Козића, Николе Рудана сина Јована Рудана и
Илије и Наде Прибишић сина и ћерке Михајла Прибишића.
35 Казивање Мирка Обрадовића унука Цветка Обрадовића.
36 Казивање Вукала Стојановића сина Андрије Стојановића.
37 Казивање Владе Круља сина Милана Круља.
38 Казивање Остоје Мицића сина Јована Мицића, Милана Кнежевића сина Раде Кнежевића.
39 Казивање Јанка Шкорића сина Дане Шкорића.
40 Казивање Душка Радочаја унука Стевана Радочаја.



идем и ја“ мотив за одлазак у добровољце је био код 18‐ годишњег Раде
Кнежевића из Бунића, код Коренице.41

Породично памћење на одлазак 8 Срба из САД у добровољце у
њиховим биографијама је фрагментарно и случајно, али даје одређену
атмосферу која је владала међу печалбарима у време пријављивања у
добровољце. Обрен Поповић, из Месара, код Требиња носио је српску заставу
у чети „Зрињски“ која је требало да окупи хрватску емиграцију у Питсбургу.42 По
казивању Остоје Мицића сина Јована Мицића, из Мајског Тртника код Глине,
„они су се ноћ пре поласка лађе у Њујорку у једном „ бурту“ потукли с
Хрватима“.43 Божидар Вучуревић из Запријека, код Требиња „ кренуо је у рат са
другом Голубом Самарџићем и они су се фотографисали заједно у Бафалу.“44

Одлазак у добровољце Николе Банића из Мекињара, код Удбине, упамћен је у
породици јер су „ у њујоршкој луци он и друг му Ђуро док су чекали лађу ушли
у један чамац и веслали.“45 Код четворице, у породицама је запамћен полазак у
добровољце по друговима који су са њима били, а који су касније населили исте
колоније у Банату.46

Пут преко океана делимично је оставио трага у породичном сећању
добровољачког потомства. У сећању Петра Вучуревића, из Запријесека, код
Требиња, на оца Божидара Вучуревића: „Они су сви на броду добили плава
одела да личе на раднике, а онда су их терали да на броду тимаре мазге. Сви су
то одбили јер нису кренули у рат да тимаре мазге него у српску војску. У
Саутхемптону, у Енглеској, силан свет је изашао да их види док су се
искрцавали.“47 Ипак, најснажнији утисак путовања морем на породично сећање
потомака српских добровољаца који су дошли из САД оставио је бродолом
брода „Бриндизи“ 6. јанура 1916. Године, на пет стотина метара далеко од обале
у заливу Свети Јован Медовански у Албанији. Том приликом потонуло је 399
добровољаца, а спасено је из мора 107 људи.48

У породичном сећању Николе Мидоровића сина Милоша Мила
Мидоровића из Загоре, код Котора, стоји: „ Отац иако је код мора растао није
знао да плива. Када је лађа почела да тоне људи су се пењали на катарке. Мило
је легао на џак брашна и сатима тако остао у мору док га нека рука није на чамац
повукла. Када је изашао на обалу од Француза је добио ћебе.“49 Милан Круљ из
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41 Казивање Милана Кнежевића сина Раде Кнежевића.
42 Казивање Радмиле Кастратовић ћерке Обрена Поповића.
43 Казивање Остоје Мицића сина Јована Мицића.
44 Казивање Петра Вучуревића сина Божидара Вучуревића.
45 Казивање Николе Банића унука Николе Банића.
46 „Са оцем су на лађи били и добровољци Перо Личина и Јанко Сантрач. Перо Личина је
носио америчку заставу.“ Казивање Саве Франовића сина Тома Франовића,Стеве
Басарића сина Марка Басарића, Недељка Лучића сина Владимира Лучића, Милана
Лазаревића сина Раде Лазарова.
47 Казивање Петра Вучуревића сина Божидара Вучуревића.
48 И. Петровић, Верници отаџбине, Нови Сад 2000, 413–417.
49 Казивање Николе Мидоровића сина Мила Мидоровића.



Витоње код Љубиња на дан бродолома напунио је 24 године. „Изненада је
експлозија одјекнула и млаз воде је шикнуо. Милану је вода напунила уста и
нашао се у њој. Прво је на џак брашна налегао па на неку даску. Два–три пута су
га таласи близу обале доносили и враћали. На крају му је један српски војник
успео руку да пружи“ сећање је на бродолом „Бриндизија“ његовог сина Владе.50

Добровољци који су долазили из САД у српску војску пролазили су обуку
у француским логорима у Бизерти, у Тунису. У породичном памћењу на животе
четворице добровољаца остали су сегменти боравка у Бизерти. Српски капетан
Палигорић терао је добровољце из Америке да трче уз брда песка: „Морате
скинути то сало“ капетан им је говорио. На крају обуке им је одржао говор у
којем је рекао „Јунак је онај ко жив и здрав дође кући“ сећање је у породици
Божичковић на боравак и обуку Стевана Божичковића, из Шкара, код Оточца у
Бизерти.51 „Никола је имао обичај да не спава пуно, свега четири сата па је тако
чинио у Бизерти. Ноћ му је била дуга те је Никица ноћу разне ђаволије смишљао.
Једне ноћи неки војник на кундак га је дочекао, у стомак ударио и Никици пару
истерао па се Никица ђаволија оставио“ сећање је Николе Банића унука Николе
Банића на обуку Николину у Бизерти.52 У сећању Остоје Мицића сина Јована
Мицића из Мајског Тртника, код Глине забележен је тежак инцидент у време
обуке. „Један каплар на обуци претукао је једног добровољца и добровољци су
га убили бајонетима. Тада је међу добровољце дошао неки српски пуковник и
рекао да су они српске патриоте и да не сме нико да их шамара.“53

У пет породичних сећања добровољаца пристиглих из САД налазе се
описани сукоби са српским официрима или подофицирима који су произилазили
из међусобно различитог схватања војничке дисциплине, али и различитог поимања
етоса или, можда боље, поимања етике Срба из Србије и Срба из динарских крајева.
„На Солунском фронту један српски наредник Митра је ударио а Митар му је ударац
вратио“ сећање је Радована Спајића синовца Митра Спајића, из Ива код Требиња,
на сукоб стрица добровољца са једним српским подофициром.54 Мило Мидоровић,
из Загоре, код Котора, борац Батаљона Срба – добровољаца није дозволио да га
неки српски поручник туче и капетану је на рапорту рекао: „Ја сам дошао да се борим
против четири непријатеља, а он хоће да ме срамоти пред друговима и бије. Ни ја
моју жену у Грбаљ не корим пред другима.“55 Међу добровољцима црногорске
војске пореклом са Брајића, код Будве, као један од главних разлога што су се
опредељивали за француску а не за српску војску на Крфу марта 1917. године56
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50 Казивање Владе Круља сина Милана Круља.
51 Казивање Милана Божичковића сина Стевана Божичковића.
52 Казивање Николе Банића унука Николе Банића.
53 Казивање Остоје Мицића сина Јована Мицића.
54 Казивање Радована Спајића синовца Митра Спајића.
55 Казивање Николе Мидоровића сина Милоша Мидоровића.
56 Добровољци црногорске војске по пребацивању на Крф били су смештени на острву
Лазарет, да би 17. фебруара 1916. године били премештени на полуострво Корађо.
Опредељивање црногорских добровољаца да ли ће служити у српској или француској
војсци извршено је 9. марта 1916. године. Према извештају француског генерала Мондезира



наводиле су се претње, понижавања и туча која се практиковала према војнику
у српској војсци. „Ми ћемо да вас нахранимо, обучемо, па ћемо да вас шибамо“
наводе се речи српског официра изречене добровољцима у црногорској војсци
1916. у породичном сећању на добровољца Влада Клаћа, из Брајића, код Будве,
као и на добровољце из исте племенске општине Пера и Јока Поповића.57

Како је српске добровољце пристигле из САД видела српска Врховна
команда види се из писма штаба српске Врховне команде од 17. октобра 1917,
а на основу извештаја командира чета.

„Добровољци пристигли из Бизерте, а из САД су из десет југословенских
покрајина већином вере православне, са малим бројем католика и ниједним
мухамеданцем... Са идејом о новој држави Југословена врло мало су упознати
и та идеја је за њих потпуно нова. Већина њих зна за подвиге српске војске... По
темпераменту су то људи – већина њих лакомислени, претерано осетљиви, до
крајности либерални, склони пијанству, лако пријемчиви на обуку, врше све
војничке радове послушно, но често са негодовањем... Физички су одлично
развијени, доста покретљиви, насртљиви, али ноћу неодлучни и плашљиви и
недовољно пажљиви... Према старешинском кадру су неповерљиви и
недовољно искрени док према нашем војнику показују пуно саосећања и
болећивости што даје често прилике варалицама да их искористе... Поштовања
према подофицирском кадру не придају ни мало, често одбијају да изврше
њихова наређења... Долазе са много одушевљења, показују много љубави
према оружју... Одмах по доласку, ван службе, издвајали су се по групицама
било по покрајинама било по ранијем друговању... На крају командири додају
да су добровољци само одушевљени на Његово величанство Краља Петра и
Његово Височанство Престолонаследника.“58

Породично памћење на борбе које су прошли добровољци који су
дошли из САД у српску и црногорску војску током Првог светског рата сачувано
је у 33 породице потомака добровољаца, који су стигли из САД од укупно 83 или
у 39,7%. То је случај у 19 породица добровољаца црногорске војске59 од којих је
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од 1.700 бивших добровољаца црногорске војске 450 је желело да ступи у српску војску
(26,5%), 1.100 у француску Легију странаца (64,7%), а 150 је одбило било какво
ангажовање (8,8%) Д. Вујовић, Француска и југословенски добровољци, Србија 1916,
Београд 1987, 21.
57 Казивање Михајла Клаћа сина Влада Клаћа, Ђура и Јована Поповића синовца и унука
Пера Поповића, Марка Поповића сина Јока Поповића.
58 Писмо Обр. 19126 штаба српске Врховне команде комаданту 1. армије, Солун 17.
октобар 1917. године, Југословенски добровољци 1914–1918, 382–384.
59 Казивања Јова Мартиновића сина Ђура Мартиновића, синовца Крста Мартиновића
и о Јоку Живановићу, Марка Поповића сина Јока Поповића, Недељка Вујовића сина
Борише Вујовића и о Сими Будалићу, Михајла Клаћа сина Влада Клаћа, Ђура Поповића
синовца Пера Поповића, Марка Ивановића о Васу Борети, Илије Ивановића сина Петра
Ивановића, Јова Раичковића сина Марка Раичковића, Вељка и Сава Раичковића синова
Митра Раичковића, Драгослава и Олге Николић сина и ћерке Ђорђија Николића, Вукала
Стојановића сина Андрије Стојановића, Николе Мидоровића сина Милоша Мидоровића, 



8 било укључено током периода 1916–1917. године у Батаљон Срба доброво ‐
љаца у борбама на Солунском фронту. У 10 случајева имамо сећања на учешће
добровољаца у борбе на Солунском фронту и то по 4 добровољца пореклом из
Лике и Херцеговине и по једног добровољца пореклом из Босне и Баније.60

Породична сећања на борбена дејства сачувана су такође и у биографијама два
добровољца у Добровољачком одреду војводе Вука.61 Потпуно специфично
породично сећање је на „комитовање“ Николе Вучуревића, из Запријесека, код
Требиња у Црној Гори 1916–1918. године у памћењу његовог сина Милутина и
на „комитовање“ Марка Радомана из Љуботиња, код Цетиња, у сећању његових
синова Бранислава и Светислава и ћерке Љубице.62

Најживља и најпотпунија сећања на борбе у Првом светском рату налазе
се управо у породицама добровољаца Добровољачког одреда и Батаљона Срба
– добровољаца. У сећању Мирка Обрадовића унука Цветка Обрадовића из
Седлара, у Поповом пољу, четника Добровољачког одреда: „Код Лебана се први
пут тукао с Бугарима прса у прса. Бајонет му је ту пробио руку и направио рану
за цео живот. Повлачећи се преко Албаније само су неки купус јели код Скадра.
Слушао је како је војвода Вук два пута одбијао наређење комаданту Дринске
дивизије да своје војнике пошаље на Сиву Стену и рекао му „Ако останем жив
или ја нећу бити комадант одреда или ти нећеш бити комадант дивизије.“63 У
сећању Николе Рудана на свог оца Јована Рудана, из Банчића, код Љубиња он је:
„У одреду војводе Вука на Чемернику 1915. године рањен под плећку. Добио је
две Обилића медаље. У борби за Кајмакчалан рањен је у кост подлактице,
куршум је разнео кост и отац је цео живот остао инвалид.“64

У сећању на Јока Живановића, из Брајића, код Будве, борца у Батаљону
Срба добровољаца Ђуро Мартиновић каже: „Он је био добровољац у Брајићкој
чети, а после се определио за српску војску. Преко Албаније водио је у
повлачење 13‐годишњег сина Илију којег су после узели Французи и одвели га
на школовање у Француску. У Батаљону Срба добровољаца учествовао је у
борбама и за то био одликован Карађорђевом звездом. Није хтео да је прими
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Бранка Мартиновића сина Николе Мартиновића и синовца Сава Мартиновића,
Бранислава, Светислава и Љубице Радоман синова и кћери Марка Радомана, Марка
Драгићевића сина Михајла Драгићевића.
60 Казивање Славка Пантелића сина Марка Пантелића, Милана Милошевића сина
Петра Милошевића и синовца Мане Милошевића, Милана Божичковића сина Стевана
Божичковића, Петра Вучуревића сина Божидара Вучуревића, Радована Самарџића сина
Илије Самарџића, Владе Круља сина Милана Круља, Недељка Лучића сина Владимира
Лучића, Милана Видовића сина Стевана Видовића, Остоје и Драгице Мицић сина и
кћери Јована Мицића.
61 Казивање Мирка Обрадовића унука Цветка Обрадовића, Николе Рудана сина Јована Рудана.
62 Казивање Милутина Вучуревића сина Николе Вучуревића, Бранислава, Светислава и
Љубице Радоман синова и ћерке Марка Радомана.
63 Казивање Мирка Обрадовића унука Цветка Обрадовића.
64 Казивање Николе Рудана сина Јована Рудана.



док је нису дали и његовом другу Херцеговцу Дедијеру („Он је био ђе и ја.“).65 По
казивању Вукала Стојановића сина Андрије Стојановића из Брајића, код Будве,
који се такође борио у Батаљону Срба добровољаца: „После борбе прса у прса
на батаљон се сручила бугарска коњица. На Андрију су налетела три коњаника.
Последњим метком једног је оборио, од другог се одбранио употребљавајући
цев пушке. Трећи му је забио сабљу под плећку. Када су болничари купили
рањенике као кроз маглу је чуо речи: „Овај је мртав“. Последњом снагом је
викнуо: „Жив сам.“ Месецима је после живео између живота и смрти. Плућно
крило било му је раздерано сабљом. За ову борбу добио је Обилића медаљу.“66

У сећању Николе Мидоровића сина Милоша Мидоровића, из Загоре, код Котора,
такође је остала запамћена борба бораца из Батаљона Срба добровољаца са
бугарском коњицом: „Мило је ишао у извидницу. Одједном су се на једној
ледини појавила четири коња без јахача. Одједном испод трбуха коња
исправише се бугарски коњаници. Поручник и српски војници пали су
прободени. Једног коњаника Мило је убио. Од сабљи бугарских коњаника Мило
се бранио пушком. Милов шлем коњаници су сабљама исекли и Мило је пао
обливен крвљу и ућутао се. После се вратио у српске ровове и за ту борбу добио
је Обилића медаљу.“67

Памћење о борбама на Солунском фронту код 10 потомака српских
добровољаца пристиглих из САД је фрагментарно и маргинално. У памћењу
Остоје и Драгице Мицић сина и ћерке Јована Мицића из Мајског Тртника код
Глине: „Тата је био артиљерац и тумач, јер је добро знао енглески. Из рата је
донео чутурицу – поклон српског војника. Био је мало наглув, од топова.“68 У
сећању Владе Круља сина Милана Круља из Витоње, код Љубиња: „Милан је
рањен на Солуну и цео живот му је делић куршума остао у телу.“69 И Владимир
Лучић из Мркоњића у Поповом пољу „рањен је на Солуну од гелера ручне
бомбе. Имао гелере до краја живота иза увета, на леђима и у десној бутини.“70

У сећању Славка Пантелића сина Марка Пантелића из Грачаца: „Отац је био
везиста на централи. Тамо је виђао кола која погинуле одвозе а хлеб довозе па
доњу кору од хлеба цео живот је скидао.“71 По сећању Милана Милошевића
сина Петра Милошевића из Висућа код Удбине и синовца Мане Милошевића:
„Петар је на Солуну био метком по боку окрзнут, а Мани је метком вилица
разнесена и једва је остао жив“.72 У сећању Милана Видовића сина Стевана
Видовића, из Видова поља, код Босанског Грахова: „Отац је био на хаубици у
Шумадијској дивизији и био је поднаредник и командир одељења. Ти топови
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65 Казивање Ђура Мартиновића о Јоку Живановићу.
66 Казивање Вукала Стојановића сина Андрије Стојановића.
67 Казивање Николе Мидоровића сина Милоша Мидоровића.
68 Казивање Остоје и Драгице Мицић сина и ћерке Јована Мицића.
69 Казивање Владе Круља сина Милана Круља.
70 Казивање Недељка Лучића сина Владимира Лучића.
71 Казивање Славка Пантелића сина Марка Пантелића.
72 Казивање Милана Милошевића сина Петра Милошевића и синовца Мане Милошевића.



су силно приликом испаљивања трзали и он их је „шпрајцовао“. Једном
приликом граната је испред експлодирала и убила магарца испред њега који га
је на тај начин заштитио.“73 У памћењу Петра Вучуревића његов отац Божидар
Вучуревић из Запријесека, код Требиња: „Приликом пробоја Солуна јавио се да
пренесе вест о опасности за суседни батаљон. Том приликом метак је пробио
шлем и окрзнуо га и зато је одликован Обилића медаљом“.74 У сећању Радована
Самарџића на оца Илију Самарџића из Крстаца код Билеће о пробоју Солунског
фронта налази се следећа информација „Двадесет и четири сата је грувало без
престанка и онда је војска на јуриш кренула.“75 „Шта да причам мртви, рањени,
крв“ цитира речи свог оца Милан Божичковић син Стевана Божичковића, из
Шкара код Оточца, о његовом сећању на борбе на Солунском фронту.76

„После рана на Мојковцу отац се лечио у Шишовићима па се одметнуо
у комите. Комитовао је у Ријечкој и Катунској нахији и 1918. године разоружавао
је аустроугарску војску“ сећање је Бранислава, Светислава и Љубице на оца
Марка Радомана из Љуботиња код Цетиња на његово „комитовање“ после 1916.
године.77 У сећању Милутина Вучуревића „комитовање“ његовог оца Николе
Вучуревића 1916–1918. године заузима средишње место у породичном памћењу:

„Из никшићке болнице отац се одметнуо у планину. Са њим су у чети
били браћа Јакићи и Драгиша Кецојевић. Били су у Сињајевини. Ноћивали су у
колибама а зими у пећинама. Вуци су им прилазили и комите су им кости од
оваца бацали. Било је и лажних комита које су комите убијале. Замало их једном
није заробила потера. Браћа Јакићи су је осетили и изашли из колибе. Ту су у
близини видели неког риђег Швабу како дува у пиштаљку. Комите су отвориле
ватру и риђи Швабо је пао па су они утекли. До Копаоника стизала је његова
чета...“78

О повлачењу преко Албаније и боравку на „острву смрти – Виду“ такође
постоје сећања у појединим добровољачким породицама. У сећању Митра
Марјановића на свог оца Милана Марјановића из Висућа код Удбине,
повлачење преко Албаније је запамћено као најтежи догађај у његовом животу:
„После повлачења Милан је имао само нешто више од 30 кг. Од његовог пука
само је остала чета. Тифус је косио, глад, зима. Они крупнији прво су посустајали
и у снег падали, а они ситнији, попут Милана, боље су издржавали.“79 По
казивању Јова Раичковића, сина Марка Раичковића, из Брајића, код Будве:
„Марко је био изнурен после повлачења преко Албаније. Разболео се од
маларије и био је костур. Бацили су га на Видо да ту умре. Једног јутра се
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73 Казивање Милана Видовића сина Стевана Видовића.
74 Казивање Петра Вучуревића сина Божидара Вучуревића.
75 Казивање Радована Самарџића сина Илије Самарџића.
76 Казивање Милана Божичковића сина Стевана Божичковића.
77 Казивање Бранислава, Светислава и Љубице Радоман синова и кћери Марка Радомана.
78 Казивање Милутина Вучуревића сина Николе Вучуревића.
79 Казивање Митра Марјановића сина Милана Марјановића.



пробудио са 16 лешева око себе и једва се извукао.“80 „Митар је тешко болестан
бачен на Видо да ту умре. Слама коју су стављали одмах би ту била испрљана
људским изметом. Грк је прскао кречом беживотна тела. На гомилу тела и Митар
је бачен, брат Марко и племеник Перо Клаћ два пута су га са гомиле одређене
да се баци у море извлачили. Тек други пут су болничари на њему видели знаке
живота. Цело тело му је било прекривено ранама.“ Сећање је Сава и Вељка
Раичковића на боравак њиховог оца Митра Раичковића, из Брајића, код Будве,
на Виду – „острву смрти.“81

Поред сећања на борбе, у породицама добровољаца који су дошли из
САД остали су трагови подсећања на виђење њихових очева у односу на
савезнике, Французе и Енглезе, на боравак у савезничким болницама и на сам
чин ослобођења који је запамћен у биографијама 7 добровољаца. Mарко
Раичковић после спасавања са Вида био је на лечењу у француским болницама
у Орану и Бизерти и три месеца на опоравку у Паризу. По казивању његовог сина
Јова сваки дан би га француске медицинске сестре ословљавале са „Бон жур
жоли“, а пошто је био страствен коцкар у Паризу је одиграо своју најбољу партију
покера у животу.82 Његов брат Митар Раичковић са Вида је пребачен у болницу
„Хвар касарна“ у Бизерти где се неко време налазио у „соби смрти.“ „Ако би
војник парче меса од старешине украо ујутру би освануо укочен као даска“
сећање је његових синова Вељка и Сава на боравак свог оца у Бизерти. Када се
опоравио шетао је у болничком кругу и излазио у град где би понеку арапску
реч научио. Ту су дани били жарки, а ноћи хладне. Потом је био у логору Кама
Матриса код Алжира. Када се опоравио отишао је у Лион где је радио у фабрици
барута, па се пријавио у добровољце у мароканску дивизију. После рата четири
године радио је у Марсеју а две у Вердену. Упознао другове, научио језик. Од
Француза је научио да је вино храна.“83 Добровољац Јован Рудан који је рањен
у борбама на Кајмакчалану 1916. године такође је лечен у француској болници
где је један доктор хтео да га жени неком Францускињом.84 Добровољац
Владимир Чолић из Влаховића код Љубиња, због знања језика био је тумач код
енглеских војних мисија у српској војсци. У време епидемије тифуса у Србији
„енглеска болничарка Мери (која је била јако лепа) све је прокувавала, и ћебад
и чаршаве, и тако је заустављен тифус.“85

Чин ослобођења 1918. године упамћен је у породичном сећању
потомака седморо српских добровољаца који су дошли из САД. Марко
Раичковић, из Брајића, код Будве, по сећању његовог сина Јова 1918. Године је
као војник 2. „Гвозденог пука“ Моравске дивизије ослободио село Карлово у
Банату. „Ту смо били дивно дочекани и нас су онакве пуне вашака ставили у
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80 Казивање Јова Раичковића сина Марка Раичковића.
81 Казивање Вељка и Сава Раичковића синова Митра Раичковића.
82 Казивање Јова Раичковића сина Марка Раичковића.
83 Казивање Вељка и Сава Раичковића синова Митра Раичковића.
84 Казивање Николе Рудана сина Јована Рудана.
85 Казивање Живке Круљ ћерке Владимира Чолића.



кревете са белим чаршавима“86 сећање је у породици Раичковић. „До Новог Сада
његова јединица пешке је стигла. Ни кухиња нас није могла стигнути“ породично
је сећање у породици Будимчић на добровољца Јакова Будумчића, из Банчића
код Љубиња и његово памћење ослобођења 1918. године.87 „У својој јединици
Арсо је до Црне Траве стигао 1918. године и тамо је неке Жегарце затекао“
сећање је Саве Жегарца на свог оца Арсу Жегарца из Главаца, код Оточца и
ослобођење 1918. године.88 Сава Прибишић, из Драчева у Поповом пољу, по
причању његовог оца Раде „када је био близу села замолио је командира да оцу
као ослободилац однесе једну пушку са пет стотина метака из које су касније
1941. године у Поповом пољу први меци на усташе били испаљени.“89 „Када се
Јован Рудан из Банчића код Љубиња 1919. године вратио кући своје је замолио
за „коначиште“, јер га нису препознали и представио се као Крсто Чолић са
Влаховића. Када је скинуо шајкачу мајка га је познала по белегу на глави.“
Казивање је Јовановог сина Николе Рудана.90 Никола Вучуревић, комита, са
својом четом је први ушао у Требиње где је одржао говор.91 По ослобођењу у
Црној Гори „бјелаши су Андријином тасту Ђури Капи на Цетињу три краве узели.
С пушком у руци Андрија је отишао у српску команду на Цетињу и тасту вратио
краве“ сећање је Вукала Стојановића на догађаје у Црној Гори после ослобођења
1918. године и позицију свог оца у њима.92

Закључак

Од 778 добровољаца надељених земљиштем у пет средњебанатских
колонија (Војвода Степа, Руско Село, Банатско Вишњићево, Банатски Душановац,
Војвода Бојовић) из САД у српску и црногорску војску дошло је 211 добровољаца
насељених у овим колонијама или 27,1% од укупног броја. Од 220, интервјуом
прикупљених, биографија добровољаца насељених у овим колонијама 83 су
добровољци који су дошли у српску и црногорску војску из САД или 37,8% од
броја прикупљених биографија, што значи да је породично памћење код
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86 Казивање Јова Раичковића сина Марка Раичковића.
87 Казивање Милована Будимчића сина Јакова Будимчића.
88 Казивање Саве Жегарца сина Арсе Жегарца.
89 Казивање Раде Прибишића сина Саве Прибишића.
90 Казивање Николе Рудана сина Јована Рудана.
91 „Никола је био сав зарастао у браду. Берберу – муслиману рука је дрхтала док га је
бријао. Бриј свеца и ј....“ рекао је Никола. „Пази само ако посијечеш.“ После је Никола са
балкона народу држао говор. „Нико да се није усудио некога да дира и да убије. Они који
су криви нека одговарају. Поштен народ не смије нико да дира“ рекао је Никола
Вучуревић по казивању његовог сина Милутина Казивање Милутина Вучуревића сина
Николе Вучуревића.
92 Казивање Вукала Стојановића сина Андрије Стојановића.



потомака добровољаца који су дошли из САД нешто израженије у односу на
породично памћење на добровољце који су дошли из Русије, Италије, пребеглих
у Србију и Црну Гору итд. Породично сећање на боравак у САД сачувано у првој
генерацији њихових потомака присутно је у 46 породица потомака добровољаца
или 55,4% од укупног броја од којих је у 17 породичних сећања оно интезивно,
а од тога у 4 породице потомака добровољаца боравак у САД заузима средишње
место у породичном памћењу на добровољца. По казивању потомака
добровољаца који су дошли из САД они су тамо радили најтеже послове, за њих
17 је утврђено да су радили у рудницима, њих 13 је било изузетно мобилно,
односно кретали су се за послом широм САД, од чега су њих 10 били Срби из
Хрватске (Лика, Банија) и они су представљали у српској печалбарској
емиграцији најмобилнију групу. Сви печалбари живели су унутар својих
завичајних заједница, само у 3 случаја породична памћења помињу значајније
контакте ван српске заједнице, а само један печалбар живео је у породици, тј.
био је ожењен женом из свог краја (Банат). У 8 породичних сећања забележено
је да су њихови очеви били пријемчиви на пороке (коцку, алкохол, тучу) који су
их чекали око жељезара, рудника и фабрика у којима су радили. О мишљењу о
САД у породицама потомака добровољаца који су дошли из САД постоје само
четири сведочења. У казивању Петра Вучуревића, сина Божидара Вучуревића, из
Запријесеке, Требиње, стоји очева констатација: „Тамо је демократија.“93 По
сећању Николе Банића унука Николе Банића из Мекињара, код Удбине, његов
деда је говорио: „Е, да ми је сада и са 60 година отићи у Америку! И са 60 бих се
могло лијепије пара зарадити!“94 „Враг ти и твоја Америка, ђе си се и враћа из
ње“ сећање је Борке Бјелић ћерке Дане Цвијановића, из Толића, Удбина, на то
како се њена мајка Софија често обраћала њеном оцу.95 По сећању Недељка
Лучића сина Владимира Лучића из Мркоњића у Поповом пољу он је својим
синовима говорио „Америка је лепа али немојте у њу ићи!“96 На мали број
ставова изражених о САД свакако да је утицала старосна структура испитаника
(рођених између 1920. и 1940. године) који су одрастали и живели у
социјалистичкој Југославији и време прикупљања података (1996–2000. године),
иако о САД у сећањима потомака добровољаца који су боравили и радили у њој
нема негативних ставова према САД.

Мотив одласка у добровољце остао је запамћен у 15 породичних
сећања. Само два породична сећања помињу утицај агитације српске мисије у
САД, односно улогу гуслара Петра Перуновића – Перуна у одлуци њихових очева
да се пријаве у српску војску. У већини осталих случајева само се констатује да
се пријавио емигрант у српску или црногорску војску, а често се памте сасвим
маргинални тренуци („фотографисао се, веслао у чамцу у њујоршкој луци, ишао
заједно са неким људима који су се између два светска рата населили у селу“).
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93 Казивање Петра Вучуревића сина Божидара Вучуревића.
94 Казивање Николе Банића унука Николе Банића.
95 Казивање Борке Бјелић ћерке Дане Цвијановића.
96 Казивање Недељка Лучића сина Владимира Лучића.



У три сећања на српске добровољце из Лике мотиви пријављивања у
добровољце су изразито реалистични („бесплатан превоз, одлазак већине
чланова завичајне заједнице у добровољце, стид да се не пријави). Патриотизам
се као узрок пријављивања ни у једном породичном сећању није посебно
истицао, већ као да се подразумевао самом чињеницом што су тим чином као
аустругарски држављани жртвовали себе и своје породице.

Путовање морем добровољаца до прихватне луке сачувано је само у 4
породична сећања, али је оно најинтензивније и са драматичним детаљима у
два случаја у вези потапања брода „Бриндизи“ 6. јануара 1916. године у заливу
Свети Јован Медовански у Албанији.

Дочек од стране српских војника, официра и подофицира, као и обука,
такође делимично постоје у историјском памћењу потомака српских
добровољаца који су дошли из САД. Постоје детаљи о обуци у Бизерти у једном
породичном памћењу, али о догађајима који су се дешавали ван обуке, као и
сукобу добровољаца и српског каплара који их је обучавао. Добровољци
пристигли из САД који иначе нису служили војску и који су били склони
„либералнијим идејама“ нису били „лак војнички материјал за обуку“ и улазили
су у сукобе са неким навикама које су владале у српској војсци (псовка, батине)
што је било ван етичког кодекса добровољаца који су долазили из САД, а
посебно оних који су претходно били добровољци у црногорској војсци, која је
била тип народне војске.

У породичном памћењу 33 породице потомака српских добровољаца
постоје сећања на борбе у Првом светском рату од укупно 83 или 39,7%. У неким
случајевима та сећања су драматична и детаљна, посебно у породицама чији су
очеви били у Добровољачком одреду мајора Војина Поповића и у Батаљону
Срба добровољаца, а у већини осталих случајева су фрагментарна. Снажно је
породично памћење у две биографије на време које су њихови очеви провели
на Виду – „острву смрти“ као и на „комитовање“ једног добровољца у
црногорским планинама. У породичним сећањима је присутан позитиван став
према Француској и Французима, а тренуци ослобођења 1918. године путем,
махом сегментарних сећања, постоје у породичном памћењу на 7 српских
добровољаца.

Историјско памћење потомака српских добровољаца који су дошли из
САД на догађаје Првог светског рата израженије је и динамичније него код
потомака добровољаца који су дошли у српску и црногорску војску са других
страна (Русија, Италија, пребези у Србију и Црну Гору, српски ратни заробљеници
итд.). Српски печалбари у САД били су динамичан и мобилан део српске
популације из динарских крајева Аустроугарске, отворенији ка пријему „новина
из великог света“, односно искустава које је донела печалба у САД где су они
били у својој раној младости. Породична сећања на боравак у САД зато су
изражена код више од половине потомака добровољаца који су дошли из САД,
али су она најчешће фрагментарна и маргинална, баш као и сећања на борбе у
Првом светском рату у којима су учествовали њихови очеви. Историјско сећање
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потомака носи у себи информацију дистанце, а сегменти који су очувани у
породичном памћењу говоре из угла једног организованог и дистанцираног
памћења као о само једној временској секвенци у животном трајању њихових
очева. У појединачним примерима породичног сећања постоје казивања на
основу којих се могу осетити детаљи, драматика и живописност појединачног
историјског искуства. Казивачи, односно махом прва генерација потомака српских
добровољаца у банатским колонијама, били су рођени између 1920. и 1940.
године, и свој живот су провели после 1945. године када је радикално промењен
друштвени, идеолошки, политички и вредносни оквир. То је довело до насилног
прекида емитовања блиске породичне прошлости у породицама добровољаца и
променило или прекинуло ниво комуникације између очева добровољаца и
њихове деце, која су обликована после 1945. године у новом вредносном
поретку. Зато само фрагменти живота добровољаца избијају у породичном
сећању. Интезитет историјске јаве током 20. века, збијена и фреквентна историја,
погађали су животно трајање српских добровољаца и њиховог потомства.
Искуство колонизације у Банату између два светска рата, врло тешко и болно за
сваку колонистичку породицу, искуство немачке окупације Баната у време Другог
светског рата, која је многим добровољачким породицама донела нове
породичне трауме јер су колонистичка насеља од 1943. године била средишта
отпора немачком окупатору, искуство свеопштег друштвеног лома 1945. године
и искуство модернизације банатског села, у 60‐им и 70‐им годинама 20. века,
носили су у емотивно‐менталном склопу добровољаца и њиховог потомства
читаво насиље утисака и визија који су својом снагом потискивали претходна
искуства. Сам процес модернизације банатских насеља и породица насељених
добровољаца такође је значио још један дисконтинуитет и насилан прекид
контакта између добровољаца и прве генерације њихових потомака, што је
породично памћење учинило недовољним и фрагментарним.

Милан Мицић
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Milan Micić

HISTORICAL MEMORIES OF DESCENDANTS OF SERBIAN VOLUNTEER SOLDIERS
FROM UNITED STATES ABOUT EVENTS IN WORLD WAR I

Summary

The paper was written based on scientific interviews about family memories
of war, which the author carried out with 219 descendants (born during the 1920s and
1930s) of Serbian volunteer soldiers who fought in World War I. Their fathers who
originated from Bosnia, Herzegovina, Montenegro and Lika, participated in World
War I and were later colonised after the “Great War” in the region of Banat. These are
segments of memories relating to events that occurred during the war in the 1914–
1918 period, in which their fathers, who were at the time citizens of the
Austro‐Hungarian Empire, participated as Serbian volunteer soldiers. Historical
memories of their descendants contain fragments which relate to their lives back
home, their stay in the USA, joining the Serbian army as volunteers, fighting at the
Salonika front, fighting for the Austro‐Hungarian army, the act of surrender to the
Russian or Serbian army, the imprisonment period in Russia, joining the volunteers in
Russia, fighting at the Dobruja front in 1916, retreating across Albania, staying at the
island of Corfu, as well as their impressions about war events, regions and nations
they encountered during the war. Historical memories of Serbian volunteers’
descendants are not homogenous, but made up of fragments, individual life scenes.
The lack of homogeneity of family memories is due to the loss of touch between
generations of Serbian volunteers and their offspring, which was the consequence of
the ideological, political and social changes happening in Yugoslavia after World War
II, as well as modernisation changes in the period between the 1950s and 1980s,
which makes the family and historical memories partial and unsystematic. Gaps in
family memories in descendants’ testimonies were compensated for by common
places from the discourse of one organised and distanced memory.

Keywords: war, volunteer soldiers, US, work, family, historical memories, battle,
liberation, France.
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УДК: 725.945(497.11):[355.48:94(497.11)“1914“

Ненад Л. ЛАЈБЕНШПЕРГЕР

СПОМЕНИК И КОСТУРНИЦА НА ГУЧЕВУ – 
ДЕО ИСТОРИЈАТА

Апстракт: Споменик на Гучеву је посвећен српским војницима страдалим у
борбама на масиву планине Гучево током Дринске битке 1914. године. У костурницу испред
споменика су смештени посмртни остаци око 3.500 војника погинулих током наведене
битке. На самом бојишту прво су Аустријанци почели подизање споменика, да би га после
рата преуредило Удружење резервних официра и ратника Краљевине Југославије и
посветило српској победи и српским војницима, при том не заборављајући да посвети
пажњу и непријатељским војницима преносећи и њихове посмртне остатке у костурницу. 

Кључне речи: Споменик, костурница на Гучеву, Дринска битка, ексхумација, војници.

Након српске победе на Церу и преласка српских трупа на територију
Аустро‐Угарске у Срему, уследио је нови напад аустроугарске војске у средњем
и доњем Подрињу. Борбе су започете 8. септембра 1914. године и трајале су до
средине новембра. Намера аустроугарске војске била је да овлада планинским
гребенима на линији Гучево – Борања – Јагодња – Соколска планина, како би
затим угрозила и освојила Ваљево и продрла даље у Шумадију. Ради спречавања
аустроугарског продора, српској команди је било важно да задржи наведене
планинске гребене под својом контролом. Места најљућих борби током битке на
Дрини су били планински врхови, међу њима и они на планини Гучево. Борбе на
масиву Гучева и око стратешких кота на њему – Црни врх, Еминове воде, кота 708
и Кулиште су трајале 55 дана, а завршене су када су га аустроугарски војници
коначно запосели почетком новембра месеца. Поред тога, борбе су вођене и на
целом простору од Шапца до Вишеграда. Дринска битка је завршена одступањем
српске војске, пошто услед исцрпљености, недостатка хране и ратног материјала
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више није могла да издржи нападе. Међутим, до исцрпљености је дошло и код
аустроугарске војске, па није наставила да гони српске трупе.1

Иза жестоких сукоба остало је мноштво мртвих на бојишту. Страшне
сцене тела која се распадају или гомила мртвих су описане на неколико места,
а једно од упечатљивијих сведочанстава је оставио амерички новинар Џон Рид,
који је током 1915. године посетио Гучево: „Ходали смо по мртвима. Тако много
их је било – понекад би нам ноге упале у јаме трулог меса, дробећи кости.
Изненада су се отварале рупе које су водиле дубоко унутар и по којима је врило
од сивих црва. Већина лешева била је покривена само танким слојем земље,
коју је делимично спрала киша – а многи нису уопште били сахрањени. Гомиле
Аустријанаца лежале су онако како су пале у очајничком јуришу, натрпане по
земљи у положајима пуног покрета. Међу њима су били Срби. На једном месту
полупоједени скелети једног Аустријанца и једног Србина били су сплетени,
руку и ногу обавијених један око другог у самртничком грчу који ни сада није
могао да буде раздвојен.“2

*  *  *

Први споменик палим војницима на Гучеву су почели да подижу
Аустријанци током 1917. године и то на месту званом Црни врх, са ког се пружао
поглед на мачванску равницу и Босну. Споменик је био у облику пирамиде, 18
метара висок, али није био у потпуности завршен до краја рата.3

Да би обележили храбре борбе српске војске на Гучеву током 1914.
године, Удружење резервних официра и ратника је, 1926. године, одлучило да
заврши и преуреди споменик.4 Намера им је била да споменик реконструишу
тако да се одмах види да је реч о споменику посвећеном српским војницима,
односно да му додају елементе на основу којих би било јасно да се ради о
српском споменику. У ту сврху је било одлучено да се на споменик дода
неколико скулпторских елемената: грбови, фигуре ратника и орао. Пројекат
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1 Више о Дринској бици погледати у: Б. Ратковић, М. Ђуришић, С. Скоко,  Српска војска у
великим биткама на Церу, Дрини и Колубари, Нови Сад, Београд 1998; С. В. Ристановић,
Битка на Дрини (Мачков камен, Гучево, Мачва...), Београд 2005; J. Luković, Bitka na Drini,
Vojna Enciklopedija, 2, Beograd 1962, 549–542.
2 Џон Рид, Рат у Србији 1915, Цетиње 1975, 68.
3 В. Обреновић, Српска меморијална архитектура 1918–1955, докторска дисертација у
рукопису одбрањена на Филозофском факултету у Београду 2013. године, 136; Архив
Југославије (АЈ) – фонд 63 (Министарство правде Краљевине Југославије, верско одељење
(војна гробља)) – фасцикла 215 – јадарски срез – Гучево, војничко гробље – [1].
4 Удружење резервних официра и ратника је било највеће ветеранско удружење у
Краљевини СХС/Југославији. Напором његове Средишне управе и пододбора подигнут
је читав низ споменика у целој земљи, од којих су најзначајнији спомен‐костурнице на
Церу и на Новом гробљу у Београду. Више о самом удружењу видети у: D. Šarenac,
Udruženje rezervnih oficira i ratnika 1919–1941, Istorija 20. veka 29, 1 (2011) 27–38.



ремоделовања је урадио архитекта Гојко Тодић, а скулптуре вајар Милорад
Јовановић из Сремске Митровице. Радове на споменику је водио пододбор
Удружења резервних официра и ратника у Лозници, а, према једном сачуваном
податку, изводио Влајко Илић, предузимач из Лознице. Пододбор у Лозници је
имао и помоћ од стране пододбора у Шапцу и у Сремској Митровици. Радови су
започети 1928. године, а завршени током августа 1929. године. До одуговлачења
са радом је дошло из два разлога. Први су била недовољна финансијска средства
и њихов нередовни прилив, а други сам вајар Милорад Јовановић који није
завршио свој посао у договореном року. С обзиром да се чекање на Јовановића
одужило, Удружење је чак било ангажовало адвоката и било спремно да тужи
Јовановића за неиспуњавање обавеза.5

Паралелно са обновом споменика, радило се и на изградњи костурнице
која је позиционирана испред споменика. Када су се радови на њој приводили
крају примећено је било да у њу неће моћи да стану сви пронађени посмртни
остаци, пошто их је било више него што се очекивало. Из тог разлога се
приступило проширењу костурнице 1929. године.6

Костурница је прво била попуњена са посмртним остацима војника који
су били сахрањени на самом масиву Гучева, а касније и са онима из подножја
планине и долине. Иако је по тада важећем закону о војним гробљима било
предвиђено да се сачува идентитет сваког појединачног војника, односно да се
они војници којима се зна име и презиме похране у посебне сандучиће, како би
им био сачуван идентитет, то није урађено приликом преноса у костурницу на
Гучеву. Удружење исто није урадило приликом подизања Спомен‐костурнице
Церској бици на Текеришу (1928. године), али је урадило приликом подизања
спомен‐костурнице Браниоцима Београда на Новом гробљу у Београду (1931.
године). Услед тога, сви ексхумирани војници су сахрањени заједно као
непознати војници. Остављени су нам фрагментарни подаци о томе где су тачно
вршене ексхумације. Војници првобитно сахрањени на Гучеву су ексхумирани
још 1926. године и привремено смештени у један ров близу споменика, да би по
завршетку костурнице били пренети у њу. Са гробља у Лозници пренесено је 556
посмртних остатака српских и 111 аустроугарских војника; из општине Ступничке
Среза Јадранског око 150 српских војника; непознат број гробова из Руњана,
општине Грнчарске, Среза Јадранског, по један гроб са Биљега, Зајаче и Аде
Курјачице. Током 1930. године, Удружење је дошло на идеју да се у костурницу
похране и бивши аустроугарски војници, припадници 53. регименте, који су били
сахрањени на гробљу у Бањи Ковиљачи. За овај посао добијена је сагласност
Мађарског посланства и дозвола Министарства правде, па су и они пренети.
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5 В. Обреновић, нав. дело, 135–136; АЈ‐63‐215 – исто – [1]; [10]; [13]; Историјски архив
Београда (ИАБ) – Ф 2017 (Удружење резервних официра и ратника Југославије, Средишна
управа, Београд) – кутија 22, март 1938, (Гучево), писмо Влајка Илића од 25. августа 1936;
књига 1, 32. лист, XIII тачка; 37. лист, VIII тачка; 53. лист, XVIII тачка; 88. лист, VIII тачка; 110.
лист, V тачка; 115. лист, V тачка; 119. лист, V тачка; 131. лист, II тачка. 
6 АЈ‐63‐215 – исто – [16].



Приликом откривања споменика, објављено је да је у костурницу похрањено
око 3.200 костура.7

Костурница је допуњавана и касније. Током 1935. године су вршене
нове ексхумације и тада је у костурницу на Гучеву пренесено 462 посмртна
остатка непознатих српских војника са гробља у Лозници. Ексхумирано је и осам
војника са познатим именима, а међу њима двоје официра (капетана), који су
погинули на Гучеву. Њихови посмртни остаци су пренети у костурницу у Крупњу,
пошто на Гучеву нису постојале преграде предвиђене за одлагање сандука са
посмртним остацима познатих мртвих војника.8

У костурницу на Гучеву је похрањено преко 3.600 посмртних остатака
српских и аустроугарских војника (око 3.200 војника је било похрањено пре
откривања споменика, а додатних 462 војника 1935. године).

Ради лакшег прилаза до споменика, приликом радова на њему, радило
се и на поправкама пута од Бање Ковиљаче.9

Предвиђена сума за изградњу споменика је била 100.000 динара, али је
због проширења костурнице и дужег времена изградње сума премашила 150.000
динара. Већину новца за завршетак споменика и изградњу костурнице је дала
држава преко надлежних министарстава вера и правде, укупно 120.710 динара, док
је знатно мањи део дало Удружење резервних официра и ратника. Прилог у виду
покривања трошкова преноса фигуралних елемената је дала подринска железница,
а неки послови су одрађени кулуком локалног становништва.10

Жеља Удружења резервних официра и ратника је била да се споменик
свечано открије током септембра 1928. године, у оквиру обележавања
двадесетогодишњице пробоја Солунског фронта. Међутим, пошто сви
скулпторски елементи још нису били готови, од тога је морало да се одустане.11

Даља померања датума су условиле обавезе које је удружење имало у
припреми свечаности међународног борачког удружења „Фидак“, припремање
посете бивших француских бораца са Солунског фронта, жеља за ново
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7 АЈ‐63‐215 – Јадрански срез – Јадрански, Лозница – [5]; Лозница, ексхумација – дописи
Општине Ступичке бр. 936 од 24. 2. 1931. и бр. 55 од 18. 1. 1932; Гучево, војничко гробље
– [19], [20]; без броја (а између [20] и [21], Решење 31704/930‐XV од 1. 4. 1930); Аноним,
Споменик на Гучеву, Ратнички гласник X–XI (октобар – новембар 1926), 360; Аноним,
Велика свечаност на Гучеву, Ратнички гласник IX (септембар 1930), 326; Аноним,
Освећење костурнице и споменика херојима са Гучева, Политика (20. 8. 1930) 1.
8 Имена два официра су: Јован М. Вукотић из Црне Горе, капетан I класе, командант 2.
батаљона V пука I позива, рођен 1869. године и Милутин Н. Милојковић, пешадијски
капетан I класе VI прекобројног пука, рођен 7. 7. 1883. у Зајечару, (погинуо 19. 9. 1914). АЈ‐
63‐224 – Срез Поцерски – ексхумација – Извештај Сретена Крауцека о ексхумацији.
9 ИАБ‐2017 – књига 1, 44. лист, V тачка; 88. лист, VIII тачка; 93. лист, II тачка; 115. лист, V
тачка; 131. лист, II тачка; АЈ‐63‐215 – Јадрански срез – Гучево, војничко гробље – [19].
10 АЈ‐63‐215 – јадрански срез – Гучево, војничко гробље – [2], [16]; без броја (а између [20]
и [21], Решење 31704/930‐XV од 1. 4. 1930); ИАБ‐2017 – књига 1, 93. лист, II тачка.
11 ИАБ‐2017 – исто, 12 лист, IV тачка.



попуњавање костурнице 1930. године, али и чекање да се заврши поправка пута
од Бање Ковиљаче до споменика.12

Споменик је свечано откривен на Преображење (19. август) 1930.
године. Освећење је извршио епископ Михаило са осам свештеника, а након
њега и католички жупник Момчиловић. Сам чин откривања је извео заступник
краља Александра геренал Владимир Белић, командант дивизије из Ваљева.
Присутни су били некадашњи борци са Гучева, породице погинулих бораца,
представници краља, владе и војске, као и народ из шире околине. На споменик
је положено око стотину венаца, а са Кајмакчалана је донесен грумен земље
који је спуштен у костурницу. На овај начин су симболично спојена два места
великих и крвавих борби српске војске. Споменик је предат на чување
председнику бањске општине (Бања Ковиљача).13
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12 Аноним, Ратнички споменици и костурнице, Ратнички гласник IV (април 1930) 124.
13 Аноним, Велика свечаност на Гучеву, Ратнички гласник IX (септембар 1930) 325–331;
Аноним, Освећење костурнице и споменика херојима са Гучева, Политика (20. 8. 1930) 1–
2; Аноним, Освећење споменика палим херојима са Гучева, Време (20. 8. 1930) 7.  



Споменик је направљен од блокова вештачког камена, у облику
пирамиде на постаменту. Висок је око 16m. Постамент пирамиде је у облику
зарубљене пирамиде у доњем делу, а у облику квадра у горњем делу. Са све
његове четири стране су испусти, тако да је хоризонтални пресек врха
постамента у облику крста. Над постаментом се налази пирамида на чијем врху
је бели двоглави орао раширених крила. На грудима орла је српски грб, односно
штит са оцилима. Орао носи јасну симболику српске државе, а раширена крила
представљају одбрањену слободу и победу у рату.14

На прилазној, јужној страни споменика, на архитравној греди испуста,
налази се натпис: „Гучевским херојима. Удружење резервних официра и
ратника 1929. године”. Изнад натписа се налазе два амблема један изнад
другог, урађена у рељефу. Доњи амблем је грб Удружења резервних официра
и ратника – српски двоглави орао, са оцилима на грудима, окружен ловоровим
венцем и са два укрштена мача у доњем делу. Горњи амблем је крст око ког се
налази ловоров венац. Испод натписа, у оквиру испуста, налази се крст са
српским оцилима, у квадратном оквиру. Са обе бочне стране се налазе већ
поменута оцила у испустима и амблем Удружења на пирамиди. На северној
страни, која је уједно и главна, налазе се две наге мушке фигуре које стоје
испред испуста и, држећи спуштени мач у рукама, као да чувају стражу крај
мртвих војника. Између војника се налази мермерни крст, а изнад њих, на
архитравној греди натпис са стиховима Петра II Петровића Његоша: „Благо оном
ко довијека живи имао се рашта и родити”. На архитравној греди испуста налази
се саркофаг са чије предње стране је у рељефу представљена борба српске и
аустроугарске војске. Са десне стране рељефа су приказани аустроугарски
војници, који, у пуној ратној опреми и у савршеном строју, наступају одлучно
напред. Овим приказом аутор као да је хтео да прикаже силину аустроугарске
војске. Наспрам њих, са леве стране рељефа су српски војници. Они су
приказани у српској униформи, али им је формација разуђена. Међутим, из
покрета српских војника се може видети одлучност да не попусте пред навалом
опремљенијег и у сваком погледу надмоћнијег непријатеља. Централна фигура
на рељефу је нагог торзоа, али по положају тела и смеру ка ком је окренута
јасно је да се ради о српском војнику. Он у руци држи камен који већ следећег
тренутка треба да буде бачен на непријатеља. Ова представа јасно алудира на
библијског Давида и његов сукоб са Голијатом. У овом случају Давид је српска
војска која је успела да победи Голијата, односно аустроугарску војску. Изнад
рељефа је текст: „Гучевски хероји у борби 1914. године”. На бочним странама
саркофага је рељефно урађен грб Краљевине Србије. На средини саркофага, са
његове горње стране, налазила се скулптура сачињена од шајкаче испод које су
били укрштени сабља и мач. Изгледа да је уклоњена у једној од обнова спомен‐
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14 В. Обреновић, нав. дело, 136; Документација Републичког завода за заштиту споменика
културе – Београд (РЗЗЗСК), ЗМ 69, Одлука о утврђивању споменика на Гучеву за
знаменито место (Сл. гласник РС бр. 115 од 27. 12. 2005, 46).



костурнице. Изнад целе ове композиције се налази још један амблем у облику
крста окруженог ловоровим венцем.15

Испред пирамиде се налази костурница, укопана у земљу и покривена
бетонском плочом. На средини бетонске плоче је положени крст. Лево и десно су
бетонске клупе на којима се налазе главе лава ослоњеног на шапе, као да спава.16

Око споменика је ограда од бетонских стубова који су спојени гво ‐
зденим шипкама.17

Желећи да се од непријатељског обележја створи српско, споменик је
испуњен националним, хералдичким и симболичким елементима, преко којих
је поменута намера и остварена.18 Приказ крста је присутан седам пута на
споменику и још једанпут на костурници. Оцила су постављена на четири места
(плус још пет пута у оквиру грбова). Поред орла на врху, његова представа се
појављује још пет пута (три пута на грбу Удружења Резервних официра и ратника,
и два пута на грбу Краљевине Србије).

Прва обнова споменика и костурнице на Гучеву је извршена у августу
1936. године, када су поправљени: бетонски поклопац на костурници, мушке
фигуре и фуге на споменику и стубови на огради. Радове је извео Милорад. Б.
Стојановић, грађевински предузимач из Бање Ковиљаче.19
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15 В. Обреновић, нав. дело, 136–137; Документација РЗЗЗСК, исто; Аноним, Споменик
палим ратницима на Гучеву је готов, Политика (13. 10. 1929) 7.
16 Документација РЗЗЗСК, исто;
17 Исто.
18 В. Обреновић, нав. дело.
19 ИАБ‐2017 – кутија 22, март 1938, (Гучево).



Nenad L. Lajbenšperger

MEMORIAL OSSUARY AT GUČEVO – PART OF ITS HISTORY

Summary

The monument and ossuary at Gučevo are built to honour the Serbian brave
defence at that mountain during the Drina Battle in 1914. Austrians were the first
that started to build a monument on that site. It was in 1917, but they did not manage
to finish it until the end of the war. In 1926, the Society of Veteran Officers and
Warriors decided to finish the monument and to make it look more Serbian. This was
done by placing on it the Serbian coats of arms, the eagle and other symbols. The
project was implemented by Gojko Tadić, while sculptures are works of Milorad
Jovanović. Most of the money for the monument and the ossuary was given by the
state, while the minor part was the contribution of the Society of Veteran Officers
and Warriors and other donors. It was rearranged between 1927 and 1929, and
opened on the Transfiguration feast (19 August) in 1930. In front of the monument
there is an ossuary with more than 3,500 remains of Serbian and Austro‐Hungarian
soldiers. Most of them were firstly buried on mountain Gučevo, while a minor part
was buried in the nearby valley. The monument is in the shape of a pyramid, with a
white two‐headed eagle on the top. The eagle represents the Serbian state and
victory in war. Тhe front side shows figures of two naked men with swords. They look
as guardians of the ossuary. Above them is a sarcophagus with a relief. The relief
depicts the fight between Serbian soldiers with a figure that resembles David,
representing the Serbian fight against much stronger Austria‐Hungary. The first works
on restoration of the ossuary took place in 1936. 

Keywords: memorial, ossuary, Gučevo, Drina battle, exhumation, soldiers.
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НАКОН РАТА
AFTER THE WAR





УДК: 341.322.5(=163.2)“1914/1918“(497.11):341.6

Милован ПИСАРИ

РАД МЕЂУСАВЕЗНИЧКЕ КОМИСИЈЕ 
ЗА ИСПИТИВАЊЕ БУГАРСКИХ ЗЛОЧИНА У СРБИЈИ 
У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Апстракт: На крају Првог светског рата српске власти су формирале посебну
комисију са задатком да истражује и прикупља материјал о злочинима почињеним од
стране Бугарске у окупираним територијама Краљевине Србије. У њеном раду учествовали
су како српски, тако и стручњаци из савезничких земаља. Због тога позната, остала је
запамћена као „Међусавезничка комисија”. Велики број сведочења, изјава, оригиналних
бугарских докумената, послужио је за писање извештаја који ће бити употребљен од
стране српске делегације на Конференцији мира у Паризу. Иако ће бити убрзо заборављен,
тај извештај као и прикупљени материјал представљају данас најважнији извор за
истраживање бугарских злочина у Србији за време Првог светског рата.

Кључне речи: Међусавезничка комисија, бугарски злочини, Конференција мира, Рајс.

Половином октобра 1915. године, после више од годину дана од
избијања рата, Немачка, Аустро‐Угарска и Бугарска покренуле су велику
заједничку офанзиву против Краљевине Србије у циљу коначног освајања
географског простора јужно од река Саве и Дунава, све до грчких граница. Велика
надмоћ у људству и наоружању коју су те силе имале, као и недостатак савезничке
помоћи већ исцрпљеној српској војсци, били су узрок брзог напредовања
немачке и аустроугарске војске са севера, као и бугарске са истока. 

Цивилно становништво, које је већ од првих непријатељских офанзива
било изложено свим потешкоћама које ратне околности увек доносе са собом,
нашло се у неизвесној ситуацији, нарочито кад је реч о очекивањима према
понашању које ће наступајуће стране војске држати према њему. Наиме, у неким
крајевима још су била свежа сећања на злочине почињене према невиним
људима: у Мачви, где је у августу 1914. године аустроугарска војска убила
неколико хиљада људи, али и у источној Србији, а нарочито у Књажевцу, где је
1913. године бугарска војска била одговорна такође за масовна убијања цивила.
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На почетку офанзиве, непријатељска артиљерија је разарала градове који
су се нашли на линији фронта. У Београду, гранате су падале без разлике по целом
граду,1 а на улицама су се могли видети бројни лешеви цивила свих узраста,2 док
су се непријатељски војници, једном ушли у град, препустили пљачки.3

У јужним деловима Краљевине, у које је тада улазила без већих борби
бугарска војска, злочини су имали од самог почетка другачији карактер. За
разлику од Немачке и Аустро‐Угарске, Бугарска је имала као циљ трајну анексију
Македоније, источне и јужне Србије, али и бугаризацију словенског становни ‐
штва на тим територијама. По унапред утврђеном плану, који је подразумевао
веома сличне кораке које су протагонисти балканских ратова већ примењивали
од 1912. на освојеним територијама, бугарске власти (војне пре свега) су
елиминисале, убијањем или интернирањем, такозвану српску интелигенцију,
односно свештена лица, чиновнике, учитеље, и све оне који су на било који
начин били носиоци српског националног духа. Уместо њих, довели су „своје
људе“ из Бугарске, док су истовремено покушали да избришу сваки траг српске
културе, пре свега кроз забрану употребе српског језика. Масовна убијања и
интернирања била су такође честа појава, поготово после избијања Топличког
устанка (1917). Злочини над цивилима ће се наставити све до краја рата, па чак
и током повлачења бугарске војске после капитулације.4
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1 Ж. Кезић, Борба с непријатељем по београдским улицама, у: Агонија Београда у
светском рату, Београд 1931, 104–105. O Београду током ратних дејстава и под
окупацијом постоји обимна литература. Видети на пример: В. Стојанчевић, Губици у
становништву Србије и Београда под аустроугарском окупацијом за време Светског
рата 1914‐1918. године, Годишњак града Београда XXI (1974) 61–74; Б. Младеновић, Град
у аустроугарској окупационој зони у Србији од 1916. до 1918. године, Београд 2000; Д.
Милић, Привреда под окупационим режимом, у: Србија 1918. године и стварање
југословенске државе, Зборниик радова 7, Историјски институт, Београд 1989, 9–17; А.
Ђурић, За част отаџбине: како се Београд борио у Првом светском рату, Цетиње 1998;
L. Cordier, L’heroique defense de Belgrade: la Bataille sur le Quai du Danube: 5‐9 Octobre 1915,
Nancy 1939 С. Михајловић, Облаци над градом, Београд 1955; Л. Лазаревић, Белешке из
окупираног Београда 1915–1918, Београд 1919; Београд у сећањима 1900–1918, књ. 1,
Београд 1977. 
2 С. Милутиновић, Последњи браниоци Београда, у: Агонија Београда у светском рату, 150.
3 М. Ђоковић, Деца под окупацијом, у: Београд у сећањима 1900–1918, 213; Ж. Кезић,
нав. дело, 134–135. 
4 О томе видети: В. Стојанчевић, Србија и српски народ за време рата и окупације,
Лесковац 1988; С. Бојковић, М. Пршић, О злочинима Аустроугара‐Бугара‐Немаца у
Србији 1914–1918 : изабрани радови, Београд 1997; R. A. Reiss, A. Bonnassieux, Requisitoire
contre la Bulgarie, Paris 1919; М. Перовић, Топлички устанак, Београд 1958; Б.
Младеновић, Жена у Топличком устанку, Београд 1996; Љ. Јовановић, Побуна у Топлици
и Јабланици, говор у Народној Скупштини 12. априла 1918. године на Крфу, Београд
1918; Д. Туровић, Н. Ивановић, Лесковац и лесковачки крај 1915–1918, Лесковац 2006; M.
Pisarri, Bulgarian crimes against civilians in occupied Serbia during the First World War,
Balcanica 44 (2013) 357–390; M. Pisarri, Gušenje Topličkog ustanka – VMRO na čelu represije,
Vojnoistorijski glasnik 2 (2011) 28–49.



Управо озбиљност злочина које су бугарске власти починиле против
цивилног становништва на окупираним територијама Краљевине Србије,
захтевала је од стране српске владе темељно истраживање како би се тачно
утврдиле околности, размере и одговорност за све оно што се десило. Крај рата
је значио, између осталог, да ће ускоро бити организована конференција на којој
ће се разговарати о условима и казнама за побеђене земље, укључујући и ратне
злочине. Наиме, велики број података које су све земље учеснице у рату
прикупљале и објављивале, као и непостојање адекватног међународног
правног оквира, наговештавали су да ће тим питањима бити посвећена посебна
пажња. Србија би у том случају имала шта да каже против Аустро‐Угарске,
Немачке, а нарочито Бугарске; било је, међутим, потребно прикупити додатне
податке, спровести темељна истраживања, писати веродостојне и непристрасне
извештаје који би могли бити релевантни током конференције. Управо због тога,
било је више предлога да се установи једна посебна комисија састављена од
стручњака из Србије и из иностранства, односно из савезничких или неутралних
земаља. Сличне мешовите комисије, иако формиране у кратком року и са
краткотрајним задатком, већ су деловале на територији Краљевине Србије током
рата: у августу 1914. године, на пример, холандски хирург Аријус ван Тинховен
и швајцарски инжењер Јулијус Шмит (Schmitt) учествовали су у сакупљајну првих
података о аустроугарским злочинима у северозападној Србији.5 Такође,
почетком априла 1915. године, комисија састављена од лекарског особља које
је радило у међународним мисијама у Србији, истражила је, на захтев српске
владе, околности масакрирања српских војника код Валандова.6 Не треба
заборавити ни Карнегијеву комисију, која је истраживала злочине почињене
током балканских ратова на свим територијама захваћеним ратом.7

Потреба да се у будућој комисији налазе не само Срби него и стручњаци из
иностранства, произашла је из општег неповерења које је међу победничким
силама и неутралним земљама владало према свим малим балканским државама,
без обзира на чијој су страни ратовале. Током скупштинске седнице одржане 21.
априла 1919. године, тадашњи председник владе Стојан Протић изјавио је да је
Међусавезничка комисија формирана зато што на Западу и даље не верују жалбама
које долазе из Београда.8 Уосталом, ни сам познати швајцарски криминолог Р. А.
Рајс (Reiss), пре свог првог путовања у Краљевину Србију 1914. године, није веровао
српским оптужбама против Аустро‐Угарске за почињене злочине.9

Рад међусавезничке комисије за испитивање бугарских злочина у Србији у I светском рату
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5 Видети: А. ван Тинховен, Страхоте рата у Србији, Београд 2005.
6 Архив Србије (у даљем тексту АС), Министарство иностраних дела, Политичко одељење
(МИД‐ПО), 1915, XIII/742 и 743 (Proces verbal d’enquete medicale sur les incidents de Strumica).
7 Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan
Wars, Carnegie Endowment for International Peace, Washington 1914.
8 Stenografske beleške privremenog Narodnog predstavništva Kraljestva Srba, Hrvata i
Slovenaca, knj. I, [Beograd] 1919, 295–296.
9 R. A. Reiss, Les armées austro‐hongroises en Serbie. Notes d’un criminaliste praticien, Revue
de Paris, vol. 22, tom. II (mars‐avril 1915) 450.



Први предлози за формирање међународне комисије која би истражила
бугарске злочине, појавили су се већ септембра 1918. Тада је председник српског
Црвеног крста упутио телеграм међународном Црвеном крсту у Женеви, у којем,
након што се сазнало да је аустријска влада позвала секретара шведског Црвеног
крста да посети Србију, српски представник захтевао да се уместо тога формира
неутрална комисија.10 Предлог, који је дошао из српске владе, предвиђао је да
се комисија састави у договору аустријске и српске владе, али да истражи и
злочине почињене на територији под бугарском окупацијом.

Почетак коначне офанзиве за ослобођење Краљевине Србије променио
је ситуацију. Чим је српска војска ушла у Вардарску Македонију, Министарство
војно је започело са прикупљањем података о злочинима: 28. септембра
наређено је командама Битољске, Брегалничке, Вардарске, Моравске и
Косовске дивизије да одмах приступе прикупљању података о злочинима
почињеним од непријатеља,11 а све у циљу пропаганде против Бугарске.

Официри који су добили тај задатак, почели су редовно, како је војска
напредовала, да извештавају надређене. Кратки, али јасни извештаји су
потврђивали све оно што се током рата делимично знало, односно трагичне
димензије бугарске окупације. Први контакти са цивилним становништвом
донели су и прва конкретна сведочења о страдању, која су била слична у скоро
свим градовима кроз које је војска пролазила. Улазак у крајеве између Врања,
Сурдулице и Лесковца, који су крајем 1915. и почетком 1916. били у центру
планираног истребљења такозване интелигенције, погодио је многе војнике и
официре. Капетан Павличевић, који је прикупио прва сведочанства становника
Врања о животу и условима под окупацијом, након што је саслушао многе приче
о зверствима, мучењима, пљачкању и другим неделима, предложио је
надређенима да суд, чим буде успостављен, приступи саслушању целокупног
становништва.12

Размере злочина које су произлазиле из свих извештаја, све више су
убеђивале војне власти да више неће бити довољно прикупљати податке у циљу
пропаганде, већ да је потребан већи ангажман и цивилних власти. Управо због
тога је командант I армије предложио да се састави међународна стручна
комисија која би темељно истражила све злочине.13

Такође, 9. октобра из посланства у Паризу отворено је предложено да
се формира посебна комисија за испитивање свих злочина почињених у Србији
од стране непријатеља, у којој треба да учествују „виђенији правници,
професори, инжењери и лекари“, а посебно је наглашена потреба да у њој
учествује и познати правник Слободан Јовановић.14
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10 Архив Југославије (у даљем тексту АЈ), Министарство иностраних послова, Дирекција за
уговоре (МИП‐ДУ), 334–39, досије 1923, бр. 2091.
11 Војни архив (у даљем тексту ВА), Пописник (П) 3, кутија (к) 119, фасцикла (ф) 1, 2/38.
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На неопходност формирања међународне комисије упућивали су и
извештаји Рудолфа Арчибалда Рајса. Као што је познато, и он је одмах приступио
прикупљању података о бугарским злочинима, пратећи прве јединице српске
војске које су ослобађале окупиране територије. Два дана пре потписивања
примирја с Бугарском налазио се у Велесу, неколико дана касније је био у
Куманову, 4. октобра у Прешеву, два дана касније у Врању, Владичином Хану,
Сурдулици, Лесковцу и Власотинцу; 13. октобра у Нишу, и тако све до Београда.
Сведочанства која је тих дана прикупио представљала су темељ извештаја који
ће ускоро написати. 

Почетком октобра, након што је и Грчка предложила формирање међу ‐
народне комисије за испитивање бугарских злочина у Егејској Македонији,
председник владе Никола Пашић је наредио да се што пре саставе комисије на
локалном нивоу у које ће бити укључени и стручњаци из иностранства. Због тога се
обратио енглеском и америчком Црвеном крсту како би послали неког свог стручњака. 

Министар унутрашњих послова Јовановић је одговорио да је, док се
чека формирање тих комисија, односно до тренутка кад ће то бити могуће,
наредио локалним властима које тек ступају на дужност да региструју барем
крупнија недела.15

У том тренутку, дакле, на прикупљању података о злочинима радили су
независно једни од других више институција и појединаца: војни официри,
локалне цивилне власти, Рајс и други. Видевши да ситуација може да постане
хаотична, министар војни генерал Рашић предложио је 24. октобра председнику
владе да се састави посебан биро у надлежности Министарства иностраних дела
који треба да координише рад свих комисија на терену, без обзира да ли су
српске или међународне. Његова идеја је била једноставна: „Грађе има доста,
треба је само прикупити, средити и цео посао централизовати“.16

То су били први конкретни кораци који су, након преговора између
политичких, војних, па и црквених представника, довели до формирања
такозване Међусавезничке комисије за испитивање бугарских злочина у Србији
у Првом светком рату.

Она је започела свој рад половином новембра у Скопљу. Поред
председника Љубомира Јовановића, њени чланови су били правник Слободан
Јовановић и министар пуномоћник Гавриловић, као и француски јавни тужилац
из Лиона Бонасје (Bonnassieux) и енглески пуковник Мејн (Mayne), упућени од
стране француске односно енглеске владе (стигли су у Србију тек крајем
децембра). Такође, Рудолф Арчибалд Рајс је потврдно одговорио на позив
Слободана Јовановића да учествује у раду комисије, али изгледа да је ипак
наставио сам своја истраживања, како произлази из једног писма упућеног 12.
децембра председнику владе.17 (Његова запажања ће бити потврђена од стране
још једне комисије ‐ комисије америчког Црвеног крста која је тих месеци
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водила истрагу у целој јужној Европи).18 Рајсови извештаји ће на крају бити
саставни део коначне верзије извештаја Међусавезничке комисије. Од тренутка
формирања Међусавезничке комисије, сви подаци, извештаји и сведочења о
бугарској окупацији, слани су у Скопље. Крајем новембра министарски савет је
одобрио финансирање комисије у износу од 150.000 франака. Упркос захтевима
њеног председника Љубомира Јовановић да комисија буде у надлежности
Министарства унутрашњих дела, она је ипак остала под Министарством
иностраних дела.19 Разлог јесте вероватно потреба да она буде директно
повезана са страним посланствима и нарочито са Паризом, како би се вести о
злочинима најефикасније шириле. Наиме, почетком децембра из комисије је
јављено да још није стигао ниједан страни новинар, од свих оних који су били
позвани и да због тога постоји ризик да неће бити могуће „узбунити“ страну
штампу вестима о бугарским злочинима пре почетка мировне конференције.
Комисија је због тога одлучила да свакодневно шаље посланствима у савезни ‐
чким и неутралним земљама телеграме са новим пронађеним подацима, како
би се вести могле брзо ширити и у страним новинама.20

Већина материјала прикупљена је у децембру 1918. године. Често су
сведочанства прикупљали наставници основних школа, ретки писмени људи који
су могли то да раде. Извештаје су често писали начелници срезова, односно први
представници власти који су били именовани. Већ крајем месеца било је јасно да
рад комисије неће дуго трајати. Наиме, тада је Слободан Јовановић заједно са
Костом Куманудијем и Милетом Новаковићем изабран за члана српске делегације
на конференцији мира као стручњак за међународно право. Будући да је морао да
напусти комисију у року од 15 дана, председник владе је вршио притисак како би
комисија завршила што пре.21 Ипак, он ће остати све до фебруара 1919. године,22

када ће бити одштампана прва верзија завршног извештаја и послата српској
делегацији на конференцији мира у Паризу. Она је требало да представља први
конкретан доказ о почињеним злочинима и о њиховим размерама, као и да пружи
могући правни оквир у којем ће се кретати разговори о питању одговорности и
кажњавања. У тим тренуцима, наиме, требало је пронаћи одговарајуће
међународно законодавство по којем би се поступало у случају злочина против
цивила какви су почињени током Првог светског рата. 

Како стоји у уводном делу извештаја, рад Међусавезничке комисије се
састојао од прикупљања свих потребних података „у циљу успостављања
потребних судских мера за кажњавање починилаца, као и потребне основе у
вези са формулисањем захтева за одштету које ће српска влада морати
евентуално да пошаље бугарској влади“. Комисија је прикупила много
материјала, али због мало времена на располагању, лоших временских услова,
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лошег стања путева, није била у стању да провери све пристигле пријаве. То ће,
како је наведено, бити задатак других међународних комисија. Због тога,
комисија је уврстила у извештај једино необориве податке: наредбе,
материјалне трагове почињених злочина, изјаве сведока у случају да је злочин
почињен у присуству више људи или у случају да сведоци нису српске
националности.23 Значај сведочења, наводи се, не лежи у стопостотној тачности,
него у чињеници да су слична одакле год дошла. 

Комисија је прикупљене податке сврстала у следеће категорије са
кратким описима.24

‐ повреде међународних конвенција
Бугарска војска, током саме инвазије 1915. године, често је убијала

српске ратне заробљенике. У питању су биле масовне егзекуције, али и
појединачни случајеви. Један од најпознатијих примера је масакр 114 српских
војника који су се затекли у војној болници у Штипу кад је наишла бугарска
војска. У том злочину, као и у многим другим случајевима, учествовале су и
комите. Такође, бугарске војне власти су терале ратне заробљенике, како
војнике тако и официре, на принудни рад, где су често и страдали. 

‐ покољи становништва
Чим су бугарске власти запоселе територије источне и јужне Србије, као

и Македоније, починиле су и масовне покоље над цивилним становништвом.
Жртве су биле најчешће свештена лица, учитељи, чиновници и остали „виђенији
људи“: циљ је био обезглавити српски народ кроз ликвидацију целокупне
интелигенције. У Македонији, читава села су била уништена а становништво
убијено због своје „србофилије“. У тим случајевима убијени су сви: људи, жене,
деца. После Топличког устанка 1917. године масакри цивилног становништва
достигли су највеће размере. Наиме, сматра се да је тада убијено преко 20.000
људи. Управо као што је био случај са убијањем ратних заробљеника, и тада,
поред бугарске војске, биле су веома активне и комите.

‐ мучења
Многе жртве пре него што су убијене подвргнуте су разним врстама

мучења. Такође, многи цивили су мучени на разне начине иако им није била
предвиђена смрт: радило се углавном о свима онима који су на било који начин
испољили и најмањи знак „српства“. Најчешћи метод који су бугарски војници и
комите користили био је батинање са великим штапом по трбуху жртве, што је
код многих проузроковало трајне последице па чак и смрт. Међутим, коришћени
су и други методи које је тешко чак и описати. 
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‐ силовања
Силовање је злочин који је јако тешко утврдити будући да жене жртве

најчешће нису хтеле да говоре о томе. Ипак, велики број болесних жена и рођене
деце у одсуству мужева потврђује чињеницу да је силовање било веома
раширена појава. Жене су силоване од стране војника, официра, комита без
разлике, у свим околностима.

‐ интернирање
Интернирање је почело такође у самом тренутку уласка бугарске војске

у Србију. Најпре у Македонији, где су Бугари мислили да ће на тај начин
одстранити становништво наклоњено Србији, које је најчешће живело у етнички
компактним селима. Из источне и јужне Србије интернирани су и многи
припадници „интелигенције“ који нису били одмах убијени, али и многи по вољи
локалног команданта, као у Врању. Интернирци су упућени у логоре у Бугарску,
најчешће пешке или возовима (у сточним вагонима). Услови у логорима су били
нехумани, а многи су умрли због глади, зиме али и мучења и убијања.
Интернирање је добило масовни карактер нарочито после Топличког устанка.
Рачуна се да је укупно било интернирано из свих окупираних територија око
100.000 људи, од којих се око 50.000 није вратило.

‐ реквизиције и разне контрибуције
Економска експлоатација коју су Бугари примењивали у окупираним

територијама довела је становништво буквално до беде. Уведени су нови порези
које обични људи нису били у стању да плаћају, као и разни „добровољни“
прилози за бугарски Црвени крст и друге организације. Највише су страдали
крајеви близу фронта, у Македонији.

‐ пљачке
Пљачкање је било свеприсутно и примењивано је од стране како војних,

тако и цивилних власти. Новац, храна, одећа, и све што је било од неке користи,
било је опљачкано. То се дешавало приликом претреса куће а нарочито после
интернирања или убијања чланова породица, односно након што је кућа била
„испражњена“ од својих укућана. Пљачкање се није зауставило ни током
повлачења бугарске војске 1918. године. И у том случају, највише су страдали
крајеви близу фронта, у Македонији.

‐ принудни рад
Цивили, интернирци и заробљеници употребљавани су за преношење

муниције и хране на фронту, за копање ровова, за изградњу војних објеката на
фронту, путеве, пруге и друго. У неким случајевима, као што је на пример
изградња пута за Кичево (у Македонији), услови су били тако лоши да је дневно
умирало између 20 и 30 особа.
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‐ разарање и паљење
Због војних потреба, услед репресије после избијања Топличког устанка

или једноставно без јасног разлога, Бугари су уништили и запалили велики број
кућа, па и читава села. Такође, због артиљеријске паљбе страдали су градови и
села, као што је Битољ. Укупну штетз није могуће сада утврдити, потребне су
посебне комисије, али се свакако ради о милијардама динара. 

‐ денационализација
Бугарске власти су се константно трудиле да „бугаризују“ становништво

окупираних територија, говорећи да ту живе искључиво Бугари. Забрањен је
српски језик, како у службеним, тако у приватним разговорима. Књиге на
српском су забрањене, уништене или спаљене. Презимена су промењена, а
новорођенчадима је требало дати искључиво бугарска имена. Српске школе и
цркве претворене су у бугарске. Споменици су уништени, а ствари од вредности
украдене и послате у Софију. На крају, уведена је обавеза за становништво да
присуствује јавним патриотским манифестацијама и комеморацијама.

‐ атак на суверенитет српске државе
Чим су ушли у Србију, Бугари су прогласили престанак постојања

Краљевине Србије. Уведен је бугарски закон, административни систем и новац.
Управо као учитељи и црквена лица, и чиновници су доведени из Бугарске. Све
оно што је припадало спрској држави, проглашено је својином бугарске државе.
На крају, наређена је регрутација српских мушкараца у бугарску војску.25

На крају извештаја, врло концизно, аутори су написали:

Може се тврдити да не постоји члан Хашке конвенције или начело
међународног права који Бугари нису прекршили. Њихова почетна идеја која је
до тога довела била је да су постали господари de facto и de iure окупиране
Србије, да је она постала искључиво бугарска територија над којом је требало
примењивати сва права која ужива легитимни господар26. 

Током самог рада комисије, већ крајем новембра и почетком децембра
1918. године, драгоцени прикупљени материјал коришћен је за прве захтеве за
изручење оних лица за које је већ била утврђена јасна одговорност у злочинима.
Из Србије су захтеви упућивани француским окупационим властима у Софији,
тачније генералу Кретијену (Chretien), који их је прослеђивао бугарским
властима. Један од првих захтева упућен је 25. новембра, а одговор од стране
бугарских власти стигао је тек после месец дана. Тада је министар иностраних
послова Теодоров упутио писмо генералу Кретијену у којем се излажу резултати
посебне комисије коју је бугарска влада саставила управо да би утврдила
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злочине и одговорности. У том одговору, признају се одређени злочини
почињени у Сурдулици, Нишу и другде, али се одговорност пребацује на
поједине официре.27 Сличног садржаја ће бити и други извештај о раду те
бугарске комисије упућен генералу Кретијену у фебруару 1919. године,28 а биће
и много јаснија позиција коју ће бугарска делегација држати током будући
мировних преговора у Паризу, која је имала као циљ негирање масовних
злочина и невиност бугарских политичких и војних власти.29 Кривица је још
једанпут сведена на појединце. 

У међувремену, у Паризу је почела конференција на којој је требало да
победничке земље, између осталог, утврде ратну штету и одговорност
поражених у вршењу ратних злочина и злочина против човечности. Полазећи
од Хашких конвенција из 1899. и 1907. године, требало је формулисати нови
правни оквир којим би се јасно дефинисали сви злочини почињени над
цивилима, као и начини кажњавања одговорних. Посебна комисија припремила
је извештај у којем су идентификовали 32 врсте злочина и закључили да
«Централне силе и њихови савезници, Турска и Бугарска, водиле су рат на
противзаконит и варварски начин, кршећи законе и обичаје рата и елементарне
принципе човечности».30 Дешавања у Србији су квалификована као најтежи
злочини, а експлицитно се указивало на истребљење становништва.31 До тих
закључака се дошло углавном захваљујући раду Међусавезничке комисије.

Током 1919. година, у три тома ће бити одштампани најважнији
документи. Први том је подељен на четири дела: документи Међусавезничке
комисије, односно најважнија сведочења о свим поменутим врстама злочина;
следе Рајсови извештаји о Врању, селима дуж старе српске границе, Сурдулици,
Власотинцима, Лесковцу, Прокупљу, Алексинцу, Ражању, Ћуприји, Свилајнцу и
Пожаревцу. У трећем делу првог тома прикупљене су констатације америчких,
енглеских, грчких, италијанских и швајцарских сведока. На крају се налази
одређени број превода оригиналних бугарских докумената које су српске власти
заплениле током и после победничке офанзиве 1918. године. 

Други том је такође подељен на два дела. У првом делу се налазе
извештаји и сведочења од стране Американаца, Енглеза, Јермена, Бугара,
Француза и Италијана. Следи најшири део сачињен од докумената које су
прикупиле или произвеле српске власти. 

У трећем и последњем тому налазе се искључиво извештаји и
сведочења прикупљена од стране српских власти. 
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Сва три тома чине укупно 408 докумената свих врста (извештаја,
сведочења, спискова итд) на 1.031 страни. Извештај који претходи тим
документима има укупно 40 страна.

Управо тај материјал данас представља најдрагоценији објављени извор
о бугарским злочинима почињеним у периоду 1915–1918. у Краљевини Србији.
Сви остали документи, оригинални извештаји, сведочења, бугарске преписке,
спискови интернираних, наредбе и друго, чувају се делом у Архиву Србије и у
Архиву Југославије у Београду. Читајући их добија се потпунија слика о размерама
злочина и ствара се могућност да се сагледа један аспект бугарске окупације
1915–1918. у контексту како балканских ратова, тако и Првог светског рата.

Кратак, али веома значајни рад Међусавезничке комисије био је
неопходан српској делегацији која је учествовала у раду мировне конференције.
Документи који су прикупљени били су веома важни и за рад још једне комисије
коју је влада Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца образовала 1919. године.
Била је то комисија за ратну одговорност. На њеном челу налазио се Рудолф
Арчибалд Рајс. Захваљујући његовом детаљном раду, направљен је списак
ратних злочинаца: у њему се налазе имена 1.662 Бугара, од којих 216 комита.32

Ипак, одлука великих победничких сила да суштински не прогоне ратне
злочинце, учиниће барем делимично бескорисним рад свих комисија, а
поготово Међусавезничке. Нешто слично ће се десити и унутар Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца. Рад Међусавезничке комисије ће бити ускоро заборављен,
што намеће закључак да је озбиљан рад стручњака, мотивисаних моралним и
хуманим осећањима, као и правним разлозима, остао у служби првобитне
потребе састављања ове комисије односно потребе политичке пропаганде у
иностранству.

Ипак, ни у пропагандном смислу извештај комисије није имао
одговарајући ефекат. Европска јавност је била све више заузета другим
питањима, од високе стопе смртности због шпанског грипа до разарајуће
економске, друштвене и политичке кризе која је обухватала истовремено
победнике и поражене. Велика је вероватноћа да управо тој пропаганди није
придавала важност ни тадашња српска влада. У том смислу, вреди цитирати
писмо које је Рајс послао почетком октобра 1918. године будућем српском
отправнику послова у Белгији, у којем је јасно видљива неспособност или
недостатак српске владе да искористи сав оптужујући материјал који је имала на
располагању до тада:
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Солун 7.09.18.
Поштовани г. Марковићу.

Дозволите ми пре свега да Вам честитам на именовању на месту
отправника послова у Хавру. Надам се међутим да нећете функцију преузети пре
завршетка овог рата, како бисмо могли да наставимо да радимо заједно.

Послао сам данас господину Балугџићу рукопис мог новог рада који ми је
наручио господин Министар Стојан Протић. Вероватно ћете добити истовремено и
ово писмо и поменути рукопис. Надам се да ће Вам бити пријатно због тога. 

Пошаљите га најбрже што је могуће у Париз и у Лондон, јер је
пропаганда против Бугарске данас потребнија него икад. Треба наравно
инсистирати код ова два посланства да рад одштампају што пре.

Међутим, да ли ће то нечему служити? Изгубио сам наду. Моја два рада
написана у јесен 1917. године напокон су одштампана. Добио сам по један
ауторски примерак пре четири недеље. Међутим, да ли су били подељени? Да
ли су новине говориле о тим књигама, и на који начин? Да ли је одштампана и
верзија на енглеском језику? Сва питања на која из Париза не одговарају.

У Америци изгледа да нису добили ништа. Управо су ми Јовановић и
Гордон Смитх саопштили да завршавају са слањем америчким сенаторима и
посланицима мог рада о аустро‐угарским злочинима из 1914. године! Да ли је
њима саопштено шта сам ја радио од тада? 

А што се тиче резимеа моје истраге? Из Париза је пре два месеца стигао
телеграм по којем се каже да ће бити завршен у року од четири недеље. Прошло
је осам недеља али још нисмо добили ништа.

Данас, управо док неке америчке и енглеске новине испољавају
подршку Бугарској, та књига би била веома корисна. Такође, из Париза су барем
могли да пошаљу одређени број књига објављених у Солуну (број примерака
који сам Вам ја предложио у мом пројекту о дистрибуцији) да би се поделили
важним људима: пре свега принцу Александру, па и Вашим војним
командантима, генералу Д’Еспереју и другим француским и енглеским
командантима. Видели би шта сам урадио до сада.

Ја путујем на фронт, а надам се да ћу ускоро имати много посла док
Ваше трупе наступају у Македонији ослобођеној од Бугара. Урадићу све што је
могуће, али са Ваше стране, надам се такође да ћу бити подржан боље него до
сада. О томе сам дуго разговарао и са господином министром Гавриловићем.
Вероватно Вам је то рекао. Говорио ми је о исправкама грешака. Али би било
боље да се такве грешке, или боље речено пропусти, нису десиле него да се сада
морају исправити, јер је за то прекасно.

Примите, поштовани господине Марковићу, моје најсрдачније поздраве,
и поздравите ми г. Протића, Гавриловића, Нинчића и друге.

Ваш
R.A. Reiss, 1‐IX‐191833
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Milovan Pisarri

WORK OF THE INTER‐ALLIED COMMISSION FOR THE INVESTIGATION 
OF BULGARIAN WAR CRIMES IN SERBIA DURING WWI

Summary

During or immediately after WWI many special commissions worked around
Europe in order to inquire into atrocities committed by enemies against civilians.
Results were published and presented at the Peace Conference in Paris in 1919. The
Government of the Kingdom of Serbia appointed an Inter‐Allied Commission to
inquire into crimes committed by Bulgarians in the Serbian occupied territories
between 1915 and 1918. The Commission was formed thanks to pressures and
suggestions of persons such as Rudolph Archibald Reiss, colonel Tucaković, captain
Pavličević and others. It settled in Skopje in November 1918. During the following six
months, both Serbian and international experts collected a large number of witnesses
and documents about crimes. Reports of Serbian military and civil authorities were
very significant too. From Skopje, the Commission sent the most important materials
to the Serbian government in Belgrade and to the Serbian delegation at the Peace
Conference in Paris, which used them to show the cruelty of Bulgarian occupation
and request punishment of the criminals. However, considering the Great Powers’
policy toward the criminals of war of the defeated nations, the work of the
Commission did not yield the expected results.

Keywords: Inter‐Allied Commission, Bulgarian atrocities, Peace Conference, Reiss.
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Arpad HORNYAK

EFFORTS OF THE HUNGARIAN GOVERNMENT 
TO ESTABLISH INDEPENDENCE AND PRESERVE INTEGRITY 
OF HUNGARY IN THE LAST MONTHS OF 1918 – 
THE BELGRADE MILITARY CONVENTION1

Abstract: After the collapse of Austro‐Hungarian Monarchy, Hungary, which after
four centuries newly gained its full sovereignty, endeavoured to minimize the possible serious
consequences of the lost war. Its main aim was to preserve the territorial integrity of the
historical Hungarian Kingdom. In these efforts the Belgrade military convention of 13 November
1918 was a very important achievement. By this convention Hungary managed to preserve at
least de jure its territorial integrity but just temporarily. Due to opposition from all sides, the
convention never entered into force and the Hungarian Government was forced to look for
other orientation of its foreign policy: the Italian, Yugoslav and finally the Soviet‐Russian line.

Keywords: Belgrade military convention, Hungary, Yugoslavia, Italy, Serbia, Károlyi Government.

War Situation and Serbian Territorial Demands

After the victory of the liberal democratic revolution of October 31, 1918,
which made possible establishing the pro‐Entente government of Count Mihály
Károlyi, Hungary’s situation was very difficult. Being a loser in the war it had to assume
that the victorious countries would present their demands and that these might
include territorial ones. Even the most pessimistic Hungarian politicians could not,
however, imagine that these demands would be as great as the future showed them
to be. The countries at war with the Monarchy, regardless of when and how they
entered the war, had formulated their demands to be made in case of victory. Serbia,
for instance, sharing the general view that the war would not last very long,
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developed its proposed territorial demands against the Dual Monarchy and within it
against Hungary as early as the autumn of 1914.2

Barely one month after the outbreak of the war, the Serbian government
summoned a group of scholars to define, in a scholarly fashion, Serbia’s plans for the
formation of a unified South Slav state.3 It outlined the territories the new country
would demand, including Bosnia, Herzegovina, the Vajdaság (Vojvodina), Dalmatia,
Croatia, Istria, and Slovenia, and instructed the scholars to work out the precise
frontier lines,4 Serbia’s goals in the war5 and the demands directed toward the North.
On September 4, 1914, Nikola Pašić, the Serb prime minister, informed all the Serb
diplomatic envoys about the above in a circular telegram.6 On December 7, the Serb
government in Niš announced to the national assembly, the Skupština that, “The
Royal Government considers its single and most important task the successful
conclusion of the war which from the beginning was directed solely toward the
liberation of and union with the oppressed Serb, Croatian, and Slovenian brothers.”
Doing this, Serbia made the unification of the Yugoslav territories and peoples its
official policy.7 Because the war lasted much longer than expected, Serbia for the
time being set aside its preparations for a peace conference. The assembled scholars
were not affected by this and continued to prepare the brochures showing the border
modifications they considered to be the best and most just. Following the example of
the Great Powers, the Serb government renewed its deliberations during the summer
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of 1916, subsequent to the initiative of Milenko Vesnić, its minister in Paris and later
of Jovan M. Jovanović, its minister in London.8

Similarly to Serbia, Romania also had definite ideas about the postwar
frontier lines and the Czech national politicians also left no doubt that the borders in
the new Europe would not follow the existing lines.9 They endeavored to convert
their ideas into action near the end of 1918 when the armistice ending the state of
war between the Monarchy and the Allies made this possible. The state of war
between the Austro‐Hungarian Monarchy and the Allies came to an end on November
3, 1918, when an armistice agreement was signed in the Villa Giusti near Padua by
Generals Armando Vittorio Diaz and Viktor Weber. It was known as the Padua
Armistice but also referred to as the Diaz Armistice. Even though the armistice
agreement declared that the hostilities had been stopped, it contained a number of
inconsistencies. This made it possible for both parties, but particularly for the victors,
to approach some of its stipulations with considerable flexibility. For instance, one of
the signatories, the Austro‐Hungarian Monarchy, no longer existed for all practical
purposes at the time of signing.10 This led to the strange situation that although the
armistice was signed by the representative of the Dual Monarchy, all its mandates
had to be complied with by Austria and Hungary separately. Another shortcoming of
the treaty was that its mandates were related to the Italian front and that it ignored
the Balkan front which at this time was at the Száva (Sava)‐Danube line, i.e. on
Hungary’s border. The armistice agreement stated that the territories, occupied by
the armed forces of Austria‐Hungary since the beginning of the war, had to be
evacuated but the demarcation lines drawn in the Padua Agreement did not affect
Hungary’s historic borders after the secession of Croatia. This matter subsequently
raised a number of questions but also made the widely and vigorously debated
Belgrade Military Convention possible.

The Hungarian government learned about the armistice agreement, ending
the war and preserving Hungary’s “Millennial Borders,” only at eleven in the evening
on November 3.11 Because of the inaccuracies in the Padua Armistice Agreement it did
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Whole World], ed. György Litván, Budapest 1968, 416. 



not bring the war to an end for Hungary.12 There was every indication that the Allied
armies in the Balkans, under the command of General Louis Franchet d’Espèrey,
consisting primarily of the Serb army, would not consider the Diaz Armistice
Agreement to be binding and, crossing the Danube and the Száva, would continue
their march in the direction of Hungary. On October 30, Franchet d’Espèrey ordered
the Serb army to put several groups of ten soldiers each across the Danube, the Száva,
and the Drina so that the presence of their troops could be included in a
proclamation.13 Accordingly, the Serbian Chief of Staff Živojin Mišić ordered the
commanders of the Serb First and Second Armies to do so, but the repair of
equipment, rest and the replacement of essential supplies made a delay necessary
and Mišić forbade any forward movement until further orders were issued.14

Telegrams came from Paris to the military leadership, however, which demanded
that the troops not spend time resting but advance as soon as possible. On November
2, Pašić urged the Serb military leaders to move into Bosnia, the Bánát (Banat),
Szerémség (Srem) and other parts of the Monarchy as soon as possible because
Austria‐Hungary would sign an armistice agreement shortly.15 On the basis of the
discussions among the Allies on October 31, Vesnić, the Serb minister in Paris, cabled
to his government that whatever the government would decide about a move toward
the North, would be approved by Paris.16 The threatening proximity of the Serb
troops, the negligible number of Hungarian troops facing them and the report of
General Hermann Kövess, the Commander in Chief of the Balkan Armie of the
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12 The supplementary record designated November 4 at 3:00 PM, as the moment of the end of
the war between the Monarchy and the Allies. The Armistice Commission of the Monarchy
wanted the hostilities to come to an end immediately but the Italian negotiating committee
insisted that this would happen twenty‐four hours after the conditions had been accepted.
See Ferenc Nyékhegyi, A Diaz‐féle fegyverszüneti szerződés (A paduai fegyverszünet). Személyes
tapasztalatok és hiteles okmányok alapján [The Diaz Armistice Agreement (The Padua
Armistice). On the Basis of Personal Experience and Official Documents], Budapest 1922, 32.
Ferenc Nyékhegyi was the only Hungarian member of the Armistice Commission. 
13 The documents are published in Građa o stvaranju Jugoslovenske države 1. I 1918 – 20. XII
1918. [Papers on the Creation of the Yugoslav State, January 1 1918 – December 20, 1918],
Dragoslav Janković and Bogdan Krizman, eds., Belgrade 1964, 423.
14 He did it on condition that only volunteers could be recruited for this purpose and that the
views of the local population had to be taken into account. The move of smaller units was
authorized only for those areas which the enemy had evacuated and where the provisions for
the men could be procured easily. Ibid., 342. 
15 Pašić’s November 2 telegram from Paris, in Bogdan Krizman, Srpska Vrhovna komanda u
danima raspada Austro‐Ugarske 1918 [The Serbian High Command in the days of the
dissolution of Austria‐Hungary in 1918],  Historijski zbornik 14 (Zagreb 1961) 177. 
16 Clemenceau’s statement was the basis for this telegram. In this he interpreted the fourth
article of the Padua Armistice Agreement, about the occupation of strategic points, to Vesnić
to mean that “It should be satisfactory
to them because it gives them the right to occupy any area they want and to march across
wherever they choose.” Mária Ormos, Padovától Trianonig [From Padua to Trianon], Budapest
1984, 53.



Monarchie (Heeresgruppe am Balkan), in which he stated that resistance would be
hopeless because, “He had only 10,000 rifles to confront the Entente armies,”17

strengthened Budapest’s resolve that in order to protect the borders of the country
urgent contact had to be made with the commander of the Allied forces. Because it
was impossible to contact General Diaz and because Franchet d’Espèrey seemed to
be in charge and because the troops under his command were threatening Hungary,
the Hungarian government instructed Kövess to contact Franchet d’Espèrey. The
government also decided to send a ministerial committee to conduct negotiations.18

At this time only József Kozmovszky and Géza Dormándy, staff lieutenant colonels,
were sent to Belgrade by Commander in Chief Kövess to serve as negotiators.19

On the instruction of Vojvoda Mišić, these two men and the officers from
the Visegrád Forty‐Fifth Division who had come to the Serb Second Army for armistice
discussions,20 were given, on November 4, about noon, the preliminary conditions
determined by Franchet d’Espèrey.21 According to these, and in order for concrete
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17 Report of Kövess, November 2, 1918. Quoted in Márton Farkas, Katonai összeomlás és
forradalom 1918‐ban [Military Collapse and Revolution in 1918], Budapest 1969, 396.
18 Tibor Hajdu, A polgári demokrácia külpolitikája 1918–1919‐ben [The foreign policy of liberal
democracy in 1918–1919], Századok 101, no. 5 (1967) 874.
19 General Petar Bojović, the commander of the First Serb Army reported, on the basis of a report from
the commander of the Danube Division, to the High Command that on November 3 the Royal
Hungarian Minister of War and, as authorized by command of the Hungarian state, József Koszloványi
(actually Kozmovszky), and Géza Dormándy, lieutenant colonels of the Staff to begin negotiations
about an armistice. The authorization was signed by Field Marshal Kövess. They declared that Austria‐
Hungary no longer existed and that it was replaced by four new countries: Czechoslovakia, Yugoslavia,
Austria, and Hungary. Bogdan Krizman, Beogradsko primirje od 13. novembra 1918 [The Belgrade
Armistice of November 13, 1918], Zbornik za društvene nauke Matice srpske [Proceedings of Social
Sciences of Serbian Mainstream] 47 (Novi Sad 1967) 114. According to Vilmos Bőhm, Kozmovszky and
Dormándy were sent to Kövess by the Supreme Command in Baden, to serve as members of the
Armistice Commission, being given the conditions of acceptance on November 2, i.e. prior to signing
the Padua Armistice Agreement. See Vilmos Bohm, Két forradalom tüzében. Oktoberi forradalom,
proletárdiktatura, ellenforradalom [In the Fire of Two Revolutions. October Revolution, Proletarian
Dictatorship, Counterrevolution], Munich 1923, reprint Budapest 1990, 65.
20 Krizman, Beogradsko primirje, 114.
21 In the name of Franchet d’Espèrey, General Charles Antoine Charpy transmitted the following orders
to Mišić by Major Marinković: “Tell the Belgrade authorities and the Višegrad negotiators as well as
other potential people that prior to the armistice negotiations the enemy had to comply with six
conditions.” Quoted in Krizman, Srpska Vrhovna komanda, 193. In his response to Franchet d’Espèrey
Mišić reminded him that Regent Aleksandar and the High Command insisted that the Southern Slav
areas of Austria‐Hungary be completely evacuated and that the question of the Southern Slav areas
of the Monarchy would be decided by the Serb government, by the Yugoslavs and by the Allies. General
Franchet d’Espèrey should demand that the Serb troops be allowed to occupy all of the Bánát and
Bácska to the Maros‐Baja‐Szabadka‐Pécs line. If some enemy territory had to be occupied, there should
be no distinction between Serb and Allied troops and, in fact, that both groups should be fully
represented, particularly in that area. He further asked that Franchet d’Espèrey should notify the High
Command that he had the same full authority at these negotiations as in Saloniki at the negotiations
with the Bulgarians. Građa o stvaranju Jugoslovenske države, Janković and Krizman, eds., 467.



armistice negotiations to begin, Hungary had to meet six conditions: 1) The forces
which were 15 kilometers from the Romanian border, north of the Danube and the
Száva, along the Drina and by the Crna Gora border had to lay down their arms, move
one kilometer north or west permitting these areas to be occupied by Allied forces.
2) The Danube fleet and all ships on the Danube, Száva and Drina and those on the
Adriatic coast had to be handed over in good condition to the nearest Allied forces
and so had all communication equipment in the area to be occupied. 3) Response to
these conditions had to be sent to Belgrade within twenty‐four hours. 4) Subsequent
to the response a plenipotentiary committee had to be sent for armistice negotiations
whose letter of appointment clearly stated which government had sent them. 5) After
announcing these conditions all transport of military equipment and all movement of
troops had to be halted. 6) Free communication had to be assured even in the hostile
areas between the commanders of the Allied forces, the leaders of the Yugoslav
National Council and the commanders of the Yugoslav army and navy.22 The
Dormándy group advised the Hungarian government about the conditions and then,
having received telegraphic instructions from Budapest, announced that they were
empowered to negotiate about all the Hungarian troops and non‐Hungarian troops
on the Balkan front and in Hungarian territory, i.e. north of the Danube and the Dráva
(Drava), but that the German troops at Orsova (Oršova) and south of the Danube
were not under the jurisdiction of the Hungarian government or General Kövess. The
same was true for the items in condition 2. In view of the situation in Hungary and the
condition of the telegraph and transportation systems, the negotiators indicated that
the response might not be available within twenty‐four hours. The same reasons were
valid for the ban of military material transport and troop movements. The negotiators
also declared that concerning the condition about free communication the Hungarian
government could take the responsibility only for the Hungarian territories. Noting
the above comments the Dormándy group was empowered by the Hungarian
government and by Commander Kövess to accept points 1 and 2, to accept points 3,
4, and 5 with consideration of the above mentioned transport problem and to accept
point 6 for the Hungarian territories only.23

The Belgrade Military Convention 

As we have seen above, the Hungarian government received mutually
contradictory reports about the armistice agreement signed in Padua. While they
learned from Padua that the armistice was valid for all of Hungary, Franchet d’Espèrey
used the above conditions to inform the government that so far as the Balkan area
was concerned all agreements had to be made with him.24 It is not surprising that
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22 Krizman, Srpska Vrhovna komanda, 193–194.
23 Krizman, Beogradsko primirje, 117.
24 Ormos, Padovától Trianonig, 60.



Prime Minister Count Mihály Károlyi and the government were unable to interpret
this contradictory situation. For this reason they chose the alternative that best met
their political ideas – namely, a separate armistice agreement which, in view of the
above conditions and the increasingly threatening situation, seemed both desirable
and advantageous. It was Károlyi’s opinion that the Padua Armistice did not have to
be recognized by Hungary because it did not include the Balkan area and because it
was signed in the name of the Austro‐Hungarian Monarchy. Instead, he felt that a
separate armistice agreement, recognizing the new, Entente‐friendly and democratic
Hungary and acknowledging Hungary’s independent stance, would be desirable.
Consequently the government decided to initiate the armistice negotiations and
instructed Minister of Justice Dénes Berinkey to head the delegation departing for
Belgrade. This decision was communicated to Belgrade by telegram on November 5
and it was requested that a safe conduct be provided that would allow the delegation
a safe passage should they encounter Serb troops.25 The Hungarian delegation left at
dawn on November 6, to negotiate with Franchet d’Espèrey but instead of Berinkey
it was headed by Károlyi and minister of nationalities without portfolio, Oszkár Jászi.26

Every organization having weight and importance in Hungary was included in the
delegation. In addition to the government representatives it included representatives
of the National Council, the Workers’ Council and the Soldiers’ Council. When the
delegation arrived in Belgrade Franchet d’Espèrey was still in Niš discussing the line
of demarcation toward Hungary with Regent Aleksandar and Vojvoda Mišić.27 He left
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25 Krizman cites an undated telegram, signed by Lovászy and Dénes Berinkey in Krizman,
Beogradsko primirje, 18. Hajdu believes that the decision of the government was sent by Béla
Linder. See Hajdu, A polgári demokrácia külpolitikája, 977.
26 They decided for Károlyi in order to take advantage of his pro‐Entente sentiments. Károlyi,
Against the Whole World, 416. In the conversation with Bogdan Krizman in Belgrade on July 1,
1957, Béla Linder told him about the preliminaries of the Belgrade Convention that when the
General Staff of the Monarchy sent from Baden the text of the Padua Armistice Agreement
that it had accepted, he immediately answered saying that they accepted the conditions set by
the Allies if they recognized Hungary’s independence. He recommended to the government
that he should be in charge of the deputation sent to Franchet d’Espèrey but he did not receive
the appointment (allegedly because of his intrigues and because it was common knowledge
that he was strongly opposed to the military councils). Instead Berinkey, an expert in
international law, was put in charge. Linder had transmitted the text of the Padua Armistice
Agreement to Berinkey and a copy of the telegram sent to the General Staff in Baden, in which
he had stated that he accepted the conditions in the name of the government. It was then that
Jászi came to see him to say goodbye before his departure. It was Linder who asked that the
Ministerial Council be summoned and it was there that the government made the decision
that Károlyi and Jászi would be sent to Belgrade. In the conversation Linder reminded Krizman
that in the memorandum of the Hungarian delegation there was no mention of the fact that
they had already accepted the Padua Armistice and the text of the recommended agreement.
Instead they asked for a new armistice. See Krizman, Beogradsko primirje, 118.
27 According to the report of the commander of the Serb Danube Division, the delegation had
arrived in Belgrade the same day. “Today at 16.00 hours a Hungarian ship arrived at the lower
town and three Hungarian officers disembarked. They said that on the boat there was Prime



for Belgrade only on November 7, and was accompanied by Colonel Danilo
Kalafatović, the chief of military operations of the Serb General Staff.28

While Franchet d’Espèrey was driving on the bad Serb roads toward Belgrade,
a strict order from Paris was received by the Serb High Command in Niš, coming via
Saloniki and Skopje. It instructed the general that his discussions with the Hungarian
representatives had to be limited to the execution of the mandates of the armistice
agreement signed at the Italian front and that these were valid for all areas. The
command also advised him that he had to avoid a debate on any political subject.29

Colonel Petar Pešić, the deputy chief of the Serb General Staff, forwarded the telegram
to Belgrade but also sent another telegram to Kalafatović, in Mišić’s name, telling him
to transmit the orders from Paris to the general only after the conclusion of the
armistice negotiations. If the Paris telegram had reached the general prior to Kalafatović
receiving his instructions, the latter was to ask the general to demand, for military
reasons alone, the evacuation of the Bánát and the Bácska (Bačka) north to a Maros
(Mureš)‐Szabadka (Subotica)‐Baja‐Pécs line.30 Not knowing the outcome of the
negotiations Pešić sent another telegram the same evening at nine forty‐five. In this he
stated the position of the Serb General Staff in case Franchet d’Espèrey would accept
a line south of the Temesvár (Timišoara)‐Zombor. According to these instructions
Kalafatović, if necessary, would have to tell the general that this was unacceptable to
Serbia and that in this case Serbia would consider itself to be still at war with the Austro‐
Hungarian Monarchy.31 This step proved to be unnecessary because as the negotiations
began at Franchet d’Espèrey’s headquarters at 7:00 p.m., it was never even mentioned
by the general that a line south of Pécs‐Szabadka would be considered.

The participants in the negotiation, which from the first moment on did not
promise much good for Hungary, described it very similarly, other than some details
which were viewed from the subjective perspective of the organization they
represented.32 In order to avoid any misunderstanding, Károlyi, prior to reading his
memorandum, again raised the question as to which general, Diaz or Franchet
d’Espèrey, was authorized to negotiate the armistice. Franchet d’Espèrey answered

Arpad Hornyak

538

Minister and Minister of Foreign Affairs Károlyi and Minister without Portfolio Jászi who wanted
to negotiate about the armistice.” The Serb commander ordered that the ministers should
remain on board or, if more convenient, they could go to the Serb Crown Hotel. Károlyi and
group chose the hotel. Ibid., 119.
28 Danilo Kalafatović, Naša primirja u 1918 godini [Our armistice in 1918], Srpski književni glasnik
10, no. 5 (1923) 519
29 Krizman, Srpska Vrhovna komanda, 196. 
30 Ibid., 197
31 Ibid.
32 Mihály Károlyi, Hit, illúziók nélkül [Faith without Illusions], Budapest 1977; Oszkár Jászi,
Magyar kálvária‐magyar feltámadás. A két forradalom értelme, jelentosége és tanulságai
[Hungarian Calvary‐Hungarian Resurrection. The Meaning, Significance and Lessons of the Two
Revolutions], ed. András Veres, Budapest 1989. Paul Azan, Franchet d’Espèrey, Paris 1949;
Kalafatović, Naša primirja u 1918 godini; and Lajos Hatvany, Egy hónap története [The Story of
One Month], Budapest 1918.



categorically that he alone was authorized to reach an armistice agreement with the
Hungarians.33 It was probably this very firm response that explains why Károlyi in his
memorandum does not even mention that Hungary had already accepted the Padua
agreement.34 When he became convinced that Franchet d’Espèrey was the person in
charge of the armistice negotiations, Károlyi explained the goals of his government.
Referring principally to President Woodrow Wilson and to the principles announced
by him, Károlyi called Hungary a neutral country. Unable to do otherwise, he declared
himself ready to accept the establishment of Czechoslovak and Yugoslav states but
wished to refer all controversies relative to the borders to the Paris Peace
Conference.35 Mentioning Wilson and the entire memorandum was displeasing to
the general. In his reply Franchet d’Espèrey called Hungary a defeated country and not
a neutral one which he could have destroyed by the Czechs, Romanians, Yugoslavs
and Slovaks by simply raising his finger.36 In the more substantive parts of the
negotiations he was no longer quite so hostile. He stated that it was only Károlyi’s
well‐known liberal views and his friendship for the Entente that made him even
receive the delegation and he urged the Hungarians that they should gather behind
Károlyi because he was the only one who could improve Hungary’s situation.37 In
order to expedite the signing of the agreement and to make the position of the
Hungarian delegation somewhat easier, he was willing to make some concessions
and to view the concrete demands for the transfer of rolling stock, shipping, transport
equipment and the number of workers to be engaged in the repair of the railways as
being simply informational to be discussed at some later time. It was also a comfort
to the Hungarian delegation that when they stated that the ten days allowed for the
departure of the German troops, the 170,000 armed soldiers in Romania under
General August von Mackensen’s command, was insufficient, the general declared
that the government had only to tell the Germans to leave but if they did not leave,
the government did not have to try to use force.38 During the time it took to prepare
the final text of the agreement Károlyi and Jászi decided that before signing they
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33 Krizman, Beogradsko primirje, 121.
34 According to Károlyi, subsequent to an arrangement with the AOK (Armeeoberkommando)
and in order for the state of war to come to an end as soon as possible, the Hungarian
government agreed to have the armistice agreement signed. See Károlyi, Az egész világ ellen,
415; Bohm, Két forradalom tüzében, 67; Sándor Nagy Juhász, A magyar októberi forradalom
története (1918. okt. 31 – 1919. márc. 21) [The History of the Hungarian October Revolution,
October 31, 1918 – March 21, 1919)], Budapest 1945, 261; and Béla Linder interview, fn. 25. 
35 Mihály Károlyi, A Belgrádi memorandum [The Belgrade Memorandum], Az új
Magyarországért. Válogatott írások és beszédek (1908–1919) [For the New Hungary. Selected
Writings and Speeches, 1908–1919], ed. György Litván, Budapest 1968, 232. 
36 „In this war the Hungarians went together with the Germans and therefore they will atone
together and will receive the same punishment.” Quoted in Bogdan Krizman, Pitanje granica
Vojvodine na Pariškoj mirovnoj konferenciji [The question of the borders of Vojvodina at the
Paris Peace Conference], Zbornik za društvene nauke Matice srpske 24 (1956) 31.
37 Károlyi, Az egész világ ellen, 421.
38 Ibid., 422.



would send a telegram to Versailles to the Supreme War Council. In order to give the
agreement a political slant they asked in the telegram that Paris guarantee the
Hungarian borders, excluding Croatia and Slovenia, that Hungarian administration be
preserved within the boundary areas until the peace negotiations and that the Allies
intercede with the Prague government to permit the passage of the trains carrying
coal.39 After the general allowed the sending of the telegram40 they signed the
provisional agreement in which the Hungarian government agreed that, if their request
received a favorable answer from Paris, they would consider the agreement to be
binding.41 Signing the provisional agreement shows that, considering the
circumstances, Károlyi did not consider the text of the convention to be unfavorable.
So much so that when the general removed paragraph 17, the so‐called “order
maintenance clause,” from the final draft he was prepared to sign the agreement
immediately.42 Paragraph 17 stated that if in any part of the country disturbances arose
the Entente had the right to assume control of that area. Leaving Colonel Walter Stielly
and the interpreter behind to await Prime Minister Georges Clemenceau’s answer,
Károlyi left after midnight on November 8, together with his entourage and returned
to Budapest to seek the approval of the National Council for signing the convention.43

Following Károlyi’s departure, Hungary’s situation, not very good to begin
with, deteriorated further. After the departure of the delegation, Serb troops
continued their advance into the Vajdaság. They did this with the full approval of the
general and not contrary to his orders.44 On November 8, the Czech troops began an
attack in Upper Hungary (Hungarian: Felvidék, Slovak: Horné Uhorsko). In the
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39 Károlyi emphasized in the telegram that unless they accepted the conditions, the Hungarian
government did feel that it had sufficient moral strength to sign the agreement. For Károlyi’s
telegram and Franchet d’Espèrey’s added text see Károlyi Mihály levelezése [Correspondence
of Mihály Károlyi], vol. 1, 1905–1920, ed. György Litván, Budapest 1978, 257–258.
40 According to Károlyi’s memoir the general agreed to the transmission of the telegram only
after Károlyi threatened with the decommissioning of the government. Károlyi, Hit illúziók
nélkül, 175.
41 Károlyi, Az egész világ ellen, 424. It must be noted that Károlyi mentions the preliminary
signing of the agreement only here (other sources do not mention it at all) and does not
mention it in his report on the Belgrade negotiations to the National Council.
42 The omission of the order clause did not mean much because the text of the agreement
made it possible without it for the Allied troops to occupy all communities and strategic sites
that the commander in chief of the Allied forces deemed appropriate. See Mária Ormos, A
belgrádi katonai konvencióról [About the Belgrade Military Convention], Történelmi Szemle
22, no. 1 (1979) 31.
43 At this point Károlyi runs into a contradiction. If the preliminary agreement became valid in
the eyes of the Hungarian government on receipt of a favorable response from Clemenceau,
this would mean that it had been signed prior to the approval of the National Council and
regardless of whether the council approved it or not. 
44 “General d’Espèrey believes that the military action should continue until Vojvodina had
been occupied.” Kalafatović’s telegram to the High Command on November 7, 1918. Quoted
in Krizman, Srpska Vrhovna komanda, 197; Kalafatović, Naša primirja u 1918 godini, 523. 



meantime negotiations continued for the renewed participation of the Romanians in
the war.45 When this country’s internal and external conditions for entering the war
were met, Romania issued an ultimatum to General Mackensen, mobilized its forces
and, on November 10, again entered the war.46 The telegram sent to Paris also failed
to meet the expectations. At dawn on November 10, Károlyi was advised about Paris’s
response in which Clemenceau instructed the general, briefly but firmly, that he must
exclude all other considerations, that he must limit his negotiations to military matters
alone and that he should consider this order as final.47 Thus the agreement signed in
Belgrade on November 7, did not go into effect. Károlyi viewed it as a positive act
that Clemeceau approved only the military aspects which meant that the agreement
to be signed could not be regarded as final. It is certain, however, that he used this
interpretation of Clemenceau’s response to mask his disappointment and he really
wanted to use it to pacify himself and do the same for the National Council. It became
apparent that in order to prevent any further damage to the situation of the country,
the agreement with the general had to be signed as soon as possible.48 On November
10, the National Council declared the conditions to be a cruel blow to the country
but were, nevertheless unanimously, accepted.49

The government designated Béla Linder, minister without portfolio, to sign
the convention. He and his associates reached Újvidék at six in the morning on
November 10 and arrived in Belgrade later that same day.50 Franchet d’Espèrey
learned about the decision of the Hungarian government while he was in Saloniki.
Recalling the road conditions in Serbia he decided that he would not make the trip to
Belgrade and empowered the commander of the French forces, General Paul‐Prosper
Henrys and Vojvoda Mišić to sign the agreement.51 On November 13, just before
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45 With the Bucharest treaty of May 8, 1918,  Romania made a separate peace treaty with the
Central Powers and got out of the war. The Secret Treaty of Bucharest of 1916 forbade a
separate peace and thus, in principle, the treaty was annulled.
46 Ormos, Padovától Trianonig, 74. The French army was ready to cross the Danube and the Alexandru
Marghiloman government, having made the separate peace with the Central Powers, resigned. 
47 There being no Hungarian ship at their disposal, the two members of the Hungarian
delegation still in Belgrade, took a Serb ship from Zimony (Zemun) and arrived in Budapest
with the answer at dawn on the 10th. Kalafatović notes with satisfaction that “until the
Hungarian response arrives, military action will continue without interruption.” Quoted in
Krizman, Beogradsko primirje, 129.
48 The Hungarian government might have known about the statement of Robert Lansing, the
United States secretary of state, published on November 5, in which the United States
recognized de facto Romania’s right to Transylvania. 
49 Károlyi, Hit illuziók nélkül, 177.
50 Staff Captain Valter Stielly, notified Kalafatović from Újvidék that the Hungarian government,
responding to Clemenceau’s answer forwarded by Franchet d’Espèrey, accepted the conditions
of the armistice agreement. The probable time of arrival of the Hungarian delegation was given
as between 10:00 and 11:00 AM on November 11. See Krizman, Beogradsko primirje, 30.
51 Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca [The Great War for the
Liberation of Serbia and the Unification of Serbs, Croats and Slovenes], 31, Belgrade 1937, 152.



noon, Béla Linder signed the Belgrade Military Convention for Hungary. Živojin Mišić
signed for Serbia and General Henrys signed for the French Army. The official title of
the agreement was “Military Convention, which Regulates the Contents of the
Armistice Agreement, Signed by Austria‐Hungary and the Allies, Regarding Hungary.”
The convention defined the line of demarcation in the east and south which ran along
a Beszterce (Bistrica)‐Maros‐Szabadka‐Baja‐Pécs line. This territory had to be evacuated
militarily within eight days but the administration remained in Hungarian hands.52

Hungary had the right to designate those strategic areas for which it viewed a French
occupation to be desirable with the understanding that the final decision regarding
these areas would be made by the commander in chief of the Allied armies.53 Of all
of the regulations of the agreement, this was the most important one for Hungary
because a French occupation of these areas would have assured a status quo until the
Peace Conference decided otherwise. This would have made it possible for Hungary
to prevent the Successor States and particularly Romania from penetrating further
into the country and thus confront the Peace Conference with a fait accompli. The
convention, consisting of 18 paragraphs, prescribed the disarmament of the
Hungarian army limiting it to six infantry divisions and two cavalry divisions. It
prescribed also that it was the duty of the Hungarian government to disarm and intern
the troops of General Mackensen if they did not leave the country by the time
designated by the Padua Armistice Agreement, namely within fifteen days after the
above agreement went into effect on November 4. The convention guaranteed the
right of free movement and stationing for the Allied forces anywhere in Hungary and
obliged Hungary to contribute to their alimentation and transportation. The
Hungarian government had to furnish the commander in chief with a group of 3,000
railroad labor battalions and sapper and telegrapher troops to help in the
reconstruction of the Serb railroads and the Serb telephone and telegraph networks.
The final paragraph stated that the state of war between Hungary and the Allies had
come to an end.54

By designating the document signed on November 13 as a convention,
France recognized that the Padua Agreement was valid for Hungary. Even though
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52 There was a debate between Linder and Vojvoda Mišić on this point because Mišić demanded
that in the occupied zone Serb officials take charge replacing the Hungarian ones. Finally
General Paul‐Prosper Henrys announced that such a debate was inappropriate at a military
convention and decided that the Hungarian officials would stay in place. Károlyi, Az egész világ
ellen, 428.
53 For the full text of the convention, see Document diplomatiques français sur l’histoire du
Bassin des Carpates 1918–1932, vol. 1, Octobre 1918 – Août 1919, Budapest 1993, 68–70.
54 In respect to the last point, according to the recollection of Colonel Kalafatović, there was a
debate because the original text said that hostilities would cease twenty‐four hours after
signing. Linder resented this because Hungary had already ceased hostilities [on November 1,
Hornyák] and felt that a repetition of this would have annulled the earlier decision. He
recommended that the text should simply say that the hostilities had stopped. Because General
Henrys approved the recommendation that Mišić agreed with. Kalafatović, Naša primirja u
1918 godini, 523.



making two armistice agreements with one country at about the same time was
viewed as a major diplomatic gaffe, at that moment it was considered beneficial by
both Hungary and France to have a separate agreement for the Balkan front.55 The
reasons for this were fundamentally different for the two sides. While Hungary was
endeavoring to maintain the status quo until the Peace Conference, France saw the
convention as a step toward the establishment of its postwar dominance over central
Europe.56 Recognizing this French intent and wanting to stop it, the other Allied
Powers, Great Britain and Italy, torpedoed the convention which, for entirely different
reasons, was opposed by the Successor States as well. Very soon it was only Hungary
that viewed the convention as a valid instrument. The devaluation process of the
convention started almost immediately after it was signed. By December 1918, this
process reached the point where Lieutenant Colonel Fernand Vix, who arrived in
Hungary as the head of the Allied military mission to supervise the execution of the
armistice agreement, bitterly noted that it became no more than a scrap of paper.57

Hungary naturally was not about to disavow the value of the agreement because
under the given conditions it fit well into Hungary’s foreign policy considerations.58

Initially France was pleased with the agreement and considered it a good bargain. It
can also not be said that the Serbs were dissatisfied with the lines of demarcation
because, as we have seen, Franchet d’Espèrey “asked for enough” so that the Serbs
did not have to “go forward by themselves.” It is a legitimate question to ask what was
the problem when all three signatories seemed to be satisfied with the agreement?
The answer is simple. The ones who were dissatisfied were not the ones who were
participants in it but the ones who were not. Czechoslovakia openly protested
because the Hungarian government began to reestablish the administration of the
contested Upper Hungary, to which under the convention it was entitled.59 To put it
mildly, it triggered displeasure in Romania because the line of demarcation drawn in
Belgrade was far from the one in the 1916 Secret Treaty of Bucharest which promised
Romania all of the Bánát and the extension of its borders to the Tisza River.60 Great
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55 For more on the French interest in the convention, see Ormos, Padovától Trianonig, 59–93.
56 France believed that its military presence would assure its dominance in the area. See Note
sur la politique française en Autriche‐Hongrie, Document diplomatiques français, Ádám, ed., 1,
62–64.
57 Gyula Juhász, Magyarország külpolitikája 1919–1945 [Hungary’s Foreign Policy 1919–1945],
Budapest 1988, 20.
58 Above all, Károlyi wanted to assure the borders of the country with a Great Power guarantee
and thus avoid an occupation by the Successor States. This would give him time to prepare for
the negotiations at the Paris Peace Conference.
59 Ormos, Padovától Trianonig, 78.
60 Gusztáv Gratz drew interesting conclusions from the Czechoslovak and Romanian complaints.
According to him, just as the Armistice of Padua was an Italian armistice, the Belgrade Military
Convention was also noted for the site that gave it its name. Consequently it was a Serb
armistice. completely ignoring the Czech demands and paying little attention to the Romanian
ones. See Gusztáv Gratz, Forradalmak kora. Magyarország 1918–1920 [The Age of Revolutions.
Hungary 1918–1920], reprint Budapest 1992, 48.



Britain appeared to object to the French military establishment in Budapest in which
they wished to include British troops, rather than to the convention.61 Because the
British were primarily interested in the Near East and because they had only a limited
number of troops in the Balkans, they did not wish to make these available for the
central European policies of the French.62 The other European Allied power, Italy,
objected to the signing of the convention because France arranged it without Italy’s
knowledge or approval. In contrast to Great Britain, the Italians objected not because
the French wished to include their troops but because their troops were not included
when the occupation of Hungary was being planned.63 Italy’s main complaint was that
an agreement had been made with a government that was not recognized and thus,
for all practical purposes, recognized it. The French government, seeing the general
objections triggered by its political maneuvers, was forced to back off. They used as
an excuse vis‐à‐vis their allies that the agreement was really the well‐intentioned
mistake of a general, namely Franchet d’Espèrey.64 Another excuse was that the de
facto recognition of the Hungarian government was only Károlyi’s interpretation and
was not the intention of France. Finally, in its own defense, it claimed that the planned
French occupation of Budapest was not to strengthen the Hungarian government but
to assure that the Hungarian government was properly regulated and supervised.65

Protests by the Successor States, the opposition of Great Britain and Italy but mostly
because of the few available and widely dispersed French forces66 caused France at
the end of November to abandon the plans for the occupation of Budapest and even
to give up on the convention.67 Instead of an occupying force, for which all
preparations, including barracks and a money exchange office at the Eastern Railway
Station had been made, only a small Allied military mission, the so‐called Vix mission,
was sent to Budapest to supervise the compliance with the convention.68 The mission
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61 Ormos, Padovától Trianonig, 84; and British Policy on Hungary 1918–1919. A Documentary
Sourcebook, Miklós Lojkó, ed., London 1995, 21–25.
62 The British position on the territorial arrangements of the armistice agreement was firm.
The agreements were military in nature and could in no way influence the fate of the national
borders. Only the forthcoming peace conference could make such a decision. In this matter
Great Britain was interested primarily in the Danubian navigation which it managed to secure.
See Lajos Anday, Térkép csata után. Magyarország a brit külpolitikában 1918–1919 [Map after
the Battle. Hungary in British Foreign Policy 1918–1919], Budapest 1990, 74. 
63 Ormos, Paduvától Trianonig, 84.
64 Even though the general acted entirely according to Clemenceau’s instructions. Ibid., 65–67.
65 Ibid., 85.
66 Among other reasons, the occupation did not take place because two battalions of French
troops were sent to Fiume to prevent an armed clash between the Italians and the Serbs. 
67 Lord Derby (Edward George Villiers Stanley), the British ambassador in Paris, informed his
government on November 27, that Foch and Clemenceau had given up on their earlier plan and
stopped preparations for the occupation. British Policy on Hungary, Lojkó, ed., 25.
68 Lieutenant Colonel Fernand Vix, from General Henrys’ staff, 12 French and Serb officers,
constituting the Allied Military Commission and 45 personnel arrived in Budapest and was later
joined by delegates from the other Allied countries. It was the task of the commission to supervise



was destined to fail right from the start because of France’s abandonment of the
Belgrade Military Convention which it did not publicly disavow in order to avoid an
open admission of its foul‐up and not to complicate the situation even more. For the
above reasons the agreement could not satisfy the hopes attached to it by the
signatories, although the Serbs had most of their demands satisfied and, on their own
implemented the regulations pertaining to them.

Assessment of the Belgrade Military Convention is unanimous in Hungarian
historiography. Even today, however, public opinion carries on the debate of earlier
times as to whether Károlyi opened the door to the troops of the Successor States, as
was held between the two wars by Hungarian public opinion and historiography, or
whether he tried to prevent the worst and succeeded in obtaining the most favorable
conditions for Hungary. The truth, as usual, lies between the two extremes. Knowing the
facts it is an exaggeration to say that Károlyi was responsible for the occupation of a
large part of the country. It is true that the convention legally authorized the advance
of the Serb troops and that it abandoned the only possible line of defense in
Transylvania: the Carpathian Mountains.69 It is also a fact, however, that the Serb troops
had started the occupation of the areas north of the Danube even before the
convention was signed. On instructions from Franchet d’Espèrey the Serb military high
command ordered the occupation of the Bánát and Bácska to the Maros‐Szabadka‐Baja
line on November 5,70 and on the same day the Serb troops occupied Zimony (Zemun),
and Pancsova (Pančevo). One day later they took Fehértemplom (Bela Crkva).71
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the implementation of the military agreement and to resolve, jointly with the Hungarian
government, the problems relative to the march and placement of the French troops. Letter
of General Henrys to Károlyi on November 20. Károlyi Mihály levelezései, 1, Litván, ed., 284. The
second task specified in the letter, concerning the coordination of the problems of the French
troops, became meaningless when the commission was dispatched. 
69 Ormos, Padovától Trianonig, 71.
70 Franchet d’Espèrey’s “special instructions to the troops under General Henrys’s command and to
the Serb military” which considered it important to make some changes in the October 10 and 18
instructions about the establishment of a solid defensive front in north Serbia, due to the changed
circumstances and to the confused conditions in Austria‐Hungary. Građa o stvaranju Jugoslovenske
države, Janković and Krizman, eds., 484. It seems likely that these instructions from Franchet
d’Espèrey were based on Clemenceau’s November 5 telegram in which he sent the plans for the
military action against Germany. It specified for Franchet d’Espèrey that the implementation of the
armistice in Serbia, in cooperation with the Serb government, included the occupation of the
particular points in Bosnia and Herzegovina and also the areas north of the Danube and the Sava, to
insure Serbia’s military protection and political interests. The occupation had to be performed on
the basis of point four of the November 3 Padua Armistice, which directed the occupation of the
strategic points, regardless of geographic borders, and of further military activities. See Krizman,
Srpska Vrhovna komanda, 189. Vojvoda Mišić instructed the commander of the 1st Serbian army, on
the third point that “because the Romanians claim the Bánát, it was important that the Serb troops
reach the Fehértemplom‐Versec‐Temesvár line as soon as possible.” Srpska Vrhovna komanda, 178.
71 Vuk Vinaver, Jugoszlávia és Magyarország a Tanácsköztárság idején [Yugoslavia and Hungary
at the time of the Hungarian Soviet Republic], Századok 105, no. 6 (1971) 1219.



Concerning the accusation that Károlyi chose the armistice agreement
containing more oppressive clauses than the Diaz one, I believe that one must agree
with Károlyi’s, Jászi’s and Ernő Garami’s assessment which stated that the problem
with the Belgrade Military Convention was not that the clauses were too strict but the
fact that they were not implemented.72 The fact that in the Belgrade Convention the
Hungarians could request that the critical areas be occupied by French troops made
it possible that the status quo be maintained. If at all, Károlyi can be blamed in
connection with the convention only for the fact that he did not sign it immediately.
It seems certain that the Serb forces of the Allies would have continued their advance
even if the convention had been signed on November 7. There was, however, an
important circumstance that escaped the attention of Károlyi and of the Hungarian
delegation who pinned all their hopes on the Peace Conference. This was the
distinction between an armed occupation and an occupation performed on the basis
of an armistice agreement. In contrast to the Hungarian government, the Serb military
leadership believed that this distinction would make a great difference later, at the
Peace Conference, and therefore did everything to occupy the territory and not move
in on the basis of the armistice agreement. The great importance they attributed to
this distinction, in contrast to Károlyi who considered it immaterial, is proven by the
fact that Mišić did everything possible when signing the convention to distinguish
between the line that the Serb troops had already reached and the line of
demarcation in the agreement.73 Even though the Monarchy had arranged a cease
fire with Diaz in Padua and though the Hungarian government could properly claim
that it had ordered its troops to lay down their arms on November 1, the fact that
Károlyi did not sign the convention made the state of war to continue between
Hungary and the Allies on the Balkan front. As we had seen, the Serb troops were
authorized by Franchet d’Espèrey to continue their military maneuvers and occupy
the Vajdaság. The day after Károlyi’s departure from Belgrade, the Serb troops
occupied Ópazova (Stara Pazova), Mitrovica (Sremska Mitrovica) and Inđija. On
November 9, they occupied Úvidék (Novi Sad) and on the 10th they took Versec
(Vršac).74 Hostilities came to an end officially, for the second time, at 11:00 a.m. on
November 11, when Germany capitulated. According to an order by Marshall Foch,
the Allied forces were not allowed to cross the line they had reached by that date,
unless a further order was issued.75 For this reason the Serb high command inquired
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72 Károlyi, Az egész világ ellen, 423; Jászi, Magyar kálvária, 68; and Ernő Garami, Forrongó
Magyarország. Emlékezések és tanulságok [Turbulent Hungary. Recollections and Lessons],
Vienna 1922, 44.
73 Károlyi, Az egész világ ellen, 428. While they were not successful in having this differentiating
appendix included in the text of the convention, later on they referred to it when they refused
the complaints of the Hungarian government about the dismissal of the Hungarian officials.
74 Vinaver, Jugoszlávia és Magyarország, 1219.
75 Marinković’s telegram to the High Command in Krizman, Beogradsko primirje, 130.
Marinković was the head of the liaison group of the Serb staff at the Eastern High Command
[Etat Major de l’armée d’Orient] of the Allies.



from Franchet d’Espèrey whether this order about the end of hostilities pertained to
Hungary as well. In spite of an affirmative answer, Major Mirko Marinković sent a
telegram to the Serb High Command stating that the order did not have to be taken
too seriously and should not keep them from occupying additional territory.76

Following this interpretation by the liaison officer from the high command the troops
continued to advance until the very last moment. On the evening of November 13, the
Commander of the Serb First Army instructed the commander of the Danube Division
to advance until midnight in order to reach the Szabadka‐Baja line which would allow
them to say that, “All of Bácska had been occupied prior to the signing of the
armistice.”77 This was accomplished. On November 13, units of the Serb army entered
Szabadka and Baja and, after the signing of the convention, on November 15 they
occupied Barcs, Szigetvár and Pécs. At the beginning of December they entered
Pécsvárad as well. The Belgrade Military Convention did not initiate the advance of
the Serb troops in the Délvidék and Western Hungary (Dunántúl) but only sanctioned
it. Romania and Czechoslovakia considered the convention to be meaningless so far
as they were concerned and its mandates were viewed by the Yugoslavs as being
lofty and were systematically violated. In the Vajdaság the entry of the Serb troops
was almost immediately accompanied by the elimination of the Hungarian
administration. Because of the limited number of the occupying troops, in some areas
order could not be maintained without the Hungarian National Councils. Thus,
depending on local conditions, the disbanding of the Hungarian National Councils and
of the Hungarian police forces began. In almost every larger city the Hungarian
administration was ”decapitated.” In Újvidék, Versec, Szabadka and Pancsova the
mayor, the notaries and the higher public officials were dismissed.78 In parallel, the
remaining gendarmes and border patrol units were disarmed.79 When the Hungarian
government protested, the Serb answer was that the territories under discussion had
been occupied by the Serb army prior to the signing of the convention.80 This rather
transparent explanation was used only by the Serb military leadership because the
November 13 convention specified territory and not time.

The elimination of Hungarian administration accelerated sharply when the
emissaries from Bánát, Bácska and Baranya established the Great National Council
(Veliki Narodni Savet) with their secession declaration of November 25. In it they
declared their joining Serbia.81 As its executive arm, the Great National Council
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76 They believed that they could escape from the instruction by claiming that the conditions of
the established armistice had not yet arrived from Paris. Ibid.
77 Veliki rat Srbije, 31,164.
78 The prefect of the latter city was interned. Šandor Mesaroš, Položaj Mađara u Vojvodini
1918–1919 [The Position of Hungarians in Vojvodina, 1918–1919], Novi Sad 1981, 62; see also
Danilo Kecić, Revolucionarni radnički pokret u Vojvodini 1917–1921 [The Revolutionary Labor
Movement in Vojvodina, 1917–1921], Novi Sad 1972, 124.
79 Mesaroš, Položaj Mađara, 57.
80 Ibid., 57.
81 Magyarország története [The History of Hungary], vol. 8, bk. 1918–1919, György Ránki, ed.,
Budapest 1988, 100.



established the National Directorate (Narodna uprava) which was charged with
creating a cadre of officials loyal to it. Even though the placement of the
administration on a new basis did not go entirely without a hitch, the National
Directorate achieved a strengthening of its position in a relatively short time and was
able to make its administrative organizations function in all aspects of the social and
political life of the communities.82 The Hungarian administrative officials who
remained essential in spite of being rendered powerless continued to adhere to the
directions coming from Budapest. This led to the peculiar situation that until the
spring of 1919, there remained a dual form of administration83 but after the fall of the
Hungarian Soviet Republic it was evident that despite the regulations of the Belgrade
Military Convention there will remain only one administration, the Yugoslav one. 
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82 The fact that the Novi Sad National Council decided to join Serbia directly and not the evolving
Yugoslav state was important from the perspective of the formation of the Yugoslav state, its
political arrangement, and of the fight between the Serb government, the Zagreb National
Council and the Yugoslav Commission. Mesaroš, Položaj Mađara, 61.
83 Kecić, Revolucionarni radnički pokret, 123.



Арпад Хорњак

НАПОРИ МАЂАРСКЕ ВЛАДЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ 
И ОЧУВАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА МАЂАРСКЕ ПОСЛЕДЊИХ МЕСЕЦИ 1918. ГОДИНЕ –

БЕОГРАДСКА ВОЈНА КОНВЕНЦИЈА

Резиме

Након пробоја Солунског фронта и капитулације Турске и Бугарске, и за
мађарску владу је постало јасно да је крај рата близу. Водећи политичари у
Мађарској били су уверени да би то за Мађарску могло да значи територијалне
губитке, али и очигледан напор да се ти губици минимизирају или евентуално
избегну и омогући територијални интегритет у историјским границама мађарског
краљевства. Потписивање Београдске војне конвенције 13. новембра 1918.
године било је вероватно највећи напредак у тим напорима, када је Мађарска
све наде полагала у добру вољу Француске. Уз помоћ ове конвенције Мађарска
је настојала да, у најмању руку, осигура де јуре свој територијални интегритет,
али само привремено. Ускоро је постало јасно да је Конвенција само комад
папира, као што ју је Франше Депере назвао, након што је негирана од свих
страна, да би је на крају и Француска одбацила. Мађарска је морала да тражи
подршку других држава. То је водило у преговоре са Италијом у Далмацији у
децембру 1918. и убрзо након тога чак и са Краљевином Срба, Хрвата и
Словенаца. У овом чланку приказана је еволуција тих догађаја.

Кључне речи: Београдска војна конвенција, Мађарска, Југославија, Италија,
Србија, Карољијева влада.
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