Андрићград, јануар 2015.

Број 13

РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ
1914/1915

Пописивање заробљених аустроугарских
војника, Чачак, 28. новембар 1914.

22. децембар 1914, Ниш
Министарство војно Краљевине Србије – Министарству иностраних дела Краљевине Србије: обавештење
о заробљеним аустроугарским војницима у Колубарској бици и заплењеном ратном материјалу
Министарство Војно Опште Војно Одељење Ђенералштабни Одсек
Пов. Ф. Ђ. О. бр. 2521
Министарству Иностраних Дела
У одговору на писмо Министар. Иностраних Дела
Пов. Бр. 8457 од 30. пр. месеца част ми је јавити да
је Врховна Команда депешом О. Бр. 8165 одговорила
следеће:
„У битци, која је почета 20. новембра, по до сада прикупљеним подацима има заробљених: 265 официра,
22 лекара, 4 медицинара, преко 39.000 подофицира
и војника заробљених, 3 заставе, 73 пољска топа, 21
брдски топ, 13 брдских хаубица, 5 пољских хаубица,
19 лафета, 360 кара, 67 митраљеза, 1 рефлектор, преко
1200 кола, 37 санитетских кола, 1 завојиште, 1 болни-

ца, 4 превијалишта, преко 1000 коња, 32 кујне, преко
42 пољске пекарнице, много пушака, пешадијске и
артиљеријске муниције, телефонског и телеграфског
материјала, ћебади, шаторских крила, кафе, шећера,
артиљеријског, ковачког, запрежног, инжињерског
материјала и експлозива. Прикупљање и попис плена
још се врши.“
9. децембра 1914. год. Ниш
По заповести Министра Војног
Врш. дужн. Начелника, Пуковник,
Љуб. Н. Барјактаровић

РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ 1914 – ДОКУМЕНТА
1

Ми смо били слободни брзојавно замолити славно
краљ. српско посланство, да би посредовало код
царскe руске владе, да би нас заробљене Србе Босанце и Херцеговце послали у Србију, како би могли заједно са нашом тамошњом браћом оружано
иступити против непријатеља Српског Народа. То
држимо напокон својом светом дужношћу, да бар
нешто допринесемо за своје ослобођење.

30. новембар 1914, Петроград
Српски посланик у Петрограду Мирослав
Спалајковић јавља Министарству
иностраних дела Краљевине Србије да Срби из
Босне, заробљени као аустроугарски војници у
Русији, желе да дођу у Србију као добровољци
17. новембра 1914, год. Ниш

Напомињемо, да се је наша 4-та босан. херцеговачка регимента од почетка рата ступила у борбу
ТЕЛЕГРАМ
и то са руским четама, али без православних Срба
Отправљен из Петрограда 16. XI 1914. у 10 сати војника. Сматрајући нас непоузданим елементом,
12 мин. после подне
формирали су од нас Срба два посебна батаљона,
Примљен у Нишу у 17. XI 1914. г. у 9 сати пре те смо прије мјесец дана послани на руску границу.
подне
Многи Срби из Босне и других крајева Аустро- Ступајући у бојну линију, већина нас се је доброУгарске - војници - које су Руси заробили, моле вољно предала руским војницима и сваки од нас,
ме да издејствујем да се упуте у Србију. Пре него предавајући им своје оружје, био је тога увјерења,
бих овде ма шта предузео молим за упутства.
да се више никад неће повратити у границе Аустро-Угарске монархије, па ма какав коначан ре№ 521
зултат рата био. Сами аустријски официри, који
Спалајковић се овдје налазе и који имају управу над нама пријете нам смрћу на вјешалима у случају повратка
На полеђини:
у Аустрију, јер да се сви сматрамо дезертерима.
Пов. бр. 7967
Ако хоће да се бију против Аустрије - онда се
могу упутити. 17/XI

Екс. 18. XI 1914. ДС. Чох.
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25, дос. III

С тога највише вас молимо, да ако није могуће
нашој првој и јединој жељи удовољити, да би поПашић
радили на том, да након свршетка рата не би били
предати ни у којем случају аустријским властима.
Напокон молимо, да би нас Србе Босанце и Херцеговце по могућности на једно мјесто смјестили.
Најпонизнији
Ново Николајевск
У име заробљеника Срба Босне и Херцеговине
23. новембра 1914. године
Јован Бланић и другови
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6. децембар 1914, Новониколајевск
Срби из Босне и Херцеговине, заробљеници у Русији
– Мирославу Спалајковићу, посланику у Петрограду:
молба да се приме у српску војску као добровољци

На полеђини:
Пов. № 10309

Благородном господину Др Мирославу Спалајковићу, краљевском српском посланику у Петрограду АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVIII, 25, дос. III
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Господину Министру Војном
Телеграм бр. 46 из Пожеге
Отправљен 27. XI 1914. у 5 по подне
Приспео у 8.20 по подне
Примљен у Кабинету у 9.35 по подне

8. децембар 1914, Ниш
Министар грађевина Милорад Драшковић –
председнику владе и министру иностраних
дела Николи Пашићу: о слању телеграма
ратних заробљеника преко румунске поште

Командант Шумадијске Дивизије извештава ме
Министарство Грађевина Поштанско-Телеграф- да је од наших људи сазнао да су Аустријанци са
наше територије прикупили све младиће од 15
ско Одељење
до 20 година, употребљујући их прво за пренос
П. Т. бр. 68261
рањеника а потом их упутили у Ваљево. Уз пут
26. новембра 1914. год. у Нишу
им је говорено да ће их упутити за Сарајево и
Господину Министру Иностраних Дела
даље. Овим Аустријанци вероватно иду на то да
нас лише живог материјала за попуну војске. Из
Господине Министре,
Гојне Горе и околине покупили су око 60 младића.
Румунска Главна Управа Пошта и Телеграфа извештава нас, да је примила на се да транзитира О. бр. 1940
телеграме ратних заробљеника и Црвеног Крста Пов. № 1053
зараћених држава и моли да је известимо: приКомандант,
стајемо ли и ми да примамо и да јој отправљамо
Ђенерал, Арачић
такве телеграме.
Достављајући Вам ово част ми је молити Вас за На полеђини:
извештај постоје ли какви разлози из којих то не би Пов. ФЂ О № службено
требало усвојити, или овај предлог треба усвојити? Председнику Министарског Савета Господину
Николи П. Пашићу
Изволите примити господине Министре ПредседГосподине Председниче,
ниче, уверење о моме дубоком поштовању.
Министар Грађевина, Част ми је послати овај предмет на надлежност.
М. Драшковић Молим да примите моје дубоко поштовање.
28. XI 1914. год. Ниш

На полеђини:
Пов. бр. 8387

За Министра Војног, Пуковник
Душан П. Стефановић

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XIX, 27, дос. V

Да се уложи протест код Сила тројног споразума и осталих неутралних европских држава,
па и код Америчких сједињених држава што
Аустрија, као некада јаничари, одводе децу у
ропство - и да ћемо чинити репресалије, ако не
пусте из ропства неборце.
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11. децембар 1914, Ниш
Министарство војно Краљевине Србије
доставаља Николи Пашићу, председнику
владе и министру иностраних дела,
извештај команданта Шумадијске
дивизије да аустроугарска војска одводи
малолетнике у заробљеништво

28/XI						НПП.
Пов. № 10334

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XI, 1, дос. IV
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Министарству Војном, Ниш
С позивом на писмо Господина Министра Војног од 19. новембра 1914. год. Пов. № Службено
Министарству Иностраних Дела је част замолити Министарство Војно да му изволи саопштити, у најкраћем времену, колико се налази
војника румунске народности међу заробљеним
аустријским војницима.

12. децембар 1914, Ниш
Министарство војно Краљевине Србије
– Николи Пашићу, председнику владе и
министру иностраних дела: о наводима
у штампи да Аустроугарска користи
српске заробљенике на руском ратишту

Министарство Војно
25. XI 1914.
Пов. № службено
Председнику Министарског Савета Господину По нар. Министра, Начелник [...]
Николи П. Пашићу, Ниш

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XX, 29, дос. II

Господине Председниче,
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Част ми је скренути Вам пажњу на:

21. децембар 1914, Рим
Српски посланик у Риму Љубомир
Михаиловић јавља Министарству
иностраних дела Краљевине Србије
о предлогу папе да се ослободе ратни
заробљеници неспособни за војну службу

1) Стране новине доносе:
„Да Аустријанци употребљују наше заробљенике
у борби против Руса, јер већ има у Русији наших
војника, који су заробљени“
Молим да се ово провери.
2) Пошто имамо велики број аустријских заробљеника преко 13.000, то у колико се гарнизони
смањују све их је теже чувати; у Новој Србији
не могу се много послати, пошто је доста несигурно; зато налазим, да би требало Румуне
предати Румунији, као што је Русија предала
Талијане - Италији.

9. децембра 1914 год. Ниш

ТЕЛЕГРАМ
Отправљен из Рима 8. XII у 6 сати 10 мин. после
подне
Примљен у Нишу 9. XII у 3 сата 50 мин. пре подне

Молим, да примите моје дубоко поштовање.

Данас имао састанак са Кардиналом Гаспари, државним секретаром Папе, који ми је саопштио
предлог Св. Оца, да ратујуће државе пусте својим
кућама као слободне оне заробљенике, који су неспособни више за ма какву војну службу. Право
оцене, који су заробљеници неспособни, припада
искључиво држави, која држи заробљенике. Овај
предлог саопштен је свима силама у рату. Кардинал
је молио, доставити га влади српској са надом што
скоријег одговора. Мислим да се предлог у начелу
може примити са тим да ће о детаљама и начину
измене бити потребан договор са савезницима. Молим одговорите ми што пре на мој телеграм.

29. XI 1914. год. Ниш
За Министра Војног, Пуковник,
Душан П. Стефановић
На полеђини:
Пов. бр. 8102
Г. Др Грујићу да говори одмах Филалитију о овоме.
19. XI 14. Јов.

Говорио г. Филалитију, који обећао да ће телеграфирати својој влади. Питао колико има Румуна?
Одговор му нисам могао дати.
20. XI 914. Др С. Ј.
№ 608

Михаиловић

Грујић
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73 пољска топа, 21 брдски топ, 13 брдских хаубица, 5 пољских хаубица, 19 лафета, 360 кара,
67 митраљеза, 1 рефлектор, преко 1200 кола,
37 санитетских кола, 1 завојиште, 1 болница, 4
превијалишта, преко 1000 коња, 32 кујне, преко 42 пољске пекарнице, много пушака, пешадијске и артиљеријске муниције, телефонског
и телеграфског материјала, ћебади, шаторских
крила, кафе, шећера, артиљеријског, ковачког,
запрежног, инжињерског материјала и експлозива. Прикупљање и попис плена још се врши.“

На полеђини:
Пов. № 8704

Изнети на решење у седници Министарској. У
начелу примам и јавити Михаиловићу да примамо у начелу, само чекамо одговор савезника.

НПП.
Legation Serbe
Londres
Paris
Petrograde

9. децембра 1914. год. Ниш
Молим јавите ми какав је одговор дала влада на По заповести Министра Војног
предлог папин за размену за рат онеспособље- Врш. дужн. Начелника, Пуковник,
них заробљеника. Ми смо одговорили да приЉуб. Н. Барјактаровић
мамо у начелу, само чекамо одговор савезника.
11. XII 914.
На полеђини:
Пов. бр. 8728
Ове је податке тражио г. Таке Јонеско, преко
посланства у Букурешту.

Пашић
Експ. 11. XII 14. М. Ђ. М.

С. Ј. Г.

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XX, 29, дос. III
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XX, 29, дос. III
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22. децембар 1914, Ниш
Министарство војно Краљевине Србије –
Министарству иностраних дела Краљевине
Србије: обавештење о заробљеним
аустроугарским војницима у Колубарској
бици и заплењеном ратном материјалу
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23. децембар 1914, Скопље
Команда трупа Нове области
доставља Министарству војном
Краљевине Србије препис писма
Феручија Цеија, Италијана из Трста,
Министарство Војно Опште Војно Одељење заробљеног у Србији као аустроугарског
Ђенералштабни Одсек
војника, свом рођаку у Италији
Пов. Ф. Ђ. О. бр. 2521
Министарству Иностраних Дела
Превод с талијанског

У одговору на писмо Министар. Иностраних
Дела Пов. Бр. 8457 од 30. пр. месеца част ми
је јавити да је Врховна Команда депешом О.
Бр. 8165 одговорила следеће:

Писмо аустријског заробљеника Феручија Цеји
родом из Трста, упућено препоручено на адресу
његовог рођака Марија Белинацо артиљеријском поручнику италијанске војске у Верону
(Италија).

„У битци, која је почета 20. новембра, по до сада
прикупљеним подацима има заробљених: 265
официра, 22 лекара, 4 медицинара, преко 39.000
подофицира и војника заробљених, 3 заставе,
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Драги Маријо,

Господине Министре,

Чудићеш се што добијаш моје писмо тек после
толиког времена, али до сада ми није било могуће да ти се јављам због тога што апсолутно
нисам имао времена и због строге аустријске
цензуре. Готово сам луд од оне дисциплине и
батеријске паљбе, од грубих речи и вешања по
дрвећу. Заједно са 8 четом заробили су ме Срби.
Сад можеш мислити да у том смислу не смем
писати кући, јер бих при повратку био стављен
под инквизицију и осуђен на неколико година
робије. Зато ти уз ово шаљем писмо за мога оца,
које ћеш послати експресом, објаснивши ствар
како било другчије.

Част ми је поднети Вам податке о нашим заробљеницима, које сам прикупио, радећи при цензури у Заробљеничкој Команди:
Бројно стање заробљеника – на дан 12. децембра
1914.
Има 600 официра и кадета, 47.317 подофицира и
редова, од ових 29.487 одкомандованих и 17.830
- у Нишу.
У Медошевцу, селу код Ниша има их 2.500, а
остали су у просторијама коњичке и артиљеријске касарне.

Овде ми је добро и у погледу здравља и поступања. Нарочито на Талијане гледају добро. Је- Јуче је доведен 600-тинити аустријски официр
дино ми је тешко што сам далеко од пријатеља - поручник Стеван Скублијус, из Копашвара, заробљен код Београда.
и што немам новаца.

Феручијо Цеји Ниш је пролазна заробљеничка станица, и одавде се транспортују даље. Сада их највише има:
Оверава, Шеф цензуре у Битољу (највише), Скопљу, Велесу, ПриштиА. Шушкаловић с. р. ни, Митровици, Књажевцу (на раду), Пироту
(на раду), Крагујевцу (на раду), Младеновцу (на
раду).
Команда Трупа Нове Области
К. Ђ. О. бр. 3252

Стан и храна

10. децембра 1914. год. Скопље

Оверава, Врши дужност Начелник Штаба Заробљени официри су сви у Нишу. Један део
ппуковник, Вел. Требинац с. р. њих станује у касарнским магацинима коњичке
касарне (већином Срби и Хрвати), а остали у
пешачкој касарни код железничке станице.

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XX, 29, дос. III

Војници заробљеници станују по шталама и
шупама коњичке и артиљеријске касарне, расподељени у 12 чета.
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Командири су им наши и аустријски официри Срби (од аустријских тројица: Љубомир Хаџић,
Мирко Коснер и Исидор Мандрешевић).

25. децембар 1914, Ниш
Милутин Мићић, чиновник Конзуларног
одељења Министарства иностраних
дела – Николи Пашићу, председнику
владе и министру иностраних
дела: извештај о аустроугарским
ратним заробљеницима у Србији

У касарни заробљеничкој налази се, даље радионица за крпљење одела и обуће њихове, а
до сада је подељено најпотребнијим око 2.000
пари рубља (по гаће и кошуљу) и око 1.000 пари
чарапа и опанака.
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Официри, сви од реда, добијају дневно по 3 динара, а хране се у својој менажи. Плаћају 1.80
за ручак и вечеру (54.00 дин. месечно), и хране
се боље него ли ми овде у Нишу по најбољим
хотелима. Они имају: супу, јело, печење, тесто,
за ручак; а увече: јело и тесто.

Стеве Дунђерског,
5) Др Вељко Георгијевић адв. у Руми
6) Др Гига Араницки, адв. из Срем. Митровице
7) Јован мл. Рогулић, економ у Вуковару
8) Др Милорад Завишић, адв. у Н. Саду
9) Др Милан Давидовац, адв. у Бечеју
10) Др Давид Ћурић, адв. у Кули (Бачка)
11) Др Милан Георгијевић, проф. у Сарајеву
12) Славко Георгијевић, (брат Миланов) пристав
у Кореници (Лика)
13) Др Лаза Бајић, адв. у Н. Саду
14) Љубомир Хаџић, проф. у Загребу
15) Марко Јаковљевић, проф. у Осеку
16) Др Александар - Шаца – Марковић, економ
у Н. Саду
17) Исидор Мандушевић, порески чинов. у Панчеву
18) Мирко Косијер, адв. приправ. у Загребу
19) Небојша Увалић, проф. у Сарајеву
20) Живојин Лазић, порески чинов. у Пожези
21) Стеван Јовановић, порески чинов. у Броду
22) Марко Матић, чинов. Срп. Банке у Пешти
23) Милан Попов, инжењер, управ. Водне Задруге (Задруга Ист. Срема) у Земуну
24) Душан Адум, економ из Боке
25) Милан Саџак, свр. филоз. банкар, чинов. у
Огулину
26) Пајић, геометар у Босни
27) Банбуловић, желез. чиновник у Босни
30) Милан Малетин, проф. Срп. гим. у Н. Саду
31) Богдан Кијези, (католик) судија у Шиду
32) Александар Павловић чин. Осиг. Ђенер. у
Пешти из Н. Сада
33) Др Љубомир Поповић, адв. прип. билиот.
градске библиотеке у Пешти, из Н. Сада
34) Др Александар Шаца Димитријевић, адв. у
Ст. Паланци - Бачка (аустриј. улизица - неће да
општи са Србима).

Сви су задовољни храном и одлично изгледају
- нема ни једног мршавог међу њима.
Официрима Србима и неколицини Хрвата допуштено је ношење цивилног одела, а трпи се и
њихово становање у вароши.
Војници су до пре три недеље добијали овде у
Нишу топлу храну, као и наши војници, али кад
наиђе она маса заробљеничка (бивало их је до
33.000 овде) престало се са топлом храном, и давало им се само по хлеб и парче сланине дневно.
Јутрос су казани опет почели да кувају и данас
(на католички први дан Божића) даје им се предовољство.
Данас кува храну 32 казана (пилав са одличном
овчетином) и то 32 казана могу да скувају оброк
само за половину заробљеника. Остали ће добити сутра то исто (међу осталима и Срби).
Свима заробљеницима дат је данас за предовољство и дуван (сандук и по на чету).
Господин Министар Војни г. Стефановић дошао
је данас лично у заробљеничку Команду и дао
је налог да се набаве још 32 казана, и од сада
ће, изгледа, добијати сви заробљеници редовно
топлу храну.
Заробљени официри: Срби, Хрвати и Словенци
Има их око 90. Ево имена већине њих:

Срби:

Хрвати:

1) Др Милош Бокшан, адв. у Н. Саду потпредседник Матице Српске,
2) Др Никола Продановић, проф. секретар Матице Српске,
3) Јован Бањанин, б. уредник Србобрана у Загребу,
4) Милан Дунђерски, економ из Сентомаша, син

35) Др Иван Гмајнер, адв. у Загребу
36) Златко Турковић, економ у Окућанима
(велики поборник слоге српско–хрватске)
37) Др Комланец, адв. припр. у Пожези
38) Фран Цвијић, управ. Хрват. Штед. у Пожези
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39) Иван Кнаус, дрвар. трг. у Митровици
40) Др Ђунио, адв. из Далмације
41) Славко Балог, судија из Ирига
42) Драгутин Кох, проф. у Осеку

Имена те двојице аустријских официра забележна су и достављена коме треба.

Нарочито се као крајњи шовинисти и затуцани
аустријанци истичу ови заробљени официри:
Цернер, Грим, Рубин, бечлија (Немци), Чижек,
Словенац:
Блажек (Чеси) и Хрустић, франковац, велики
43) Цирил Тавчар, градски чинов. у Љубљани, денунцијант Срба, још из Загреба.
синовац Др Тавчара, бив. град. начелника у
Срби, Хрвати и Словенци слажу се врло лепо
Љубљани.
међу собом. Говоре најлепше о нашој војсци и
Сем горе побројаних има њих још око 50-орица верују у пропаст и слом Аустрије.
аустријских официра: Срба, Хрвата и Словенаца
чија имена нисам још могао да сазнам, јер су Једини изузетак чини Др Александар Шаца
Димитријевић, рез. ппоручник, адв. у Старој
скоро доведени.
Паланци у Бачкој. Он неће са Србима, стално
Ако је потребно, могу накнадно списак допуни- је са Маџарима и гледа да им се удвори, - све из
ти њиховим именима.
бојазни да га војни аустријски суд после рата не
осуди због доласка у ропство. Богат је човек и
Однос међу официрима
мисли да ће његова Стара Паланка по свршетку
рата остати по сваку цену у Мађарској. Тај тип
Заробљени официри, Мађари и Немци, не могу
има зета овде код нас; иншпектор је при железда гледају очима заробљене официре Србе и Хрницама. Срби - официри не знају му имена.
вате, и сматрају их за издајице аустријске идеје.
Најсимпатичнији од свију заробљених официра
Не примају њихов поздрав и стално окрећу глајесте Златко Турковић, рез. коњич. ппоручник, веву од њих. Прете им аустријским војним судом,
ликопоседник у Окућанима. Милионер је и велики
после рата, и причају како воде „Црну Књигу“,
поборник слоге српско-хрватске. Синовац је бив.
у коју записују њихова имена.
великог жупана беловарског, барона Турковића,
коалиционаша
и пријатеља Срба. Он се смеје свима
Ово раде и говоре с тога што су Срби и Хрвати у
већини скинули добровољно са себе аустријску покушајима аустријских официра - шовиниста, да
официрску униформу, па неки обукли српску, а га врате у своје јато, и стално нам прича о жаокама
други цивил; - а још више им је криво што су се и стрелама, које на њега управљају. Њега највише
Срби и Хрвати официри запослили у Заробље- мрзе маџарони официри.

ничкој Команди, при цензури заједно са нама,
Шта пишу заробљеници?
чиновницима из Министарства Иностраних
Дела, а неки примили командирства при заро- Половина је чешких писама, и долазећих и одбљеничким четама.
лазећих.
Нарочито су се окомили на рез. аустријског ппоручника коњичког Златка Турковића, и њему
директно приговарају и прете читаве депутације
аустријских официра - шовиниста.

Срби пишу својима и кличу од радости што су
заробљени, да ми на цензури морамо да бришемо њихове патриотске изливе осећаја, како им
породице на дому не би имале незгода.

Двојица од тих аустријских шовиниста ономад
су зауставили у касарнском кругу двојицу заробљеника - Срба и запретили им војним аустријским судом - што су се предали без борбе
српској војсци.

Сви се хвале да им је добро, а нарочито Срби и
Хрвати.
Понеки Маџар се потужи на стан и храну, али
ретко.
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Чеси само жале, љуто жале што им се не праве тегобе. Многи наши шаљу своје фотографије, као
„кнедличке“– чешко народно јело од теста.
и њихови. Наши добро изгледају на тим сликама.
Сви од реда траже од својих новаца, већином за Писма наших Срба из Америке
рубље и ципеле.
Маса је писама заробљеницима која долазе из
Из Пирота долазе тужбе од заробљеника, да Америке, већином од там. Срба и Хрвата.
им је зима, али се с друге стране сви од реда из
унутрашњости хвале да им је храна одлична, а Писма су писана веома дирљивим и патриотским језиком, и у свима се заробљеницима ченарочито из Пирота, Битоља и Младеновца.
стита срећно заробљавање и тражи од њих да
Сви су задовољни што су заробљени, сем једног ступе у српску војску и пођу против Швабе.
јединог Швабе из Егера (Чешка), који поручује
жени да никоме не каже да је заробљен, пошто Многи се жале на нашег генералног Консула, г.
Пупина, да их је одвратио да дођу у Србију, у пога је стид и срамота.
моћ браћи, говорећи им да није могуће путовати.
Новац добијају у великом броју, тако да комесар Они пишу да су се одужили давањем прилога за
заробљеничке команде по цело по подне сређује српске рањенике.
податке о добијеном новцу, који посведневно
Наишао сам на једно писмо, где се један добар
долази.
Србин из Америке, јако жали на г. Пупина и
Цензура - Аустријска и Мађарска
каже да их је њих 100 Срба одвратио од пута у
Србију. Они су се одужили браћи Србима, давИз Мађарске пошта готово и не долази, и изгледа ши 1.000 долара за српске рањенике.
да је пештанска цензура или одвише немарљива
или крајње шовинистичка;- док писма из Ау- Интересовање г. Вопике за заробљенике
стрије, цензурисана у Бечу, долазе редовно и у
огромном броју (цензурисана од бечке цензуре Сазнао сам из поуздана извора да је г. Вопика
5-6.000 дневно - пештанска, у три дана једном, показао живо интересовање за аустријске заробљенике и да је с неколицином њих разговарао
свега 80-90 комада).
на улици.
По датумима судећи, изгледа да је бечка цензура
Мислим да би га сутра требало одвести у Зароажурна, док пештанска веома задоцњава.
бљеничку Команду, да види како се пуше казани
Пештанска је цензура веома строга, и зацрни и кува пилав.
половину писма, док су бечка већином чиста.
Здравствено стање заробљеника
Свако особено име пештанска цензура брише.
Епидемија међ заробљеницима до сада није било,
Изгледа, по писмима која породице заробље- нити много болесника, али се у последње врених шаљу, да су они тамо имали неприлике са ме појавила дезентерија (са суве хране) и црне
писмима, писаних ћирилицом, јер преклињу богиње.
заробљенике да пишу латиницом.
Данас је изолована 12-та заробљеничка чета, где
Писма и карте наших заробљених и нтернира- су се црне богиње јаче рашириле.
них у Аустрији и Мађарској долазе већином писана ћирилицом и цензура их њихова пропушта. Болест ће се, нема сумње, страховито ширити,
И они сви траже новац, али се ни између редова јер је тескоба велика и војници - заробљеници
не може да запази да трпе какве нарочите муке и - спавају натрпани један на другог.
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Требало би их одмах све пелцовати, јер и међу накнадно известити Министарство Инострааустријским официрима има их велики број њих, них Дела.
који се годинама нису пелцовали.
Генерални Консул,
Р. Винтровић
Сматрао сам за дужност да Вас о свему горњем
известим.
Књегиња Ипсиланти вратила се јуче из Битоља;
Изволите примити, Господине Министре, уве- иде у Атину али мисли да ће ускоро поћи за Скорење о моме одличном поштовању.
пље у истој жељи као и за Битољ.
16. XII 914.

12. децембра 1914. у Нишу

Р. В.

Милутин Мићић
чиновник Консулар. Одељења

На полеђини:
Пов. бр. 9081
У акта. 23. XII 914. Др С. Ј. Г.

Пов. № 9014
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XX, 29, дос. III

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XX, 29, дос. III
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27. децембар 1914, Солун
Српски генерални конзул у Солуну
Рајко Винтровић јавља Министарству
иностраних дела Краљевине Србије да
је грчка кнегиња Ипсиланти обишла
аустроугарске заробљенике у Битољу

27. децембар 1914, Ниш
Министар војни Радивоје Бојовић –
командантима дивизијских области:
наредба о размештају заробљених
аустроугарских војника
Министарство Војно Опште Војно Одељење Ђенералштабни Одсек
Пов. Ф/Ђ. О. бр. 2589
Свима командантима Дивизијских Области

Генерални Консулат Краљевине Србије Солун
14. децембар 1914.
№ 2362

Да би се велики број аустроугарских заробљеника удобно разместио и употребио као што треПрема телеграму Краљевског Посланства у ба, и да би се, најзад, питање о заробљеницима
Атини од 10. ов. мес. Бр. 1444. Генерални Кон- уопште правилно решило
сул је јуче у јутру дочекао на лађи књегињу
Ипсиланти и испратио је на железн. станицу Наређујем:
истог дана, пошто је пошла за Битољ да тамо 1) Команданти дивизијских области доставиће
дели Божићне поклоне аустријским заробље- ми преглед свих сместишта по гарнизонима и
ницима, на шта је, према саопштењу Краљевск. већим насељеним местима на територији своје
Посланства, Краљевска Влада дала одобрење. дивизијске области са назначењем колико могу
Према препоруци Посланства Генер. Консулат примити заробљеника. Ако у коме месту већ има
је телеграмом јавио Начелству Окр. Битољског заробљеника, онда назначити колико их има и
долазак Кнегиње Ипсиланти, о чему има част колико се још могу накнадно сместити.
Министарству Иностраних Дела Ниш
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Да не би заробљеници били растурени на више
мањих места, командант ће учинити предлог за
њихово евентуално груписање на два или више
већих места, у коме би се случају, ради тога груписања, подизале бараке, ако не би било довољно зграда. У томе случају треба тражити кредит
за подизање тих барака, имајући у виду да их
сами заробљеници праве, како би се уштедело
у радној снази. Бараке би, и иначе, требало подићи у свима местима где има заробљеника, без
обзира да ли за њих недостаје станова, које би
се, доцније, могле употребити за потребе војске.
И за подизање ових барака поднети нарочити
предлог са предрачуном.
2) Све заробљенике поделити у три групе:

Југословене: адвокате, судије, професоре, учитеље, студенте и т. д.
У опште Југословене, а нарочито школоване, интелигентне и угледне личности, треба поштедети
од недоликујућих радова.
6) Где мора доћи на службу наш официр, употребити интелигентније резервне официре и то
у првом реду рањене просветне раднике онеспособљене за даље ратовање.
7) У сваком одреду командант ће наименовати тамошње наше просветне раднике и друга
интелигентна лица за општење и пропаганду
нарочито међу Југословенима.

8) Радну снагу заробљеника искористити што
више и то како за државне и јавне, тако и за приб) Северни Словени (Чеси, Пољаци, Словаци и ватне радове. За ове последње увек се обраћати
Министарству Војном ради одређивања таксе и
Русини) и
осталих погодаба сходно Правилнику о давању
заробљеника на радове.
в) Несловени.
а) Југословени (Срби, Хрвати и Словенци),

Ово груписање извршиће заробљеничка коман- Нарочито је потребно да се са заробљеницима
оправе путови и мостови и одржавају у исправда, као што јој је већ раније наређено.
ном стању.
Слање заробљеника биће тако, да у граничним
и национално непоузданим областима буду рас- Свака команда заробљеничког одреда имаће напоређени Југословени, а остали груписаће се у рочите спискове занатлија -заробљеника, које
треба да достави и команданту дотичне дивисместиштима по осталим гарнизонима.
зијске области, ради евентуалне потребе и рациРаспоред по дивизијским областима одобриће оналнијег распореда занатлија на радове.
и потребно наредити Министар Војни.
9) Командант ће наредити да се у свима ме3) За командире заробљеничких чета и одељења стима где има заробљеника саставе спискови
наименовати квалификована лица као: профе- оних Југословена који би добровољно ступили
соре, адвокате, инжењере и т. д., но у првом реду у нашу пограничну трупу и жандармерију, па
наше резервне официре, а могу се употребити те спискове одмах доставити Министру Војном.
и аустроугарски заробљеници официри, про- Онима, који би се хтели добровољно примити
фесори, адвокати, инжењери и т. д. - који би за жандарме или пограничне стражаре, треба
објаснити какве ће принадлежности имати од
драговољно на то пристали.
државе и какве ће им бити дужности.
4) За стражу, поред наших обвезника, могу се, на
случај потребе, употребити и Срби заробљеници 10) Ако Заробљеничка Команда, због хитног
упућивања заробљеника, ове упути бројно а не
и то код Несловена.
и по списковима, онда ће се спискови израдити
5) За административне послове код Заробљенич- у заробљеничком одреду у који буду упућени, па
ке Команде и Одреда употребити интелигентне један примерак списка послати Заробљеничкој
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Команди, с позивом на њен акт којим је упутила Та размена новца вршиће се на начин како је
заробљенике. Образац ових спискова послаће се. то Министарство Финансија наредило у своме
распису Д. Р. Бр. 15200 од 6. децембра т. г. По
11) Заробљеничка Команда је у Нишу, где се на- томе распису, благајници заробљеничке команде,
лазе и сви заробљени аустроугарски официри, односно командири засебних заробљеничких
који нису нигде употребљени, а сем њих и по- одреда, доносиће новац који заробљеници желе
требан број заробљеника, већином Несловена. да размене у окружне благајне а окружне благајне биће дужне да 1 круну рачунају у 1 динар
12) Сваки заробљенички одред треба да има
у сребру. Нове аустријске новчанице од 2 круне
Правилник о давању заробљеника на радове
које носе датум 1914. г. и звечеће круне неће се
Ф/Ђ. О. Бр. 3129 од 11. септембра т. г. и Правилпримати. Тога ради саставити нарочите списконик за поступање са заробљеницима пов. Ф/Ђ.
ве из којих треба да се види: када је, ко и у којој
О. Бр. 2377 од 16 новембра т. г.
монети дао новаца и колико је добио у српској
13) У Заробљеничкој Команди и појединим одре- монети. Те спискове чувати, а надлежни претдима мора да влада примеран ред и дисциплина, постављени прегледаће их с времена на време.
за шта ће бити у првом реду одговорни командири.

19) Само они продавци намирница који имају
За грешке и иступе које учине заробљеници, писмену дозволу од команданта места или од
важе одредбе из Уредбе о војној дисциплини и гарнизонара, могу продавати намирнице и заробљеницима, и то само на одређеном месту. Цене
Војно Казненог Законика.
намирница треба исписати на видном месту по
14) Командири заробљеничких одреда подно- свима четама.
сиће сваких 15 дана извештај команданту дивизијске области о целокупном стању у одреду. Те 14. децембра 1914 године, у Нишу
извештаје достављаће команданти дивизијских
Министар Војни, Пуковник,
области у старим границама - Министру Војном,
Рад. Бојовић
а у новим областима Команданту Трупа Нове
Области, који ће послати укупан извештај Министру Војном.
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XX, 29, дос. III

15) Ако је потребно да у коме одреду буде стално
на служби лекар, онда то захтевати редовним
путем.
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27. децембар 1914, Ниш
Министарство војно Краљевине Србије
доставља Министарству иностраних
дела Краљевине Србије препис писма Павла
Стојановића, шабачког свештеника,
17) Где је већи број заробљеника, онда учинити, интернираног у логор Цеглед у Угарској
ако је потребно, предлог Министру Војном да се
одреди на службу један полицајац, који би вршио Команда Трупа нове Области
само полицијску службу. Ако има у месту погод- Ђ/Обр. 3253
но лице, онда учинити за њ предлог, те да поред Господину Министру Војном
редовне дужности врши и дужност полицијску
Част ми је послати у прилогу под ./1 писмо инкод заробљеничког одреда.
тернираног свештеника Павла Стојановића
18) Забрањујем да појединци долазе међу заро- упућено на адресу г. Михаилу Стефановићу
бљенике ради размене њиховог новца за наш. писару у Скопљу, из кога се види начин посту16) Командири ће држати повремене смотре над
заробљеницима, а тако исто и виши претпостављени који су у месту, па о резултату известити Министарство Војно.

12

пања аустријанаца са интернираним нашим Пише: Павле Стојановић, интернирани шабачки
свештеник из Цегледа.
грађанима.
Оверава Шеф цензуре
А. Шушкаловић с. р.

10. децембра 1914. Скопље

Командант, ђенерал
Дам. Поповић с. р. Команда Трупа Нове Области

К. Ђ. О. бр. 3253
Министарство Војно Опште Војно Одељење
10. XII 1914. г.
Ђенералштабни Одсек
Оверава,Врши дужност Начелника Штаба,
Пов. Ф. Ђ. О Бр. 2515
П. Пуковник, Вел. Требинац с. р.
Министарству Иностраних Дела. – Предњу
копију извештаја част ми је доставити Мини- На полеђини:
Пов. бр. 9009
старству на увиђај.
Саопштити г. Мин. Народне Привреде,
да има на уму да употребљавају наше
14. децембра 1914. год. Ниш
заробљенике за пољске радове.
По заповести Министра војног
Експ. 18/XII 914. Јов
Врш. дужн. Начелника, Пуковник,
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XVI, 15, дос. I
Љуб. Н. Барајактаровић
Прилог
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Препис
Г. Михајлу Стефановићу, писару Градског Кварта, Скопље
1. децембра 1914. г. Цеглед - Угарска
Драги Господине Михајло,

27. децембар 1914, Ниш
Министарство војно Краљевине Србије
– Министарству иностраних дела
Краљевине Србије: о положају заробљених
аустроугарских војника у Србији

Министарство Војно Опште Војно Одељење ЂеПрекјуче сам од вас добио карту коју сте нералштабни Одсек
писали 4. новембра. Раније нисам ни једну Пов. Ф. Ђ. О. бр. 2573
вашу карту добио.
Министарству Иностраних Дела,

Миле вам је овде с нама. За сада је још здрав,
али је са оделом јако траљав. Ја сам једаред био
у могућности да му дотурим један капутић, кошуљу, унтрциг и шешир, али му се и то подерало, јер је морао да иде ван Ценгледа на пољски
рад. Гледајте на сваки начин па му пошљите
мало пара да се може преодети.

У одговор на писмо Министарства Иностраних
Дела Пов. Бр. 8670 од 9. децембра ове године,
Министарство Војно има част саопштити му, да
је Министарство Војно проучило Вербалну Ноту,
коју је Амбасада Северо-америчких Савезних
Држава упутила Краљевско-српском Министарству Иностраних Дела по захтеву Аустроугарске
Владе, а по питању идентичног поступања са
Примите сви много срдачних поздрава од вашег заробљеницима.

Павла
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По упоређењу плате и поступања према нашим
заробљеницима у Аустро-Угарској и плата и поступања према њиховим заробљеницима у Србији излази следеће:

као: грађење барака и т. д. а мањи број се употребљава на радове ван логора, као одржавање
путова и одржавања у реду војних вежбалишта.
На име награде добијају заробљеници употреI– Наши заробљени „гажисти”, у чину официр- бљени на радове по 24 филера дневно осим плате
ском изван војне хијерархије, у Аустро-Угарској (16 филера).
добијају по 2 круне дневно;
Код нас се заробљеници употребљавају на радове као и у Аустро-Угарској и махом на оне раНижи официри по 4 круне;
Виши официри по 6 круна; и
дове за које је који спреман, те се тако вежбају у
Генерали по 10 круна.
својим занатима. Највећи део не употребљава се
ни на какве радове, јер нема потребе за радном
Аустроугарска Влада укинуће горњу помоћ, ако
ми не бисмо аналогно поступали са аустроугар- снагом. Сем тога, за ове радове плаћа се и такса
која иде на побољшање хране, одела, обуће и
ским заробљеним официрима.
рубља заробљеницима. Код нас заробљеници
Заробљени аустроугарски официри код нас при- употребљени на радове добијају, у натури или
мају, без разлике чина, по 3 динара дневно. Сви новцу, 1 динар, храну, стан, огрев, осветљење,
официри који се налазе у једном месту хране се прање рубља и 0.50 дин. дневно напојнице, а
у менажи и добро излазе на крај.
негде и више.
Пошто из овог упоређења излази да постоји разлика у давању новчане помоћи, и Аустроугарска Према томе, аустроугарски заробљеници у СрВлада у том случају може укинути помоћ коју бији добијају више награде него ли наши у Аунашим заробљеним официрима чини, требало стро-Угарској.
би ово питање решити у Министарском Савету.
Што се тиче тврђења да се са заробљеницима код
II - Аустроугарска Влада даје нашим заробљеним нас не поступа према принципима међународвојницима: храну, стан и одећу. Односно стана, ног права, може се рећи да ми од тих принципа
Аустроугарска Влада тврди да их је сместила у одступамо само у толико што аустроугарски
пристојне зграде, а у погледу одела и хране, у заробљеници уживају код нас исту слободу као
ноти се каже, да се нарочито пази на годишње
и наши сопствени војници.
доба, а и на обичај поменутих војника.
И ми исто тако поступамо са заробљеним ау- 14. децембра 1914. године, Ниш
строугарским војницима, но сем тога може се По заповести Министра,
додати да онима који су заробљени без шињела
В. Д. Начелника, Пуковник,
дајемо горњу одећу, а и обућу.
Љуб. Н. Барјактаровић
У погледу плате, Аустроугарска Влада даје сваком заробљенику без обзира на чин, дневницу На полеђини:
од 16 филера. Како ми не дајемо аустроугарским Пов. бр.
заробљеницима ништа, и то би питање требало Ово сместити у акта по одобрењу г. Начелника
изнети на решење Министарском Савету.
Грујића.
III - У погледу употребе заробљеника на радо- АС, МИД, ПО, 1914, Ф XX, 29, дос. III
ве и награде у Аустро-Угарској се заробљеници
употребљавају првенствено на радове којима је
циљ побољшање њихових сопствених станова,
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24. XII 1914. год.

3. јануар 1915, Петроград
ТЕЛЕГРАМ
Српски посланик у Петрограду Мирослав
Спалајковић јавља Министарству иностраних Отправљен из Лондона 23/XII у 11 сати 50 мин.
дела Краљевине Србије да је главнокомандујући после подне
Примљен 24/XII у 11 сати пре подне
руске војске одобрио ослобађање ратних
заробљеника Југословена у Русији
У одговор на Ваш телеграм бр. 8704.
21. децембра 1914. Ниш
У For. Office данас одговорено ми да је Енглеска
пре Папиног предлога почела преговоре са НеТЕЛЕГРАМ
мачком о размени заробљеника неспособних за
војну службу. Папа је о томе извештен са тим
Отправљен из Петрограда 21. XII
Примљен у Нишу 21. XII у 3 сата 20 мин. пре да Енглеска у начелу прима његов предлог. Николсон мисли да се при размени заробљеника
подне
мора пазити на бројну једнакост ослобођених
У вези мога телеграма № 521 Велики Кнез одо- заробљеника. Енглеска има само око 100 такбрио је, да се пусте заробљеници из српских зе- вих неспособних заробљеника који би могли
маља Аустро-Угарске. Ако желите употребити пустити се.
их за борбу јавите ми, те да учиним даље кораке.
№ 563
Веза Ваш телеграм бр. 7967.
Бошковић

№ 639
Спалајковић
На полеђини:
Пов. № 9237
Изнети у Мин. седницу на решење. 21/XII

На полеђини:
Пов. бр. 9295
Г. Министру Војном са молбом за извештај
колико заробљеника има онеспособљених за
војну службу. Јов.

Пашић

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XX, 29, дос. III

Питати у Петроград колико их има и саопштити
да их можемо употребити само за чување наше
16
границе према Арбанији и за чуваре реда али не
да ратују против Аустроугарске. Јов.
6. јануар 1915, Ниш
Министарство
иностраних дела
Екс. 24/XII 1914. ДрМир.
Краљевине Србије – Министру Војном
Радивоју Бојовићу: да се изда наређење да
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XV, 12, дос. VI
сви аустроугарски заробљеници за Божић
добију „предовољство у храни и пићу“
15
Краљевско Српско Министарство Иностраних
5. јануар 1915, Лондон
Дела, Ниш, 24. децембра 1914. год.
Српски посланик у Лондону Матија Бошковић Пов. бр. 9243
јавља Министарству иностраних дела
Артиљеријском Пуковнику Господину Рад. БојоКраљевине Србије да Енглеска у начелу
вићу Министру Војном
прихвата папин предлог о ослобађању ратних
заробљеника неспособних за војну службу
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ТЕЛЕГРАМ

Господине Министре,
Част ми је замолити Вас за наређење да се за
Божићне празнике, или бар за први дан Божића, изда предовољство свима заробљеним
аустријским војницима православне вере.

Отправљен из Париза 25. XII 914. у 7 сати 30
мин. после подне
Примљен у Нишу 26. XII 914. у 9 сати 17 мин.
пре подне

Изволите, Господине Министре, примити уве- Тројни Споразум у начелу усвојио гледиште
Папино о размени заробљеника за рат неснорење о моме одличном поштовању.
собних. У вези Вашег телеграма бр. 8704.
За Министра
№ 1056
Јов. М. Јовановић
Веснић
Краљевско Српско Војно Министарство Опште
Војно Одељење Ђенералштабни Одсек
25/12. 914. Ф. Ђ. О. бр 8737

На полеђини:
Пов. бр. 9303
Да се саопшти Минист. Војеном и види да ли
има код нас таквих инвалида, који би се могли
пустити у размену за наше.
27/XII

Министарству Иностраних Дела
Част ми је известити: да је наређено да сви заробљеници добију, за време Божића, предовољство
у храни и пићу.

Пашић

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XX, 29, дос. III

25/12. 1914. г. Ниш
По Запов. Министра,
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в. д. начелника, пуковник,
Љуб. Н. Барјактаровић 10. јануар 1915, Ниш
Министар војни Радивоје Бојовић –
Пов. бр. 9317
председнику владе и министру иностраних
дела Николи Пашићу: о наредби за
АС, МИД, ПО, 1914, Ф XX, 29, дос. III
поступање са ратним заробљеницима
Кабинет Министра Војног
Пов. № 65
Председнику Министарског Савета,
Министра Иностраних Дела, Господина Николи Пашићу,
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7. јануар 1915, Париз
Српски посланик у Паризу Миленко Веснић
јавља Министарству иностраних дела
Краљевине Србије да Антанта у начелу
прихвата папин предлог о ослобађању ратних
заробљеника неспособних за војну службу
26. XII 1914 год. Ниш

Господине Председниче,
Част ми је известити Вас, као што сам Вам то и
усмено саопштио на Министарској Седници 22.
овог месеца, да сам, у циљу одржавања реда и
дисциплине међу заробљеницима, издао наредбе да се у будуће има поступати само по мојим
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наредбама, а у духу Правилника који сам имао
част да Вам доставим.
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Поред овога, ја бих Вас умолио да изволите саопштити осталој Господи Колегама: да ћу им
за радове при канцеларијама њихових Министарства, кад се буду обратили актом, уступити
аустроугарске заробљенике Југословене и поуздане Словене, за које Господа Колеге налазе да
им треба учинити те олакшице. Такви би официри могли носити грађанско одело, становали
би у вароши, наредио бих да им се издаје по 3
динара дневно, само би били дужни, један пут
преко недеље, јавити се њиховом надзорном
официру у Заробљеничкој Команди.

3. Да се потраже спискови заробљеника у Црној
Гори за америчког посланика, који заступа аустро-немачке поданике те да може новац њима
слати.

Белешка о захтевима америчког конзула о пиЗато Вас молим, Господине Председниче, да тању ратних заробљеника
бисте изволели саопштити онима којих се то
тиче, да се, од сада, за сва питања која се односе 1. Да се допусти званична коресподенција између
на заробљене аустроугарске официре и војнике посланика и конзула американског без цензуре.
- обраћају, било писменим актом, било усмено,
мени - па ћу ја наређивати команданту Заро- 2. Наши поданици могу легализирати своја писмена и акта код америчког конзула.
бљеничке Команде шта буде потребно.

4. Кад се пошље новац за заробљенике, онда да
се не наплаћује поштарина, ако је заробљеник
на коме другом месту, него да се сматра да је
поштарина већ плаћена (кад је једном плаћена)
и да се пошље новац даље безплатно.

5. Јозеф Новотни заробљеник у Србији да се потражи по списковима и види да ли је жив и где
је сада, па да се јави Амер. посланику јер му је
Достављајући Вам ово, молим Вас, Господине
рођак.
Председниче, да примите уверење о моме високом поштовању.
6. Да се допусти американском конзулу да може
посетити и видити рањенике и болеснике кад
28. децембра 1914. године у Нишу
затражи.
Министар Војни, Пуковник,
Све свршено.
Рад. Бојовић
Пов. № 10627

На полеђини:
Пов. № 10500
Да се саопшти г. Министрима ради њиховог
управљања. 26/XII
Пашић

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XX, 29, дос. III

Приредили:
др Мирослав Перишић
Александар Марковић

АС, МИД, ПО, 1914, Ф XX, 29, дос. III
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РУСКИ МИНСКО-ТОРПЕДНИ МОРНАРИЧКИ
ОДРЕД У СРБИЈИ 1914-1915
Председник владе Краљевине Србије, Никола Пашић, 29. јула/11. августа 1914. године је посланику
у Санкт Петербургу, Мирославу Спалајковићу
(1869–1951), упутио телеграм № 345, којим се распитивао за могућност да Русија упути минско и
торпедно наоружање са специјалистима-минерима за борбу против аустроугарске Дунавске флотиле, те инжењеријско одељење које би помогло
при градњи прелаза али и постављања препрека
на Дунаву и његовим притокама.
Русија је прихватила да упути помоћ а разраду
операције поверила је Главном штабу поморских
снага (Морской Генеральный штаб, МГШ). Као
први корак, планирано је слање мина и торпеда
у Србију. У том циљу, начелник МГШ-a, вицеадмирал Александар Русин (Александр Иванович Русин, 1861–1956), 3/16. августа је у састав
Црноморске флоте прекомандовао поручника
корвете Јурија Волковицког (старший лейтенант морской службы Юрий Фадеевич Волковицкий, 1883–1983); истовремено, заповедник
Црноморске флоте адмирал Андреј Ебергард
(Андрей Августович Эбергард, 1856‒1919) је у
Штаб Севастопољске луке позвао минерског
официра-поручника оклопњаче „Ростислав“,
Василија Григоренка (Василий Аполлонович
Григоренко, 1884–1973).1
1

Јуриј Фадејевич Волковицки, старији поручник руске
императорске флоте, касније бригадни генерал Пољске.
Рођен 22. јануара 1883. Завршио Морски корпус у Ст.
Петербургу (1904). Учесник Руско-јапанског рата 1904–
1905, учествовао у походу Треће Тихоокеанске ескадре
на Далеки Исток, после Цушиме налазио се у јапаснком
заробљеништву. Учесник Великог рата, за време кога је
служио на Дунаву и Црном мору. Капетан 2 ранга (чином
награђен 10. априла 1916). Током 1918. ступио у пољску
армију генерала Галера у Француској. Вршио различите
командне и штабне дужности у Пољској армији. Учесник
рата против Немачке у јесен 1939, а након тога интерниран у СССР - у. Обављао дужност заменика команданта
6. Пешадијске дивизије Пољских оружаних снага у СССР
(армија Владислава Андерса). Заједно са Андерсом је у
лето 1942. године напустио СССР. После Другог светског
рата живео у Великој Британији. Умро у Колчестру, грофовија Кент, 7 јануара 1983.
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Григоренку је наређено да отпутује у Србију
ради садејства са српским снагама у борби против аустријских монитора. Поручник је одмах
приступио набавци и провери мина и торпеда, те упознавању и опремању људства које му
је било поверено. Њему је, наиме, 5/17. августа
додељено 17 резервиста, који су већ заборавили
како се рукује минама; од наоружања примио је
20 сверних галванско-ударних мина и 4 торпеда
15’’/381 мм система Вајтхед М1893/97 са погоном
на компримовани ваздух, као и 1000 рубаља за
набавку опреме за одред. Нажалост, због кратког
рока, поручник није успео да обезбеди пумпу и
лансирне уређаје за торпеда. У циљу окончања
припрема, Григоренко се пребацио у Одесу. Уз
подршку заповедника засебне 7. Армије одеског
војног округа, генерала Владимира Никитина
(Владимир Николаевич Никитин, 1848–1922), у
овом лучком граду су брзо завршене све припреме и већ 12/15. августа људи и опрема су укрцани на пароброд Руског дунавског паробродског
друштва „Бугарскa“ (Болгария).2 Руски одред
се 14/27. августа искрцао у Прахову, где им се
прикључио српски инжењеријски поручник Боривоје Карач. Као бивши питомац Николајевског артиљеријског училишта, Карач је одлично
владао руским језиком и био је од непроцењиве
Василиј Аполонович Григоренко, руски морнарички официр, капетан 2. ранга. Рођен 20 новембра 1884. Морски
корпус завршио 1907. године. Учесник Великог рата, служио на Дунаву и Црном мору. У оружаним снагама Југа
Русије и Руској армији налази се у саставу Црноморске
флоте до евакуације Крима. Од 28 септембра 1920. главни
минер флоте. Капетан 2. ранга од 25 децембра 1917. Од
1921. До 1924. – у саставу руске ескадре у Бизерти. Након
тога живи у емиграцији у Француској. Преминуо 15 априла 1973. у Паризу, сахрањен на гробљу Сен-Женевјев-деБуа // Мартиролог русской военно-морской эмиграции по
изданиям 1920–2000 гг. М., 2001, 49; Волков С. В. Офицеры
флота и морского ведомства: Опыт мартиролога. Москва,
2004, 130.
2

Артиљеријски генерал Владимир Николаевич Никитин,
током 1914–1915. – заповедник посебне 7. Армије, оформљене у Одеском војном округу ради заштите црноморске
обале и границе са Румунијом.

Руски торпедо Вајтхед 381 mm М1898 „Л“ са лансирним апаратом. Реконструкција Б. Богдановић

помоћи Григоренку. Одред је из Прахова железницом пребачен до Београда и одмах упућен на
Торлак, где су вршене припреме за формирање
Одбране Београда (Штаб Одбрана Београда на
челу са генералом Михаилом Живковићем, формиран је 21. августа/3. септембра).

су на располагању имали 50 мина и 6 торпеда
система Вајтхед.4
Како је у време доласка руских минера започета
Сремска офанзива (24‒31. август/6‒13. септембар 1914.), одред је добио приоритетан задатак
заштите понтонских мостова на Сави између
Скеле и Новог Села (Владимирци). Но, монитори
у Сави нису ометали прелаз нити су дејствовали код каснијег повлачења српске војске, јер је
водостај био тако низак да се нису могли приближити понтонским мостовима код Купинова,
Новог Села и Сремске Митровице.

Након упознавања са ситуацијом, одред је ојачан са 40 српских војника III позива и упућен
да извиди терен и одабере погодна места на обали Дунава за постављање минских заграда и
лансирање торпеда. При томе, одсуство пумпе
и лансирног уређаја довело је руске морнаре у
незавидан положај; били су приморани да граде
импровизоване, дрвене рампе те да користе само Руски морнари су од 25. августа/7. септембра
торпеда из којих није био испуштен компримо- до 6/19. октобра углавном постављали минске
заграде на делу Саве од Београда до Шапца –
вани ваздух.3
односно, код Остружнице, Шапца, Раденковића,
Поручник корвете Волковицки је налог да отпу- Мачванске Митровице и Владимираца. Тако је
тује у Србију добио 12/25. августа 1914. године. 25. августа/7. септембра 1914. код Остружнице
У Београд је стигао три дана након Григоренка, постављена једна мина, а од 25. августа/7. сеп17/30. августа, где је преузео номиналну коман- тембра до 27. августа/9. септембра, код Винче
ду над торпедно-минским одредом. Волковиц- велика минска заграда од галванско-ударних
ки је из Одесе довео још једну групу минера из самодејствујућих мина.5
састава Треће минерске чете резервног електротехничког батаљона и допремио 30 сверних Григоренкова група је 13/26. септембра на коњигалванско-ударних мина. Како су крајем авгу- ма стигла у село Раденковић, насупрот ушћа
ста из Русије стигла и два нова торпеда, руски реке Босут у Саву. Морнари су допремили реодред је бројао 28 морнара и 35 војника, који зервне делове од којих су успешно склопили један торпедо. Но, како из Русије још увек нису
стигли торпедни апарати, у селу је прикупљен
материјал за изградњу импровизованог лансера.
3

Заслугу за изградњу импровизованих лансирних рампи
себи је приписивао и британски капетан фрегате Кардејл.
Но, Кардејл је у Београд стигао тек средином октобра
1914. године.
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4

Подаци од 9/22. новембра 1914.

5

Војни Архив Београд, даље ВА, П-3, К-72, Ф-3, 10/4.

Постављање руског торпеда на импровизовану рампу. МГБ, FI1‒548

Торпедо и материјал су до савске обале, удаљене
17 км, превучени воловском запрегом. На обали
је одељење, састављено од 40 српских трећепозиваца и 17 руских морнара, приступило склапању
импровизоване рампе. Дуж дрвене греде квадратног пресека усекли су жлеб у облику слова
„Т“, ширине 38 мм; на вертикалним странама
фиксиране су дрвене вођице на које су налегале
бочне стране и реп торпеда; на репу је монтирана нишанска кончаница, док је на предњем крају
греде постављена дуга, коса рампа дуж које је
торпедо требало да склизне у воду. Григоренко је преко импровизоване справе, узимајући у
обзир брзину речне струје, нанишанио, повукао
сајлу за активирање погонског механизма; торпедо је нагло склизнуо у воду и, без обзира на
крајње примитивну, импровизовану лансирну
рампу, погодио циљ.6 Но, остаје отворено питање о каквом циљу се, заправо, радило. Григоренко је у својим мемоарима записао како су
„на 30-40 метара од ушћа Босута Аустријан6

Российский Государственный Архив Военно-Морского
Флота (РГА ВМФ), Ф.418. Оп.1. Д.3450. Л.138. Василий Каширин, Дунайская одиссея лейтенанта Григоренко, Воспоминания командира русского отряда моряков-минеров
в Сербии, Василий Григоренко, На Дунае в 1914 году //
Российский исторический журнал «Родина». № 11, Москва, 2010. стр. 132–138.

20

ци поставили уставу која је задржавала воду.
У тако формираном базену била су укотвљена
два монитора, који су испловљавали само при
високом водостају Саве (а који је варирао и до 3
метра) …. Торпедо је погодио обалу уз саму уставу и тако омогућио продор воде из базена. Ниво
воде је опао, оба монитора су насела на дно и
остала ван строја месец и по дана, све док није
довољно нарастао водостај Саве”.7 Овај догађај
је идентично описао у свом службеном извештају и поручник Волковицки: „Када је стигао
извештај о два аустријска монитора у Босуту,
одлучено је да се уништи устава; како су у то
време из Русије стигла торпеда Вајтхеда, један
од њих је искоришћен за рушење. Као резултат
(дејства торпедом), вода је за један сат бучно
истекла у Саву”.8
Са друге стране, аустроугарски извори само потврђују да је, услед ниског водостаја Саве, Савска група монитора („Марош“ и „Лејта“), која се
7 Исто.
8

‘’...после получения известия о нахождении вражеских мониторов в Босуте, было решено разбить шлюз; вместе с
тем из России пришли мины Уайтхеда, одну из которых
использовали для подрыва. В результате через час вода из
канала с огромным шумом выкатилась в Саву’’. РГА ВМФ.
Ф.418 Оп.1. Д.3450. Л.139об-140.

налазила више Сремске Раче (изнад уског појаса између Саве и Босута), била онемогућена да
дејствује више од месец дана.9 Значи, стајанка
се налазила у Сави, а рушење уставе на Босутском каналу никако није могло да утиче на њен
ниво. Друго нејасно питање је како се у торпедо,
уколико је заиста био састављен од више различитих делова, без пумпе компримовао погонски
ваздух.

У међувремену, користећи обичне чамце на весла, руски и српски минери су у ноћи између
9/22. и 10/23. октобра 1914. године у савском рукавцу између села Мрђеновци и Оридске Аде
(120 м од Грабовачке Аде) поставили двоструку
минску запреку. Аустроугарске обалне страже
су приметиле чамце али су претпостављале да
су то њихови рибарски чамци.
Током повратка из акциjе код Скеланске Аде
(у висини села Скела, где jе уништио српски
мостовни трен), 10/23. октобра у 02.45 часова,
на ову запреку је десним делом прамца ударио
монитор „Темеш“. Експлозија мине пробила је
труп и активирала гранате у предњој муниционој комори, смештеној непосредно до предњих
топовских купола. Снажна детонација побила је
посаду муниционе коморе и обе топовске куле, а
десна купола са топом Шкода 120/35 мм избачена
jе из лежишта и одлетела је неколико метара од
брода. Продор воде се ниjе могао зауставити и
монитор jе потонуо на дубину од 4 м. Од експлозије је погинуло 30 морнара и 1 официр док је
патролни чамац „б“ спасао 48 морнара (од тога
9 рањеника) и 3 официра, међу којима и команданта брода, поручника фрегате Олафа Рихарда
Вулфа (Linienschiffsleutnant Olaf Richard Wulff,
1877‒1955).10 О овом успеху руских минера први
секретар руске мисије у Нишу, Василиј Штрандтман (Василий Николаевич фон Штрандтман,
1877‒1940), је 1/14. новембра известио руског министра иностраних послова Сазонова.11

Са инжењерисјким одредом пуковника Доброва,
1/14. октобра 1914., у Прахово су најзад стигли
дуго очекивани делови за пумпу за ваздух. До
тада је већина торпеда, пошто је из њих испуштен компримовани ваздух, била неупотребљива.
Уз доста труда, пошто нису располагали специјалистима нити личним искуством, морнари су
успели да склопе пумпу и пусте је у погон. Како
су у међувремену допремљени и цевни лансирни
апарати (њима су такође располагале британска
и француска мисија), руски одреди су били у
стању да чешће користе Вајтхедова торпеда.
У зависности од ситуације, мине, торпедни апарати и запреке постављани су у различитим
рејонима Саве и Дунава. Тако је 30. септембра/13.
октобра код београдског железничког моста постављено 9, а 1/14. октобра ‒ 5 мина. Торпедни
апарати су 8/21. октобра инсталирани код Аде
Циганлије, 17/30. октобра ‒ код Остружнице, а
21. октобра/3. новембра ‒ код Ратног острва. Између Аде Циганлије и српске обале (Чукарички
рукавац), ради заштите понтонских мостова
од аустријских плутајућих мина које је носила
Сава, 3/16. октобра је постављена специјална запрека од брвана међусобно повезаних ланцима,
са вертикалним шиповима на сваких 1 ‒ 1,5 m.
Међутим, први торпедо, лансиран у ноћи између 7/20. и 8/21. октобра, код Ратног острва, у
близини ушћа, у потпуности је затајио. Тако су
руски морнари и минери били приморани да
23. октобра/5. новембра код Ратног острва и на
београдској обали Дунава код Ђачког купатила
поставе нова торпеда.
9

Губитак „Темеша“ приморао је Аустријанце да
заштите бродове специјалним противминским
мрежама те да приступе разминирању најопаснијих делова река. Но, и ове мере се нису показале довољно делотворним. Помоћни миноловац „Андор“ (стари приватни парни брод SMS
„Andor“, „Andrae“), опремљен противминским
мрежама и баржом са ланцима за разминирање,
ангажован је још средином септембра 1914. године. „Андор“ је први пут учествовао у акцији

Wulff Olaf Richard, Sokol Hans Hugo, Gábor von Döbrente,
Die österreichisch-ungarische Donauflottille im Weltkriege
1914–1918, Wien, 1934.

10 Према извештајима аустроугарске штампе, на ‹›Темешу››
је погинуло 33 морнара. Neue Freie Presse No.18.020, Wien,
24. Oktober 1914, 8.
11 Архив внешней политики Российской империи, даље АВПРИ, ф. Политархив, оп. 482, д. 532, л. 406-409, подлинник.
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6/19. септембра, када је у пратњи монитора „Бодрог“ успео да продре поред Београда, примивши само неколико погодака без веће штете. У
ноћи између 15/28. и 16/29. септембра монитори
„Темеш“, „Кереш“, патрони чамац „б“ и „Андор“
пробили су се из Дунава у Саву, са намером да
продру до Шапца. „Андор“ је примио неколико
артиљеријских погодака, а у противминску мрежу су му се уплела брвна и грање; иако знантно
успорен, брод је успео да се пробије назад до
Земуна. У сумрак 3/16. новембра 1914, „Андор“
је кренуо у другу акцију ‒ испитивање проходности пловног пута на месту потапања „Темеша“. Гурајући испред себе баржу са контактним
крменим ваљком са ланцима, „Андор“ је претрпео и други неуспех; налетео је на руску мину
која је уништила баржу.12

мостове и путеве у околини Београда. Прво је
миниран мост у Топчидеру, потом железничка
пруга на више места, а срушен је и тунел код
Ресника. Када је 15/28. новембра започета евакуација савезничких мисија из престонице, руски
одред је железницом пребачен у Зајечар – иначе
базу и складиште минских средстава и опреме. Коначно, 17/30. новембра, команда Одбране
Београда је добила наређење Врховне команде
да напусти престоницу и повуче се на линију
Космај ‒ Варовница.
У ноћи између 18. и 19. новембра/1. и 2. децембра
аустроугарске трупе су ушле у Београд и, захваљујући информацијама обавештајне службе,
на неколико места откриле и уништиле руске
минске заграде. Но, Срби су већ 2/15. децембра
поново ослободили град; након повлачења аустроугарских трупа на леву обалу Саве, а у циљу
да се спречи даље напредовање српских снага,
аустријски пионири су 3/16. децембра минирали
пети распон железничког моста (између обалног
и првог међустуба на аустријској обали).13 По
наређењу Врховне команде, руски минери под
командом Волковицког су 14/27. децембра 1914.
године минирали и преостале распоне (други,
трећи и четврти), тако да је прекинута свака веза
између две обале али и кретање бродова Савом,
односно, веза са Дунавом.
После ове акције, Волковицки се на кратко време вратио у Русију ради набавки нових мина и
инжењеријског материјала.
У Београд је 9/22. фебруара 1915. године допутовао заповедник британске војно-поморске
мисије, контра-адмирал Ернест Трубриџ ((Sir
Ernest Charles Thomas Troubridge, 1862-1926).14

Руска галванско-ударна мина М1908.
Реконструкција Б. Богдановић

Руски морнари су посебно били ангажовани током друге аустроугарске офанзиве, у позну јесен
1914. године. Како се српска војска повлачила, 27.
октобра/9. новембра су демонтирали и послали
у позадину већ постављене торпедне апарате, а
16/29. новембра су добили наређење да минирају
12

И.И.Черников, Флот на реках, Санкт-Петербург, 2003,
538-540.
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13 Минери капетана Алића су још 16./29. јула, у 1:30 часова,
срушили први распон (од обалног до првог међустуба на
српској обали).
14

Ернест Трубридж је 10. августа 1914, пропустивши да
спречи упловљавање немачких крстарица ‹›Гебен›› (SMS
Göben aka Yavuz) и ‹›Бреслау›› (SMS Breslau aka Midilli) у
цариградску луку, практично ‹›сахранио›› своју поморску
каријеру. Владало је, наиме, мишљење да је ово био један
од одлучујућих догађаја који су довели до уласка Турске у
рат на страни Централних сила. Черчил се трудио да рехабилитује свог старог пријатеља. Но, након катастрофе на
Галипољу, и први лорд Адмиралитета је изгубио положај.

Као најстарији по чину, Трубриџ је постављен
за заповедника свих савезничких морнаричких
мисија у Београду. Без обзира на то, „минерска
команда“ Волковицког је, уз координацију са
британским и француским одредом, наставила
да делује самостално, што је лично потврдио и
Трубриџ.15

трочланом руском посадом. Према извештају о
стању минских средстава на располагању Експедиције посебне намене од 2/15. марта 1915,
одред Волковицког је имао у наоружању торпеда
Вајтхед 381 мм М1897 „С“ и М1898Л“, те заградне
мине М1898 и М1908.16

Чланове минско-торпедног морнаричког одреда
Волковицког 1/14. марта 1915. године су чинили
поручник Григоренко, заповедници западног
и источног одељења ‒ потпоручник Черемисинов (Владимир Николаевич Черемисинов), српски поручник Мишковић и поручник Борис
Јакушев (Борис Владимирович Якушев) те 54 подофицира и војника. Одред је био распоређен
по пунктовима: у Кладову – 7 чланова; при минерској станици у Зајечару – 3 члана; у Београду
– 12 чланова; у западном одељењу – 14 људи; у
источном одељењу – 7 чланова; на Чукарици је
био стациониран моторни чамац „Свобода“ са
15 Наредба флоти и морнарици (по флоту и Морскому ведомству) № 34 од 24 јануара 1916. г.: ‘’Министр Иностранных
Дел (Сергей Дмитриевич Сазонов) препроводил мне (Морскому Министру, генерал-адъютанту Ивану Константиновичу Григоровичу) копию ноты, переданной ему пребывающим в Петрограде Великобританским Послом (Џорџ
Виљем Бјукенен, George William Buchanan, 1854–1924), относительно выдающейся деятельности нашего морского
отряда в Сербии под командою старшего лейтенанта
Григоренко, следующего содержания: ‘’Почитаю приятным
для себя долгом уведомить Ваше Высокопревосходительство, согласно указаниям моего Правительства, что было
получено донесение от адмирала Трубриджа, командовавшего в последнее время Великобританской морской экспедицией в Сербии, весьма восхваляющего действия русской
морской экспедиции в этой стране. Адмирал уведомляет,
что эта экспедиция, бывшая под начальством старшего
лейтенанта Василия Григоренко и официально никоим
образом не подчиненная ему самому, неизменно выполняла всякие работы, которые он ее просил исполнить, и
всегда подчинялась его пожеланиям, как будто находилась
под его командою. Адмирал добавляет, что он желал бы
“подтвердить свое восхищение настойчивостью и мужеством, проявленными русской экспедицией во время боев
при Белграде с 5-го по 8-е октября’’. О таковой выдающейся деятельности нашего морского отряда в Сербии под
командою старшего лейтенанта Григоренко мною было
представлено на благовоззрение Государя Императора и
Его Императорскому Величеству благоугодно было, в 18-й
день сего января, высочайше повелеть внести в послужные списки старшего лейтенанта Григоренко и офицеров
экспедиции, бывшей под его командою, лестную оценку их
деятельности английским адмиралом, о чем объявить в
приказе по флоту и Морскому ведомству’’.
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Припадници руског минско-торпедног
одреда у Београду

Начелник обавештајне службе немачког Генералштаба, пуковник Фридрих Хенч (Friedrich
Heinrich Richard Hentsch, 1869-1918) је код аустроугарске команде инсистирао да се Турској, која
је водила тешке борбе на Галипољу, Дунавом
пошаље помоћ у виду артиљеријске муниције.
Хенч је за ову акцију придобио капетана бојног
брода, Велзера Велзерхајмба (Otto Welser Graf
von Welsersheimb, 1871‒1945), који се налазио
на служби у морнаричком одељењу Врховне
команде аустроугарске Заједничке војске. Аустријанци су у Будимпешти на блиндирани
пароброд „Београд” (DDSG Belgrad), укрцали
једну батерију и 65 вагона (400 тона) муниције.
Брод је 15/28. марта кренуо из Будимпеште и
у зору 17/30. марта упловио у земунску луку.
Током ноћи 17/30. марта 1915, брод је у пратњи
16 Морской атлас, Т.III, (военно-исторический), Ч.1, Описания к картам. Москва, Ленинград, 1959, Приложение 25.б.

Извештај руског повереника Штрандмана министру иностраних дела Сазонову о деловању одреда
Григоренка и потапању монитора „Темеш“. АВПТИ, ф. Политархив, оп. 482, д. 532, л. 406-509

монитора „Енс“ и „Бодрог“, користећи се високим водостајем и густом маглом, покушао да
исплови из Земуна, непримећено прође кроз
минска поља и поред српских обалских батерија, и доплови до бугарских лука. При томе,
посадама монитора и бродова издата је наредба
Нр. 8417 да ватру отворе само у крајњем случају,
уколико су озбиљно угрожени од српске обалске
артиљерије. На пароброду „Београд“ су се налазили заповедник, капетан корвете Виктор Бесцл
(Linienschiffsleutnant Viktor Böszl, 1888‒1915) и
његов заменик, два лоцмана задужена за пролаз
кроз Гвоздена врата, машиниста и 33 морнара.
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Конвој је у 21 час испловио из земунске луке
и, како српска артиљерија није дејствовала, до
23 часа стигао у висину Винче. Но, због дубоког газа (око 2 м), овде је крмом закачио мину
чија је детонација онеспособила кормило. Брод
је, сада под дејтвом српске артиљерије, матица
неконтролисано носила низ Дунав. Ускоро су
гранате пробиле труп, онеспособиле оба котла
и изазвале пожар. У висини Ритопека, пламен
је захватио надграђе и изазвао експлозију муниције која је у 23.30 часова разнела пароброд;
детонацију је преживело 8 морнара од којих је
6 успешно пребачено у Панчево, а двојицу је

заробила српска војска.17 После овог неуспеха румунске Старе Молдаве (Moldova Veche, у винепријатељ, све до пада Србије, није покушавао сини насеља Винци), поставили 29 мина, док су
продор низ Дунав.
на самом острву монтирали 4 торпедна апарата. Узводно од Текије, између острва Оградине
Минерски одред је током 1914. и прве половине (Insula Ogradena) и румунске обале, положене су
1915. године Саву и Дунав у околини Београда две групе по 6 мина са електричним паљењем;
и Шапца минирао на више места; код Оридске у висини румунског места Гура Ваји (Gura Văii,
и Грабовачке Аде, на месту где је потопљен „Те- преко пута Давидовца) – три руске командоване
меш“; у ноћи између 9/22. и 10/23. октобра 1914. сидрене електрично-контактне мине са осмаје постављено 9 сидрених сверних галванско- трачком станицом на копну; у низводном делу
ударних мина; код Остружнице – заграда од рукавца код Гура Ваји – пловећа баријера од
галванско-ударних мина; на Сави код Београ- брвана комбинованих са импровизованим мида – командована заграда и електроконтактна нама. У рукавцу између Банског острва (ostrovul
минска заграда са извором на обали; код Беог- Вanului) и Гура Ваји монтирана су два лансера
рада, у рукавцу Дунава код аде Хује и код Вин- торпеда, а код Кладова је постављена двострука
че – велико минско поље од галванско-ударних заграда од руских командованих мина са осмааутоматских (самодејствујућих) мина; недалеко трачком станицом на копну великог типа (60
од Београда, код Винче; у слободном делу Саве кг). У Зајечару је стациониран компресор, један
испод београдског железничког моста.18
резервни торпедо и 15 резервних мина, док је у
Ћуприји (бази инжењеријског одреда) остављено
Српска Врховна команда је почетком марта 1915. 17 резервних мина.
добила информације, да противник планира да
овлада Дунавом код румунске границе и тако Након завршетка ових радова Минско-торпедпрекине комуникацију између Русије и Србије. ни морнарички одред је враћен у Београд. Но,
Да би се предупредиле непријатељске намере, услед притиска знатно јачих непријатељских
руски одред за заштиту Гвоздених врата под снага, морнари су 21. септембра/8. октобра 1915.
командом капетана Бориса Иљина (Борис Павло- евакуисани са савске обале на Торлак, одакле су
вич Ильин, 1880–1936). је 6/19. марта 1915. добио до 23. септембра/10. октобра пребачени у базу
задатак да минира реку код Гвоздених врата. инжењеријског одреда у Ћуприји. Одред је из
Због обима и хитности задатка, у ову зону је Ћуприје, преко Краљева, Ниша, Митровице,
привремено упућен и минско-торпедни одред Урошевца, Призрена и Охрида, 3/16. новембра
Волковицког.
стигао у Битољ, где се већ налазио и Одред за
заштиту Гвоздених врата. Обе групе су железниДо тог тренутка, капетан Иљин је код Кладуш- цом превезене до Солуна и укрцане на пароброд
нице поставио двоструку заграду од руских ради пребацивања у Француску. У марсељској
галванско-ударних мина. Здружени одреди луци је 15/28. новембра 1915. искрцан Одред за
су у рукавцу између острва Децебал (Ostrovul одбрану Гвоздених врата капетана Иљина, инDecebal, Moldova Veche) и леве обале реке, код жењеријски одред капетана Дмитрија Леванде
те морнари Минско-торпедног одреда - укупно
17 Виктор Бесцл је посмртно одликован бронзаном ме16 официра и 316 подофицира и војника.
даљом за војне заслуге (Bronzene Militärverdienstmedaile).
Almanach für die K. und. k. Kriegsmarine 1916, XXXVI, Pola,
1915, 635; Olaf Richard Wulff ; Hans Hugo Sokol ; Gábor von
Döbrente, Die österreichisch-ungarische Donauflottille im
Weltkriege 1914–1918, 2, 1915, Wien, 1934; Политика бр. 3976,
Београд, 20 марта 1915; 31.3./p 98, 1.4./p 99, op, Nr.8525, 8526,
8589, 8590, 8591, 8592, op.Nr.8708 und an das Evidenzbureau
op.Nr.8768 für das auswärtige Bureau in Berlin. Johannes Held,
Erzherzog Eugen von Österreich Soldat – Ordensritter – Mäzen,
Wien, 2010, стр. 71.

18

И.И.Черников, стр. 553-554.
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Бранко Богдановић

ПОКУШАЈИ СТВАРАЊА СРПСКОГ
ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА РУСКЕ ЦАРСКЕ
АРМИЈЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
У чланку се на основу мало познатих докумената Руског државног војно ‒ историјског архива
разоткривају детаљне припреме и организација посебног диверзантског одреда, који је
требало да током борби за Добруџу у јесен 1916.
године буде пребачен на територију Србије,
окупиране од стране аустроугарске и бугарске
војске, у циљу отпочињања герилског рата.
***
Учешће српских и југословенских добровољаца,
укључујући и оне који су из разних делова света
допутовали ради учешћа у европском рату, у
борби земаља Антанте и њених савезница против Аустроугарске и Немачке прилично подробно је обрађено у радовима руских и страних,
углавном српских, историчара, а сем тога, научницима је доступан знатан број објављених
докумената у вези ове теме.1 Добровољачки
одреди Југословена, пре свега Срба, почели су
да се стварају и у Русији.

Први добровољци били су Срби који су се
обраћали српском посланству у Петрограду,
конзулатима Србије у Москви и Одеси, с молбом да их приме у српску војску. Руска влада и
војни кругови подржали су ту иницијативу, а
број добровољаца знатно се повећао из редова
заробљеника и дезертера из аустроугарске армије. Већ 1. јануара 1915. у Русији је било 250.000
заробљеника, а до јесени 1917. њихов број је достигао два милиона. Претежну већину, преко
80%, чинили су заробљени официри и војници
аустроугарске армије, међу којима је било преко
300.000 Југословена – Срба, Хрвата и Словенаца.2
Знатан број њих налазио се у рејону Одесе, где
је и отпочело активно стварање добровољачких
јединица, у чему су активно учествовали чланови српске официрске политичке организације
„Уједињење или смрт“ („Црна рука“) кoји су се
налазили у Русији – пре свега Душан Семиз,
Александар Срб, Владимир Гојковић, Мустафа
Голубић, Божин Симић, што само по себи представља тему за посебно истраживање.3
***

1

Вид. Jугословенски добровољачки корпус у Русиjи. Београд, 1954; Jугословенски добровољци 1914–1918. Зборник
докумената. Београд, 1980.; Jугословенски добровољци
у Русиjи 1914–1918. Београд 1977.; Поповић Н. Србиjа и
Русиjа 1914–1918. Београд, 1977.; Участие югославянских
трудящихся в Октябрьской революции и гражданской
войне в СССР. Сборник документов и материалов. М.:
Наука, 1976.; Зеленин В. В. Под красным знаменем Октября. Югославянские интернационалисты в Советской
России 1917–1921. М.: Мысль 1977.; Петровић И. Српски
добровољци 1912‒1918. Броjке и судбина. Нови Сад, 2001.;
Лобачева Ю.В. Сербия, Югославянский комитет и сербохорвато-словенская эмиграция в Америке в 1914–1916 гг.
// Славяноведение 2007, № 4 С. 12–28.; Иста. Югославянское движение в Америке в годы Первой мировой войны
1914–1918 гг. М.–СПб., 2014.; Вишняков Я. В. Тимофеев А.
Ю. Милорадович Г. Армия без государства. От сербского
к югославянскому добровольческому корпусу в России во
время Первой мировой войны: сб. док. М., 2014.
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Првобитно је врбовање добровољаца вршено
ради попуне српске војске, и већ почетком 1915.
године прве групе почеле су Дунавом да стижу
у Србију на паробродима Српског паробродског
друштва, као и бродовима Експедиције посебне намене под командом Михаила Весјолкина.
2

Зеленин В. В. Под красным знаменем Октября. С. 8–9.

3

О делатности официрске организације „Уједињење или
смрт“ (Црна рука) вид. подробније: Писарев Ю. А. Тайны
перовой мировой войны. Россия и Сербия в 1914–1915 гг. М.:
Наука, 1990. Мекензи Д. Апис. Београд, 1996. Казимировић
В. Црна Рука. Личности и догађаjи у Србиjи од преврата
1903 г. до Солунског процесса 1917 године. Крагуjевац, 1997.
Вишняков Я. В. Военный фактор и государственное развитие Сербии начала ХХ века. М., МГИМО. 2012.

Али, крајем 1915. године, после пораза Србије и
окупације њене територије од стране сила Осовине, почиње нова етапа регрутовања српских
добровољачких дивизија. Сада је био постављен
задатак стварања комплетне војне јединице ради
могуће употребе на руском фронту уз касније
пребацивање на Солунски фронт.
Ускоро је та иницијатива почела да се остварује
и група добровољаца базирана у Одеси преобразована је у Српски добровољачки одред. Сем
тога, појачано је и врбовање добровољаца у заробљеничким логорима. До јесени 1916. године
углавном је завршено стварање Српског добровољачког корпуса, а његове јединице размештене су у рејону Одесе и Александровска (сада Запорожје). Команду новообразоване јединице и
језгро чинили су официри српске војске који су
у ту сврху пребачени са Крфа. Како је записано
у краткој белешци команданта корпуса Михаила Живковића о стварању корпуса из децембра
1916. године, „још 1915. године из заробљених
аустријских војника, Срба по националности,
окупљани су добровољци у Русији и отпремани
преко Ренија Дунавом у Србију да се придруже
српској војсци која је тада бранила своје границе
на обалама Дунава, Саве и Дрине.
То је покренуо српски посланик и српски војни
аташе4 (представник) у Врховној команди. Већина добровољаца била је окупљена у сибирском
граду Тјумењу. Када је у септембру 1915. године
Бугарска напала на Србију, слање добровољаца
из Русије у Србију Дунавом је прекинуто – постало је немогуће. Тешке прилике у којима се
обрела Србија од почетка удруженог напада аустријске, немачке и бугарске војске са три стране, навеле су на замисао да се из прикупљених
добровољаца у Русији створи добровољачки
одред и пошаље на Солунски фронт као појачање савезничке војске која се тамо окупљала
ради подршке и могућег спасавања Србије, чија
се армија од 300.000 војника повлачила“.5
4 Пуковник Бранислав Лонткијевић. Вид. подробније: Ганин
А. В. Фотоархив сербской военной миссии в Советской
России. // Старый цейхгауз. 2012 – № 5. стр. 92–95.
5

Али под утицајем ратних услова првобитни планови будуће примене јединица корпуса претрпели су знатне измене. Новонастале српске јединице доживеле су ватрено крштење у саставу 47.
самосталног корпуса руске војске под командом
Андреја Зајончковског, наменски образованог за
вођење борбених дејства у Добруџи, као помоћ
Румунији, која је августа 1916. године ушла у
рат на страни Антанте. Већ 22. јуна 1916. године српски војни аташе Лонткијевић обавестио
је Министарство војно Србије на Крфу да се
предвиђа учешће српских јединица у борбама
против Бугарске, али да ће то зависити од исхода
политичких и војних преговора између Русије
и румунске владе.6
***
Околностима припреме, тока, а најважније, пропасти операције у Добруџи посвећен је опширан
и врло информативан чланак Василија Каширина Поход у Добруџанску степу: еволуција замисли, планирање и припрема експедиције руске
војске преко Дунава 1916. године. Истичемо да
је то фактички први рад у савременој домаћој
историографији који открива појединости спровођења ове операције. Аутор притом с правом
истиче како историја учешћа Русије у борбама у
Добруџи заслужује посебно монографско истраживање.7 Споменућемо само да је до децембра
1916. године румунска војска престала да постоји
као организована снага, а њени остаци су повучени преко реке Серет у позадину, тако да се
између њих и линије фронта налазило 500.000
руских војника.
У јануару 1917. године линија фронта се стабилизовала на линији Молдавије иза реке Прута,
у дужини од преко 430 врста (458 километара,
прим. прев.). У борбама за Добруџу Прва српска
ческому корпусу в России во время Первой мировой войны:
сб. док. М., 2014. стр. 188.
6 Архив Србиjе (АС) ф. МИД Краљевине Србиje. Политичко
оделење 1916. Рoл. 506. Фасцикла XIV. Л. 644.
7

Вишняков Я. В. Тимофеев А. Ю. Милорадович Г. Армия
без государства. От сербского к югославянскому доброволь-
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Вид.: Каширин В. Б. Поход в Добруджанскую степь: эволюция замысла, планирование и подготовка экспедиции
русских войск за Дунай в 1916 году// Studia Balkanica (К
юбилею Р. П. Гришиной). Сб. статей. –М.: Институт Славяноведения РАН, 2010 – 400, стр. 139–179.

дивизија је изгубила преко 80% свог људства и
била повучена у Измаил ради попуне губитака.
Цар Николај II и српски краљ Петар Карађорђевић упутили су преко генерала Зајончковског
посебну захвалност и задивљеност подвигом
српске дивизије.8 Укупно је у раздобљу од 25.
августа до 16. октобра 1916. године погинуо и
рањен 231 официр, као и 8.996 подофицира и
војника.9 Остаци Прве српске дивизије пребачени су у позадину и смештени у рејону Одеса–
Вознесенск–Березовка.
***
Овај пораз негативно је утицао и на стање на
Солунском фронту, отежавајући комуникацију
међу савезничким државама, а руски војни аташе Левкович у свом извештају од 16. децембра
1916. године јавља како „све указује на намеру
Немаца да се, чим прикупе довољне снаге, обруше на слабу заштитницу, названу армијом
генерала Сараја, униште је или блокирају у Солуну и тиме ослободе целокупну бугарску и део
турске војске за друге фронтове“.10 Заиста, по
речима Василија Каширина, „такав исход био је
закономерно јадан, пошто је представљао плод
читавог низа војних и политичких грешака које
су се преплитале и узајамно појачавале своје
последице“.11
***
Упоредо с тим, у контексту вођења ратних операција на румунском фронту, као и стварања
и деловања Српског добровољачког корпуса,
хтели бисмо да скренемо пажњу на једну мање
познату појединост, и то на покушаје стварања
посебног диверзантског одреда који је током
борби за Добруџу у јесен 1916. године требало
да буде пребачен на територију Србије окупиране аустроугарским и бугарским трупама ради
вођења герилског рата у складу са добро позна-

том српском ратничком традицијом.12 Први пут
се припрема такве акције спомиње у зборнику
Југословенски корпус у Русији, објављеном 1954.
године у Београду, где се наводи да је њен зачетник био потпуковник Александар Срб, активни
учесник стварања и попуњавања Српског добровољачког корпуса.13 Та идеја позитивно је примљена у Ставци (Штабу Руске врховне команде,
прим. прев.), а координација деловања поверена
је руском војном аташеу у Букурешту Татаринову, коме је потпуковник Срб и непосредно
потчињен, као и капетану фрегате Ратманову,
коме је као Весјолкиновом помоћнику наложено
да организује снабдевање одреда.
***
О озбиљности тих намера руске врховне команде
говори телеграм начелника штаба Одеског војног округа генерала Никандра Маркса, послат
у Ставку крајем августа 1916. године: „Крајем
маја ове године у Одесу је са острва Крф стигао четник познатог српског четничког одреда
сада покојног мајора Танкосића14 и понудио своје
услуге начелнику штаба 2. српске добровољачке
дивизије потпуковнику Србу, изјавивши како
намерава да се тајно пребаци у Србију и ступи
у везу с остацима српске војске и четницима
који се крију у планинама, одакле би слао извештаје о стању у Србији и деловао у складу с добијеним упутствима. <…> Зато је штаб округа
уручио четнику новчану помоћ и упутио га у
првој половини јуна у Румунију, одакле се тајно
пребацио у Србију и повремено шаље извештаје
о стању у земљи, о непријатељским снагама, о
различитим објектима (утврђењима, путевима,
12 А. Тимофејев, “Српска герила у Балканским ратовима: културне, друштвене и политичке традиције четничког рата
у Србији”, Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења, ур. С. Рудић (Београд: Историјски институт, 2013).
13 Jугословенски добровољачки корпус у Русиjи. Београд, 1954.
стр. 122-123.
14

8

Jугословенски добровољци у Русиjи 1914–1918, стр. 72–73.

9

Исто, стр. 111.

10 РГВИА. Ф. 2003 оп. 1., д. 1167. Л. 27–27 (об).
11

Каширин В. Б. Нав. Дело,стр. 179.
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Мајор Танкосић је био познати члан српске политичке
организације „Уједињење или смрт“ („Црна рука“). Захтев
за његово хапшење садржан је у тачки 7. текста чувеног
аустроугарског ултиматума урученог Србији месец дана
после убиства престолонаследника Франца Фердинанда.
Танкосић је тешко рањен у борбама код Пожаревца 1915.
године и убрзо умро.

мостовима), као и о бројности и размештају Целокупно руковођење организовањем те ствари
устаничких чета.
биће усредсређено у обавештајном одељењу штаба округа, а потребна новчана средства биће
Око 20. јула у Одесу су стигли бегунци из заро- издвојена из обавештајних фондова“.15
бљеништва – потпоручник српске војске и двојица резервних наредника (професор и учитељ) и
***
саопштили драгоцене податке о устаничким
четама у Србији и о томе да се у планинама Средином октобра 1916. године Михаил Весјолскрива око три пука српских подофицира и вој- кин упућује у Штаб морнарице молбу да му се у
ника наоружаних пушкама и мањом количином Ренију додели потребно наоружање и опрема „за
бомби. Сви ти подофицири и војници су Срби потребе организовања и наоружавања српских
који су током повлачења српске војске заостали четника које у Турну Северину окупља капетан
од својих јединица због рана и исцрпљености. фрегате Ратманов“. Тај списак садржавао је:
И сада сви ти четници и војници чекају прави
тренутак да, чим се приближи савезничка војска, 1. 200 пушака – 500.000 метака (било ког система).
нападну на Бугаре и Аустро-Немце.
2. 2.000 ручних бомби.
Узимајући у обзир све наведено, потпуковник 3. 8 митраљеза (од тога 4 прилагођена за транспорт) са по 10.000 метака.
Срб ће на мој предлог и уз дозволу команданта 2.
српске дивизије и уз знање штаба југозападног 4. 8 пољских телефона за рејон од 40 километара.
фронта у наредним данима отпутовати у Румунију, где га у пограничном месту са Србијом 5. 2.000 метара каблова са изолацијом.
очекује око 40 четника, уз чију помоћ намерава 6. 400 револвера – 500.000 метака.
да организује раштркане одреде четника, по- 7. 60 маказа за жицу.
дофицира и војника, сачини план предстојећих 8. 200 штапина пироксилина.
активних дејстава и да надаље руководи четни- 9. Шатора за смештај 400 људи.
цима, одржавајући са нама везу уз помоћ својих 10. 200 војних лопатица.
изасланика, а засад да створи што ширу мрежу 11. 400 мотика.
16
агената у окупираној Србији и западној Бугарској. 12. 400 мањерки и чутурица.
Када наступи повољан тренутак, потпуковник Срб намерава да подигне устанак у Србији; Скрећемо пажњу да количина требованог наоизбегавајући отворене сукобе са непријатељем ружања и опреме потврђује сазнања о томе да је
четници ће водоти герилски рат, дижући у ва- одред требало17да се састоји од преко 300 војника
здух мостове, оштећујући путеве, телеграфску и 5 официра. По свему судећи, планови Александра Срба били су глобални и укључивали су
и телефонску мрежу и слично.
опште руковођење и координацију акција свих
четничких
одреда који су деловали на теритоНе улазећи у пожељност такве организације
чета саму по себи, сматрам за потребно да рији окупиране Србије, тим пре што се 15/28.
истакнем сву могућу корист од њихове упо- септембра 1916. године збио значајан догађај у
требе при извиђању, која би у таквим условима историји српског отпора.
пружила веома корисна сазнања, како у погледу
Познати четнички војвода Коста Пећанац пребапоузданости тако и њихове потпуности.
чен је авионом са грчког аеродрома у позадину
Тренутно су у Турну Северин кренули 2 официра противника на југу Србије у село Механа. Истии 10 подофицира и војника српске добровољачке
дивизије у циљу успостављања везе са спомену- 15 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. д. 1198. Л. 1–2.
тим четама, а ових дана ће им се придружити 16 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. д. 1198. Л. 32.
потпуковник Срб како би радио на стварању 17 Jугословенски добровољачки корпус у Русиjи. Београд, 1954.
наведених организација.
стр. 122.
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чемо да се тај догађај с правом сматра једним од
првих случајева ваздушног десантирања у свету.
Последицу доласка Косте Пећанца представља
Топлички устанак против бугарских окупатора
почетком 1917. године. Упадљива је и околност
да је у исто време, у септембру 1916. године, и
потпуковник Александар Срб затражио авион, што можда говори о усклађености планова
Српске врховне команде на Солунском фронту
и команде Српског добровољачког корпуса о
припреми општег устанка на територији окупиране Србије.
У том смислу значајан је телеграм Татаринова
послат у Ставку 16/29. септембра 1916. године: „Потпуковник Срб тражи од мене два километра кабла за полагање на Дунаву у циљу
успостављања телеграфске и телефонске везе са
српским четницима у Србији. Ако смо у могућности да то учинимо, тражим да се требовани
кабл пошаље у Јаши потпоручнику Корнилову
који ће га предати мени. Такође потпуковник
Срб тражи да се под његову команду одмах пошаљу официр и одред <…> како би их припремио и упознао са предстојећим задатком.
Сем тога, потпуковник Срб тражи од мене да
му, ако је могуће, доделим авион за одржавање
везе са Србијом, што се тренутно обавља помоћу
голубова писмоноша. Како сам већ извештавао,
под мојом командом се налази апарат „Моран“
са мотором „Гном“, који <…> сам овлашћен да
поклоним Румунима а привремено сам га задржао, и сада желим да га пошаљем у 47. корпус.
Ако не буде сметње, сада бих могао да тај апарат
предам на располагање потпуковнику Србу“18.
Том захтеву руског војног аташеа сместа је удовољено. У добијеном одговору се каже: „О слању
кабла у Јаши потпоручнику Корнилову издата је
наредба. Куриру је наређено да од шефа станице
Јаши сазна адресу потпоручника Корнилова.
Наш апарат Морана можете да предате потпуковнику Србу на располагање“.19

18

***
Али руска врховна команда је у јесен 1916. године
планирала не само слање одреда Александра
Срба. Истовремено је разматрано питање стварања руског диверзантског одреда који би заједно са српским четницима деловао у позадини
противника на територији Србије.
Почетком септембра 1916. године Татаринов је
примио из Ставке следећи телеграм: „Један наш
коњички официр предлаже да се са коњичким
одредом од 50 добровољаца пребаци преко Дунава у рејону Турну Северина с тим да избије на
железничку пругу Београд-Ниш и тамо врши
диверзије на техничким објектима. При извршењу овог задатка рачуна на помоћ српских четника који по неким подацима делују у околини
Кладова. Молим Вас да ме обавестите да ли ће
Румунска врховна команда имати нешто против
тога и да ли је спремна да помогне у тајном пребацивању одреда до Турну Северина“.20 У свом
одговору руски војни аташе, вероватно после
одговарајућих консултација са потпуковником
Србом, изражава основану сумњу у целисходност тог подухвата, наводећи: „Потпуковник српске војске Срб, који је данас стигао у Букурешт
због припреме а потом у повољном тренутку и
дизања устанка у Србији, обавестио ме је како
акције попут планиране операције и прелазака
преко Дунава и напада на села заузета од стране
Бугара у Подунављу, какве сада његов агент у
Турну Северину Ратманов обавља по наредби
адмирала Весјолкина, он сматра потпуно бесциљним и без икакве користи, пошто ће једину
последицу представљати само нове репресије
бугарских власти и покољ беспомоћног српског
становништва.
По плану потпуковника Срба прво треба успоставити контакт са српском обалом, затим организовати обавештајну службу која би пратила
пребацивање немачких и турских трупа правцем Београд-Ниш у Зајечар и Неготин, затим
успоставити четнички покрет и тек после тога,

РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. д. 1198. Л. 15–16.

19 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. д. 1198. Л.19.

20 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. д. 1198. Л. 3–3 (об).
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***

пребацивши се са румунске обале у Србију, у
повољном тренутку подићи устанак“.21
Официр који се понудио да обави тај посебан
и опасан задатак био је поручник Приморског
драгунског пука Виктор Милобенски који је,
упркос противљењу Татаринова и Срба, успео
да убеди команду у пожељност и целисходност
те акције. Њему је наређено да одмах отпочне
са формирањем одреда, „како би, чим наступи
повољан тренутак, одред био спреман за брзо
пребацивање на одредиште“.22 Генерал Николај
Духоњин, тадашњи генерал ‒ квартирмајстор
(главни интендант, прим. прев.) у штабу Југозападног фронта, предлаже у телеграму послатом
у Ставку да се што пре пошаљу „под команду
начелника штаба Одеског војног округа наоружани (осим копаља) коњаници драгуни“, а сем
тога истиче да „из других резервних коњичких
јединица треба одредити, углавном из добровољаца, 8 добро обучених митраљезаца и 16 наоружаних (осим копаља) коњаника, спремних за
тежак и опасан задатак, 2 коњичка инжињерца ‒
минера и 25 коња из ергеле под пуном коњичком
опремом, и све то треба упутити штабу Одеског
војног округа“.
Сем тога, по Духоњиновом мишљењу, „потребна је исплата аконтације за снабдевање војника, бригу о рањеницима и слично – око 5.000
рубаља“.23
21

РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. д. 1198.Л. 4–5.

22

РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. д. 1198. Л. 9–9 (об)

23

РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. д. 1198. Л.13. У прилогу овог телеграма налази се списак људства будућег одреда. „Списак
подофицира и војника из редова резервиста Приморског
драгунског пука предвиђених за одред посебне намене
поручника Милобенског:
1. Старији наредник Бочарников
2. поднаредник Поливода
3. ---- Ваганов
4. --- Непржецки
5. Драгун Шутов
6. ----- Лукјанов Игнатиј
7. ----- Канаков
8. -----Дјачков
9. -----Жарков
10. -----Сафронов
11. ----Гасин
12. -----Јаровој
13. ------Холкин
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Међутим, формирање одреда суочило се с неочекиваним потешкоћама. Крајем септембра
1916. године изненада се сазнало да је „поручник Милобински био откомандован до даљнег
у резервни одред у Пензу од стране команданта Приморског пука пуковника Одинцова на
проверу, јер је у пуку откривена његова велика
задуженост и уопште немарност у вођењу сопствених финансија. У почетку је његово понашање
у Пензи било беспрекорно и командант одреда
потпуковник Боткин је чак сматрао да се он поправио, али током последњих месеци Боткин је
поново почео да примећује његове пропусте исто
у вези новца, и то се сместа одразило на телима
коња. Потпуковник Боткин га је прво упозорио,
а затим после инспекције команданта бригаде
генерала Риндина био принуђен да му одузме
команду над ескадроном због испољене извесне
ненормалности као последице раније контузије,
и пошаље на тронедељне консултације с лекарима, о чему је телеграфисао команданту пука,
који је у свом одговору обавестио да је поручник
Милобенски искључен из састава пука и пребачен у резерву на основу петог члана. А сам
поручник Милобински, уместо да отпутује на
консултације с лекарима, отишао је у Румунију
где се случајно срео са генералом Корниловом
и убедио га у своју храброст и борбено искуство
и добио дозволу да формира одред“. На основу
наведеног Ставка је закључила да „поручник
Милобински није достојан и није на висини повереног му задатка“.24 Ипак се од планираног
убацивања руског диверзантског одреда није
одустало, а генерал Духоњин у телеграму од 6.
октобра 1916. године истиче: „Поручник Милобински биће замењен другим официром, чији
избор је у току“.25

14. Ковач Пестов (са ковачком торбом)
Коњ „Плавки“
Осим наведених коњаника још 1 медицински болничар
и 1 ветеринарски болничар (са торбама). Коњ „Плавки“
треба да стигне из ергеле са пуном коњичком опремом“.
// РГВИА. Ф. 2003. Оп.1. д. 1198.Л.14.
24 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. д. 1198. Л. 21–23.
25 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. д. 1198. Л. 25.

***

но предводио одред добровољаца и герилаца и
под јаком непријатељском ватром својим наредМеђутим, није било лако брзо наћи замену по- бама и дејствима толико очигледно допринео
ручнику који је одважан али окрњеног угледа. успеху свог одреда да би без њих тај успех био
Исти Духоњин средином октобра 1916. годи- немогућ“.
не закључује: „Можда би поручник Милобенски могао да остане заповедник одреда, а да се
***
за млађег официра одреда именује заставник
Чеченског пука Вишњаков који жели да буде Ови подаци наведени су у париском алманаху
одређен за врло опасне задатке. Заменика Ми- издања кадетског удружења „Војенаја биљ“ (војни догађаји).29 Сама борба одиграла се у ноћи
лобенском засад нисмо нашли“.26
19/20. априла 1917. године на делу румунског
***
фронта у рејону Ирешти – Болотеочи, у близини молдавске реке Путна. Пред одредом је
Ипак се формирање одреда одужило, а главни постављен задатак да изврши борбено извиђање
разлог није било сумњиво понашање будућег и доведе заробљенике, пошто се „река Путна
команданта већ потешкоће са набавком одго- излила и онемогућила наше извиђаче да се увуварајућих коња за дејства у брдским пределима, ку у редове непријатеља“ и провере обавештајкојих једноставно није било у Одеском војном не податке о томе да је у том сектору немачки
округу. Због тога је команда округа тражила нај- Брдски корпус, предвиђен за пребацивање на
мање месец дана времена да се коњи припре- италијански фронт, замењен бугарским и турме: „потребно их је хранити овсом месец дана, ским трупама. Одред Милобенског успешно је
а такође и људство обучити јахању у отежаним извршио постављени задатак, запленивши 3 миусловима, без чега је немогуће послати одред на траљеза и заробивши 20 војника. Али и губици
извршење задатка“. У супротном, како се наводи одреда извиђача били су велики. Погинуло је 18
у рапортима „мораћемо да тражимо такве коње војника, а 78 рањено. У истој борби је погинуо,
у свим резервним коњичким пуковима“.27 Таква како се у алманаху наводи, заставник Вишњаков.
припрема одреда завршена је у планираном року. Сам Милобенски је, по свему судећи, стрељан
Милобенски је 11. новембра 1916. године послао од стране бољшевика у јулу 1919. године.30
кратак телеграм: „Готово је. Молио бих да се убрза слање одреда, јер кашњење угрожава успех“.28
Јарослав Валеријанович Вишњаков, 31
Међутим, у међувремену су се прилике у ДобПревео:
руџи коначно промениле у корист противника,
Петар Росић
тако да се морало одустати од планираног убацивања руског и српског диверзантског одреда.
***
Ипак, животни пут поручника Виктора Милобенског, бившег питомца Владимирског кијевског кадетског корпуса, може да буде тема посебног истраживања историчара, тим пре што
ратне „пустоловине“ поручника нису завршене.
У мају 1917. године награђен је орденом Светог
Ђорђа 4. степена зато што је „у ноћној борби лич26

РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. д. 1198. Л. 34.

27

РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. д. 1198. Л. 26–27.

29 Военная быль № 21. Париж. Ноябрь 1956. С. 21–23. Режим
приступа: https://archive.org/stream/voennaiabyllepas21408800/
voennaiabyllepas21408800_djvu.txt
30

Исто

31 Аутор је доцент Катедре за светску и домаћу историју Московског државног универзитета при Министарству спољних
послова Русије

28 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. д. 1198. Л. 36.
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РАЂАЊЕ ИДЕЈЕ СЛОВЕНСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ У РУСИЈИ
Сагледавање руске историје постпетровског
доба, од 18. до почетка 20. века, добило је одређену усмереност и обојеност захваљујући делатности „револуционарног“ крила историјске науке
19. и посебно 20. века обележених левичарским
идеалима. Кључни догађаји су се посматрали
полазећи од идеја борбе за слободу „експлоатисаних народних маса“, „заостале феудалноспахијске“ државе, „царског експанзионизма“.
Захваљујући својој једноставности и везаности
за универзалне шеме, овај историографски правац, иако у блажој варијанти, био је најприступачнији и услед тога је имао највише утицаја
и на страну историографију. Међутим, о овом
начину посматрања руске историје у анализама
веома често нестају изузетно битне мотивације и
нијансе које су одређивале понашање како појединачних „обичних људи“ тако и истакнутих
државника, читавих институција и државе у
целини.
***
Једна од таквих „занемарених“1 мотивација била
је припадност православној цркви и сав збир
представа и идеја повезаних са појмом „православне Русије“. Овај битан део идеологије царске руске државе има богату подлогу. Вероватно
је ову традицију започео у 11. веку први Рус
на престолу митрополије раносредњовековне
Руске државе2, аутор „Слова о Закону и Благо-

1

Тек на прелому двадесетог и двадесет првог столећа постало је очигледно да и у Новој историји могу опстати,
функционисти и уклапати се у међународне токове државе, које се у својој политици целокупно или увелико
ослањају на верске вредности.

2

Једна од бројних грешака које су, нажалост, прешле у савремену српску историографију из горе поменутог правца
руске историографије је израз „Кијевска Русија”, вештачки
конструисана у служби одређених идеолошких концепата.
Иначе, у доба постојања ове државе као и у каснијем добу
држава се звала Русија, а израз „Кијевска Русија“ звучи
исто као израз „Скопска Србија“ цара Душана.

дати“, митрополит Иларион3 (1051‒1054), који
је аргументовао идеју конфликта између православног Истока и католичког Запада новозаветном опозицијом „Закона“/разума и „Благодати“/
вере. Почетком 16. века значајaн допринос овом
филозофско-идеолошком правцу је дао монах
Филофеј4 чије су се идеје развијале у доба владавине Ивана IV5 (1533‒1584), а који је наставио
са развојем горе наведене теорије и формулисао
идеју по којој не само да постоји вековна конфронтација у овом правцу него је и решење ове
конфронтације уско повезано са судбином руске
државе. Развој ове идеологије у 16. и 17. веку није
се зауставио упркос снажним преломима у доба
Петра I и његових наследника.
***
Најјасније сведочанство о битности занемарених „ситница“ представљају ликови истакнутих
заповедника руске војске и војне морнарице из
„Славног доба руског оружја“ (средина 18. – средина 19. века): Александра Суворова, Федора
Ушакова, Михаила Кутузова и Павла Нахимова.
Они су били сврстани у оквир званичне совјетске иконографије; чак су била уведена ордења
њиховог имена. Ипак, у њиховим животима је
постојала изузетно битна доминанта – њихов однос према православљу. Она се занемаривала од
стране горе поменутог историографског правца,
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3 Има више издања и превода, нпр. Слово о Закону и Благодати митрополита Иллариона.// Памятники литературы
Древней Руси.XVII век. Книга третья. - Составление и
редакция А. А. Дмитриева, Д.С. Лихачева; составление 12
выпуска С. И. Николаева и А. М. Панченко; послесловие
Д. С. Лихачева. - Москва:„Художественная литература”,
1994. - стр.599-616.
4

Послание старца Филофея к Мисюрю Мунехину о неблагоприятных днях и часах // Малинин В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901., стр.
37–47, 49–55.

5

Иван IV – цар Иван Васиљевић, руски народ га је звао
„Грозный” и то се апсолутно погрешно буквално преводи
на српски као „Грозни”. Исправан превод је „Иван Силни”.

а уместо ње је вештачки потенцирана њихова идеја била је општи органски осећај руских
наводна припадност „револуционарном покре- добровољаца; спајала је племиће и сељаке, трту“ или сличним друштвеним групацијама.
говце и студенте, официре од заната и факултетске интелектуалце који су махом стизали у
Ф. Ушаков је већ канонизован од стране Руске Србију и жртвовали своје животе у име слобоправославне цркве, с тим да је верска мотива- де Срба од Турака. Најочитија идеја „јединства
ција његовог понашања била изузетно битна не Словена базираног на јединству вере“ се види у
само након његовог повлачења и усамљеничког радовима оснивача класичног словенофилства.
живота пуног честих посета околном Санак- Посебну пажњу заслужују не само програмски
сарском манастиру и несебичног доброчинства, радови идеолошког сарджаја (А. С. Хомјаков О
него и за време његових ратних активности, у старом и новом, И. В. Киреевский Одговор А. С.
његовим релацијама са начелницима и бројним Хомјакову, К. С. Аксаков О руском погледу), но
заповестима и прогласима подређеним офи- и обимнија дела.
цирима и војницима. А. Суворов се истакао
сличном оданошћу идејама православља; писао
***
је богослужбене текстове, редовно је певао између обичних појаца у певницама сеоских цркви, Словенофили су се појавили 1839. и класично
освештавао је ратне награде пре одликовања доба њихове активности се завршава крајем
својих официра и војника. Млађи наследници педесетих година, с тим да се покрет обновио
истакнутих команданата су приватно и јавно са новим вођама на следећем нивоу временске
оцењивали ратове у којима су се истакли за вер- спирале седамдесетих година XIX века. У класке ратове: М. Кутузов – Отаџбински рат 1812. сичном добу свог постојања словенофили нису
и П. Нахимов – Кримски рат 1853‒1856. Не само имали званичног програма или устава, чврсте
лична преписка, но и свакодневно понашање организације па чак ни широког круга учесниМ. Кутузова и П. Нахимова сведоче о значају ка. Управо, сваки словенофил тог доба је био
православне доминанте у њиховом животу.6
посебна јединка ван сваких идеолошких калупа са властитим политичким и филозофским
Долазак бројних руских добровољаца у доба ср- погледима, који су се органски уједињавали у
пско-турских ратова такође може да се разуме оквиру јединственог друштвеног покрета, али
на сличан методолошки начин „занемаривања нису чинили догме.
ситница“ (фактички замене теза). Погрешно је
посматрати покрет словенофила као покрет ет***
ноцентричан, без обзира да ли се ово ради са
знаком плус или минус; односно није веродо- Ипак у словенофилском покрету има једна фигустојно нити представљати покрет словенофила ра коју можемо назвати кључном за разумевање
као израз „експанзионистичког панславизма“ класичног словенофилства. То је био човек који
или „слободарског братства и јединства сло- би могао дефинитивно да постане вођа словеновенских народа“. Илузорна идеја апстрактног фила да тај покрет није био базиран на саборним
јединства словенских народа имала је код сло принципима, супротним идеји истицања персовенофила реалну и рационалну подлогу – тео нифицираног лидера. Овај истакнути човек је био
рију „православне словенске заједнице“. Ова Алексеј Степанович Хомјаков (1804‒1860). Кроз
анализу његових погледа на друштво, историју и
6 Ушаков Ф. Ф. Адмирал Ушаков. Письма, записки. Москва, религију могу најтачније да се уоче и издвоје ба2005; Житие святого праведного Федора Ушакова. Саранск, 2002; М. Петров, Адмирал Ушаков, Москва, 1996; зични принципи словенофила. Посебну пажњу
Ганичев В.Н. Ушаков. Москва, 1990. М.Г.Жукова. Твой есмь заслужује његов историософски концепт, који је
аз. Суворов. Москва, 2003; Суворов А. В. Письма / Сост. фактички постао камен темељац читавог словеноВ. С. Лопатин. Москва, 1987; И. Шаховской, Беседы с русским народом. Москва, 1998. П. С. Нахимов. Документы филског покрета у реално историјском, а не имагии материалы. Т. I. СПб., 2003.
нарно преправљеном смислу. Ова словенофилска
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идеологија је увелико постала идеја водиља руских Овај значајни историософски рад није био додобровољаца у српско-турском рату.
веден до краја и није добио дефинитиван назив.
Условни назив под којим је познато истражиСвоје погледе А. С. Хомјаков је изражавао у пу- вање А. С. Хомјакова – Семирамида потиче од
блицистичким радовима и уметничким делима.7 једног случајног догађаја: „једном га је Гогољ заПублицистичко наслеђе А. С. Хомјакова је фор- текао за писаћим столом и након што је погледао
мирано од бројних чланака посвећених најраз- у свеску поштанског папира, коју је његов пријаличитијим темама, од естетике до теологије. Ап- тељ попуњавао својим ситним лепим рукописом
солутна већина ових чланака је написана 40-их ... прочитао је тамо име Семирамиде. ‘Алексеј
и 50-их година. Осим ових чланака постоји и Степанович Семирамиду пише!’, – рекао је он
преглед светске историје, који има условни назив неком и отад се овај назив сачувао за велико дело
Семирамида. Ова књига је писана веома дуго и које је занимало Хомјакова“.8 Постоји и други
сматра се за најбитније дело из заоставштине А. назив рада који се базира на покушајима да се уз
С. Хомјакова. Иначе, филозофска истраживања помоћ квантитативне методе дешифрује радни
везана за светску историју будући оснивач сло- ауторски назив – скраћеница „И.И.И.И.“. Н. В.
венофилског правца је започео у раној младости. Серебреников9 је анализирао релативну фрекРад над књигом он је започео у другој полови- вентност словних комбинација у Семирамиди
ни тридесетих година XIX века на молбу Д. А. са словом „и“ на почетку, и дошао до закључка
Валуева, рођака Хомјакова по жениној страни, да би дефинитиван назив књиге требало да буде
који га је „натерао да да поштену реч, да ће да Истраживање Истине Историјских Идеја.
издвоји по сат времена дневно да записује оно
шта је јуче говорио о историјским питањима“.
***
Снажан стимуланс за рад постала је публикација
Филозофско писмо П. Ј. Чадајева (П. Я. Чаадаев) Други део заоставштине А. С. Хомјакова су њеу часопису Телескоп 1836. године, а која је садр- гова уметничка дела: 117 песама, 2 трагедије и
жавала директну критику Русије као земље не- скице незавршених драмских дела. Она имају
довољно прожете западноевропском цивилиза- изражену вредност из више разлога. Пре свецијом. Резигнирани Хомјаков је одмах написао га, зато што је то једини извор за проучавање
чланак – коментар, који није био објављен због погледа А. С. Хомјакова до почетка активне пузваничне забране, полемике и расправа веза- блицистичке делатности (тј. до друге половине
них за скандалозни чланак чији аутор је ускоро тридесетих година). Осим тога ова уметничка
почео испољавати озбиљне симптоме душевне дела имају наглашену историјску вредност и због
болести и био упућен на принудно лечење. За- тога што су написана у књижевном правцу роправо, Семирамида се може посматрати и као мантизма. Романтички приступ реалности, који
проширени одговор П. Ј. Чадајеву и његовим је био популаран код бројних руских песника и
истомишљеницима који су живот Русије видели писаца почетком XIX века (Карамзин, Пушкин,
„дубоко, потпуно, без повратка искривљеним“. Жуковски, Љермонтов и други), подразумевао
је максимални субјективизам и зато буквално
сваки јунак, опис природе или монолог детаљно
7 Пре револуције су се појавила пуна издања: А. С. Хомяков.
Полное собрание сочинений, т. 1—8, Москва, 1886—1906; А.
С. Хомяков. Сочинения, кн. 1—6, Петербург, 1915. Након
револуције било је појединочних издања уметничких
дела: А. С. Хомяков. Стихотворения и драмы. Ленинград, 1969; А. С. Хомяков. Светлое воскресенье: Повесть,
заимствованная у Диккенса.// Москва. 1991. № 4. С.81-105.
Публицистика се поново појавила након пада комунистичког режима: А. С. Хомяков. О старом и новом: Ст. и
очерки. Москва, 1988; А. С. Хомяков. Сочинения: В 2-х т.
А. С. Хомяков – Москва, 1994; А. С. Хомяков. Послание
из Москвы. Тула, 1998.
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8

Гильфердинг А. Предисловие к первому изданию. // Хомяков А.С. ПСС, т. 5, с.11. У наставку овог текста, већина
наслова цитирана је према издањима на руском језику и
због релативно лакше доступности у облику интернет
библиотека које садрже Хомјаковљеве радове. Наводимо радове Хомjакова по издању целокупних дела које је
изашло почетком XX века у Москви.

9

Види: Хомяковский сборник. Том I, Томск, 1998; А.С. Хомяков: проблемы биографии и творчества. Хмелитский
сборник. Выпуск 5. Смоленск: СГПУ, 2002.

карактеришу пре свега унутрашње расположење
аутора.
Сва ова грађа већ је привлачила пажњу двеју
групација историчара: оних који су се бавили
животом и делом самог А. С. Хомјакова и оних
који су проучавали словенофилски покрет у целини. Нормално да се и једна и друга групација
налазила у узајамном утицају и прожимању –
биографија Хомјакова била је увелико кључна
за периодизацију класичног раздобља словенофилског покрета, а с друге стране општи прилаз историји словенофила је утицао на анализу
заоставштине неформалног оца словенофилске
идеологије.
Алексеј Степанович Хомјаков је изазивао дубоко
поштовање својих савременика без обзира на
њиховe политичкe ставовe. Добар пример тога
је био чланак К. А. Косовича, написан на основу
говора о Хомјакову у Свечаној сали Петроградског универзитета крајем педесетих година XIX
века или посмртни чланак А. А. Григорјева посвећен анализи односа између А. С. Хомјакова
и истакнутог руског књижевног критичара В. Г.
Белинског, иначе политичког опонента словенофилске идеологије.10 Још један екстремни непријатељ словенофилског правца и ватрени заговорник „револуционарних“ идеја Н. Г. Чернишевски
је рекао да идеолози словенофилског покрета
„... спадају у најобразованије, најплеменитије и
најнадареније људе руског друштва; ови квалитети су довољна препорука за поштеност и
узвишеност њихових намера...“.11 Иако су крајем
шездесетих идеје Хомјакова постале основа новог словенофилског таласа, XIX век није донео
ниједан озбиљан историјски рад посвећен овом
камену темељцу словенофилске идеологије.
Тек крајем XIX века ситуација је почела да се
мења с тим да је стогодишњица рођења Хомјакова била обележена радовима бројних биографа: В. З. Завитневича, В. Н. Љасковског, М.
Т. Јаблочкова, М. Ф. Таубе, Н. Л. Бродског и
10 Григорьев А. А. Стихотворения А. С. Хомякова// Время
1861 №5, Москва 1861.
11

Чернышевский Н.Г. ПСС, Москва 1947, т.3, с.78.
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других.12 Највећу пажњу у овом реду сигурно
привлачи књига В. З. Завитневича која садржи
детаљан опис животног пута и околности стварања књижевног и публицистичког наслеђа А. С.
Хомјакова.13 Посебан значај има публицистичка дискусија истакнутих руских филозофа П.
А. Флоренског и Н. А. Берђајева која се тицала
углавном богословско-филозофске стране Хомјаковљева наслеђа.14 Полемика ових аутора је
вођена пред сам пад Царске Русије.
Након контроверзних фебруарских и октобарских ломова 1917. године долази до доминације
апсолутно супротних идеолошких критеријума
чија стриктност се проверавала и доказивала
не филозофским диспутима, него догматиком
Маркса, Енгелса, Лењина и њихових наследника. У науци су завладали примитивни клишеи
вулгарно-социјалног тумачења историје и левичарски екстремизам, тзв. „школа Покровског“.
Хомјаков и његово словенофилство („шовинистичка реакција“), православље („поповско
мрачњаштво“) и самодржавље (широка лепеза
полупристојних псовки неумесних у научном
делу) биле су сувишне у оквиру новог идеолошког концепта.15 Ипак, средином тридесетих
12

Лясковский В. Н., А. С. Хомяков. Его жизнь и сочинения,
Москва, 1897; Яблочков, М. Т. Алексей Степанович Хомяков.Тула, 1901; Таубе М. Ф. Несколько слов об Алексее
Степановиче Хомякове и его научно-философской школе,
именуемой славянофильством. Харьков, 1905; Таубе М. Ф.
Три столпа русского самобытного просвещения прошлого
столетия. Хомяков, Достоевский, еп. Феофан Вышенский.
Харьков, 1912;

13

Завитневич В. З., А. С. Хомяков, т. 1 (кн. 1—2) — 2, Киев,
1902—13.

14

Бердяев Н. А., А. С. Хомяков, Москва, 1912; Флоренский
П. А. Рец.: Завитневич В. В. Алексей Степанович Хомяков
(Киев, 1902—1913. Т.1—2.)// Богословский вестник. 1916.
№7/8.С.526—581; Флоренский П. А. Около Хомякова (Критические замечания). Сергиев Посад, 1916. С. 1—68; Бердяев Н.А. Идеи и жизнь: Хомяков и свящ. П.А.Флоренский//
Русская мысль. 1917.Кн.2. С.72.

15

Види : Плеханов Г. В. О книге Н. А. Бердяева «А. С. Хомяков» // Плеханов Г. В. Сочинения: В 24 т. Москва; Ленинград, 1923—1927. Т. XXIII; Рубинштейн Н. Историческая теория славянофилов и ее классовые корни // Русская
историческая литература в классовом освещении / Сб. ст.
под ред. М. Н. Покровского. Москва, 1927; Покровский
М. Н. Предисловие // Русская историческая литература
в классовом освещении. Москва, 1927; Покровский М. Русская история с древнейших времен. Т. IV. Москва, 1934;

година „школа Покровског“ заједно са другим
левичарским претеривањима је отишла у суноврат историјске прошлости. Јачање претње
великогерманске експанзије која се сакривала
за идеолошким параваном нацизма водила је
попуштању идеолошких окова. Све што се могло
искористити за будућу борбу са непријатељем
морало је да буде искоришћено.
***
Прекретница у проучавању словенофилског
покрета је постала расправа С. С. Дмитријева,
објављена почетком 1941. у часопису,16 а која је
покренула читаву научну дискусију. Дмитријев
није изашао из зачараног круга политичких етикета, али битно је то да су словенофили били
промовисани из „апологета реакције” у „присталице либерално-буржоаских идеја“. Са свим
тим рад Дмитријева је био битан јер по први
пут је предложио хронологију словенофилског
покрета по периодима која се користи у проучавању словенофилског покрета и до наших дана.
***
Осамдесетих година појављују се озбиљни научни радови у којима је традиционални марксизам
имао улогу паравана. Монографија Н. И. Цимбаева Словенофилство је представљала изузетно битно историјско-филолошко истраживање
које је дефинитивно прецизирало терминологију
словенофилског и неословенофилског покрета.17
У исто доба су се појавили и радови В. И. Керимова који су поставили питање филозофије
историје код А. Хомјакова.18 Ипак, само престанком идеолошког притиска почетком деведесетих
година је дошло до појаве радова који су вратили
Покровский М. Историческая наука и борьба классов.
Вып. 1—2. Москва, 1933.
16

Дмитриев С. С. Славянофилы и славянофильство //
Историк-марксист. 1941. № 1. И реакција на расправу:
Дмитриев С. С. Западники и славянофилы // Молодой
большевик. 1941. № 11.

17

Цымбаев Н. И. Славянофильство. Москва, 1986.

18

Керимов В. И. Философия истории А.С. Хомякова// Вопросы философии.-1983.-№ 3. И проширена варијанта
истог: Керимов В. И. Историософия А.С. Хомякова. Москва, 1989.
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Хомјакова и његов допринос развоју филозофије
историје савременом научном свету.19
Алексеј Степанович Хомјаков био је свестрано надарен човек. Песник, проницљив филозоф, талентован проналазач, храбар војник, он
је био тип човека који би се у доба Ренесансе
звао „homo faber“, „homo universalis“. Хомјаков се родио 1.(13) маја 1804. године у богатој
и угледној племићкој породици. Његов род је
потицао из доба препетровске Русије и по први
пут у историји се истакао за време Василија II
(1425–1462). Већ у детињству млади Аљоша Хомјаков је показивао интересовање за историју
које је стекао док је прегледао породична документа из доба средњевековне руске државе.
Хомјаков је добио, типично за богату омладину
тог доба, кућно образовање у оквиру кога је била
посвећена огромна пажња страним језицима:
већ у детињству Хомјаков је перфектно савладао
енглески, немачки, француски и латински језик,
а у каснијем добу је научио још и старогрчки
и санскрит. О добром познавању не само живих но и мртвих језика сведочи то да је у својој
петнаестој години Хомјаков превео на руски
Тацитову Германију која се дотле није преводила
на руски и објавио део тог превода. Приближно
у исто доба појављују се и прва уметничка дела
будућег филозофа. Најраније од њих је песма
Посланица породици Веневетино из 1821. године. Исте године Хомјаков који је тек напунио
седамнаесту годину свог живота и није завршио
редовне студије ипак, захваљујући темељном
кућном образовању и природном таленту, је положио потребне испите и стекао звање мастера
математичких наука Московског универзитета.
Савременици су запазили његову љубав према
хумору, оптимизам и отвореност духа. За Хомјакова је био типичан такмичарски дух и љубав
према спортским активностима. Занимљиво је
да је баш Хомјаков увео у руски језик нову реч
из омиљеног му енглеског језика – реч „спорт“.20

19 Сухов А. Д. Хомяков, философ славянофильства. Москва,
1993 В. А. Кошелев. Алексей Степанович Хомяков. Жизнеописание в документах, рассуждениях и разысканиях.
Петербург, 2000 г.
20 Хомяков А.С. ПСС, т.3, с.4.

Без обзира на очигледан таленат који је млади
Алексеј испољавао у савладавању градива природних наука, Хомјаков је био доследан у својој
оданости православљу. Значајан утицај на њега
је имала и његова породица, која се придржавала традиционалних вредности и православља,
исправно је постила и радосно славила црквене
празнике, придржавала се свих верских обичаја
и заповести.
***
Исте 1821. године у животу младог Хомјакова
се десио и још један занимљив догађај који нам
отвара реалан увид у карактер и убећења младог
племића. Те године пажња и симпатије руског
друштва су биле окренуте Балкану, посебно Грчкој, где је у то доба бујао устанак. Борба православних Грка против Турака изазвала је велико
одушевљење и код седамнаестогодишњег младића услед чега је Хомјаков покушао да побегне
из родитељске куће у Грчку да се би се придружио „борби за слободу“. Алексеј је уштедео нешто пара од џепарца, купио је велики ловачки
нож и храну и покушао је бекство, али био је
ухваћен већ у околини Москве и враћен узнемиреним родитељима. Веома је вероватно да је овај
очајан гест одредио судбину младића и ускоро
су га дали у војну службу. За почетак Хомјаков је
био распоређен у Астрахански тешки коњички
пук, а после годину дана, захваљујући пореклу и
угледу фамилије, пребацили су га у главни град
и то у елитни коњички гардијски пук.

ће устанак неизбежно водити не слободи него
безобзирној диктатури изабраних појединаца и
крвавој диктатури.
Уочи устанка Хомјаков је узео вишемесечно одсуство и отишао је на дуго путовање у Европу.
Тек 1828. услед руско-турског рата Хомјаков се
вратио у војску. У току рата Хомјаков се показао
као изузетно храбар официр и био је награђен
са неколико одликовања за храброст на бојном
пољу. По завршетку ратних операција 1829.
Хомјаков се дефинитивно повукао из војске.
Занимљиво је да он није хтео да се активира
1831. за време Пољског устанка и руске „пацификације Пољске“ јер није хтео да учествује у
„братоубилачком рату“. Хомјаков је одсео у свом
наслеђеном селу и започео тај друштвено-политички и књижевно-публицистички рад који је
прославио његово име. Хомјаков се за стално
настанио у Москви 1844. са комплетно изграђеним идеолошким ставовима.

***

А. С. Хомјаков је угошћавао више својих истомишљеника са којима је водио дуге дискусије
које су се тек делимично осликале у његовој
књижевној заоставштини. Осим бројних друштвених расправа Хомјаков је оставио и више
проналазака, с тим да су неки од њих били патентирани и у иностранству (у Енглеској). То су
биле идеје о рационализацији у пољопривреди,
индустрији шећера и жестоких пића, пројекат
нове конструкције парне машине и снајперске пушке. Хомјаков је био успешан и у својој
пословној активности у оквиру свог пољопривредног имања, спроводио је у живот напредне
(у то доба) идеје односа између велепоседника и
сељака базираних на финансијском интересу, а
не принудној ванекономској мотивацији. Ипак
без обзира на своју успешну и плодну књижевну, богословску, научну и привредну делатност
Хомјаков се прославио пре свега захваљујући
својим радовима који су увелико креирали идеолошки и методолошки темељ словенофилског
покрета.

У Петрограду будући отац словенофилства се
упознао са групом официра завереника, будућим побуњеницима децембра 1825. године
који су планирали револуцију у Русији. Прве
објављене песме Хомјакова су се појавиле баш
у Поларној Звезди – годишњаку који су објављивале вође завереника К. Р. Рилејев и А. А. Бестужев. Ипак, политички идеали младог официра
су се налазили у директној опозицији идејама
завереника. П. И. Бартењев, блиски пријатељ
Хомјакова наводи да је Хомјаков, који је до дна Своје идеје Хомјаков је веома често обликовао у
душе мрзео насилне методе, убеђено доказивао песничку форму што је било уобичајно за друшсвојим саговорницима из редова завереника да твено-политичке прилике 18. и 19. века. Већ у
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раним радовима Хомјакова могу да се пронађу
идеје (словенска узајамност, пажња према народу и традиционалним вредностима, патриотски
набој) које су касније заузеле значајно место у
словенофилској митологији. Врхунац овог правца изражавања била је песма Орао написана 1832.
године.21 У њој се појављује алегорија великог и
слободног орла (царске Русије) других орлова
(словенских народа) ухваћених и скованих од
стране „насилних Германа и Татарина“ (Аустрије
и Турске). Песма се завршава подстицајем да се
разбије „ланац насиља са гвозденим кљуном“.
Ова аморфна словенофилска идеологија која је
имала значајну проширеност у руском друштву
тог доба кристализовала се 1839. у чланку О старом и новом.22 Овај чланак је по први пут дошао
у јавност када је био прочитан у зиму 1838–1839.
на редовном јавном скупу који се одржавао сваке среде код И. В. Кирејевског, Хомјаковљевог
пријатеља, а касније је био ширен у облику рукописних копија јер је садржавао идеје које није
могла да одобри званична цензура. Неке идеје
чланка су биле пооштрене до максимума што је
одавало идеју Хомјакова да привуче посебну пажњу јавности и да започне дискусију. Овај план
Хомјакова је успео и ускоро се појавио чланак
– одговор од стране И. В. Кирејевског.23 Ова два
рада су постала незванична „програмска изјава”
словенофила, а дискусија коју су они покренули
се завршила стварањем новог друштвеног покрета који су назвали „словенофилски“.24 Фактички, чланак Хомјакова је садржавао интегрисане погледе будућих словенофила на сав збир
друштвеног живота: на руску историју, естетику,
на друштвено-економски развој Русије и његов
правац, на неке аспекте богословске доктрине.

друштвеном животу, али је Николај I, који је у то
доба владао Русијом, био преплашен покушајем
завере децембра 1825. који се десило у току ње
говог ступања на престо. Због тога је са сумњом
гледао на све врсте друштвених експеримената.
Чак су се покушаји да се носи традиционална
руска одећа – „кафтан“ (традиционална врста
огртача), „мурмолка“ (мала округла традициона капица) и пуштање браде по православном
обичају забрањивали и кажњавали. Невероватно, али се из прашине и паучине осамнаестог
века поново појавило наређење Петра I да се
племићима забрањује ношење браде. Зањимљиво је да је само у Лондону (за време свог великог путовања у Западну Европу 1847.) Хомјаков
могао јавно да одржава овај „традиционални“
изглед.25 До 1853. године словенофили, па и сам
А. С. Хомјаков, су могли да воде само усмене
„салонске“ расправе. Ипак словенофили су тек
у ретким текстовима критиковали званични
режим. Хомјаков је 1849. написао песму Навуходоносор26 у којој је алегорично осудио деспотску
владавину Николаја I, упоредио га је са ликом
библијског тиранина и позвао је на његову главу казну Божју. Најтежи грех сваког тиранина
Хомјаков је видео у томе да тај крши:
„Дух слободе, светињу речи,
Светињу мисаоног дара...“

После смрти Николаја I Русија је била препуна
нових нада и идеја без обзира на горчину Кримског рата. У песмама Хомјакова из тог доба се
веома често појављује мотив олује и муње – нечег узнемиравајуће страшног, али са свим тим
и нечег што прочишћава и освежава природу.
Један од већих задатака Русије тог времена било
је дефинитивно укидање спахијских односа. РеСловенофили су формулисали своје ставове са цепте реформисања друштва је нудило више
циљем припреме реалних промена у руском друштвених група, међу којима су били и словенофили који су повећали своју активност. Хомјаков
је 1859. године направио свој пројекат27
21 Хомяков А. С. ПСС, т.4, с.206.
реформе аграрних односа и ликвидације спа22 Хомяков А. С. ПСС, т.1, с.359-377.
23

Киреевский И. В. Избранные статьи, М.1984.

24 Словенофили су добили своје име од својих политичких
опонената - симпатизера потпуне „вестернизације” - «западника». Словенофили су изворно називали свој друштвени правац „православно-руским”. Воспоминания А. И.
Кошелева о А. С. Хомякове // Хомяков А. С. ПСС, т.8, с.120.
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25 Воспоминания А. И. Кошелева о А. С.Хомякове // Хомяков
А.С. ПСС, т.8, с.146.
26

Хомяков А. С. ПСС, т.4, с.245.

27 Сухов А. Д. Хомяков, философ славянофильства. Москва,
1993, с. 25-26.

хијских односа на селу који је укључивао одржавање задружних односа, издвајање сељака
уз неопходне парцеле и могућност проширења
сељачких имања уз помоћ закупа и откупа племићких имања.
Овај рад је био задњи велики рад Алексеја Хомјакова јер је 23. септембра 1860. године преминуо. Крај његовог живота је био у истој мери
посвећен друштвеним интересима као и његов
живот: он је умро од колере коју је добио у покушајима сузбијања епидемије ове заразне болести код сељака околних села. После неколико
месеци, 19. фебруара 1861., појавио се Манифест
о укидању спахијских односа на селу, који је означио почетак доба реформи цара Александра
II и то је био крај доба класичног словенофилства. Нова капиталистичка свакодневица се
драстично разликовала од успореног живота
пререформског времена. Све се променило: почели су да се разликују у погледима на промене
бивши истомишљеници, појавила се генерација
младих слободоумних интелектуалаца, појавиле су се нове идеје и ауторитети, а идеја словенских и православних веза је на неко време
била потиснута од стране оштрих питања свакодневне политике. Морала је да прође читава
деценија да се поново формира и кристалише
нови словенофилски друштвени покрет који је
имао разрађене ставове и идеје, шире кругове
чланства и више симпатизера у свим друштвеним слојевима, али се чврсто базирао на идејама
које су никле у салонским беседама словенофила
тридесетих и четрдесетих година 19. века. На тај
начин Хомјаков не само да је започео класично
доба словенофилског покрета својим чланком
О старом и новом, него је и развијао словенофилску идеологију својим бројним радовима и
природно означио својом смрћу фактичку међу
класичног доба словенофилског покрета и његових новијих следбеника.
Друштвено-политички покрет који тежи већим
променама у друштвеном уређењу обично нуди
савременицима не само своје идеје и визије о
будућности, већ и покушава да ојача своје идеолошке шеме и да на нови начин протумачи
општепознате историјске чињенице и потражи
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аналогије и (анти)хероје у прошлости. Свој посебан приступ прошлости су имали и словенофили. Хомјаков је формулисао његове основе већ
у свом првом програмском чланку О старом и
новом и развијао га заједно са истомишљеницима у каснијим публицистичким радовима.
Главни циљ којем је тежио у писању својих
историософских радова биo je одређивање историјске судбине Русије и одређивање задатака
који су стајали, по његовом мишљењу, пред њим
у контексту развоја светске цивилизације. Базични рад у коме је Хомјаков пробао да прецизира свој историјски концепт је била Семирамида
(И.И.И.И.).28
***
У писању овог рада Хомјаков се ослањао на сопствену оригиналну методологију. Полазио је од
објективне тезе да реални учесници историјског
процеса нису појединци, макар су и изузетно
талентовани и истакнути на високе положаје,
него огромне људске масе, везане у одређене
заједнице неким унутрашњим везама. Поставља
се питање по којим принципима би могла да се
врши њихова класификација, која би очигледно
требало да се поклапа с унутрашњим везама
људских заједница које наступају као целине на
историјској позорници? Хомјаков је издвојио
три различите врсте класификација: етничку
(расно-биолошку), политичку и религијску. Етничку поделу он није признавао за веродостојну
због непоклапања са очигледним државним и
културним разликама. Политичку поделу он је
одбацио због нестабилних граница и релативно
честих случајева нестанка и настанка нових политичких структура. Хомјаков је одлучио да се
базира на религијској класификацији или како
ју је називао „подели по верама“.
Вера је за Хомјакова била извор и основа физичких и менталних активности људског рода, и на
тај начин овај концепт личи на већ постојећи у
то доба и то доста застарео провиденцијализам.
Али, постајала је и битна разлика која је заправо
и стварала новину концепта: Хомјаков је сматрао
28 Хомяков А. С. ПСС, т.5-7.

да не само да вера утиче на карактер народа који
је одржава, него и народ бира ону религију која
се највише поклапа са унутрашњим органским
тежњама и особинама тог народа. На тај начин
он је могао да закључи да су вера и народ који је
исповеда два фактора која у узајамном прожимању и утицају стварају неки нови заједнички
производ – људску цивилизацију. Вера у овој
интерпретацији има шири значај него уско клерикално схватање овог појма. „Подела по верама“
добија значај својеврсне „културно-цивилизацијске“ класификације.
***
Користећи овај принцип „поделе по верама“
Хомјаков је анализирао светску историју и покушао да издвоји у њој магистралне развојне
линије по којима се креће глобална цивилизација. Хомјаков је сматрао да постоје два глобална
правца развоја цивилизације који се налазе у
сталном узајамном сукобу. Оба ова правца су се
појавила у далекој прошлости и у доба Хомјакова
су се завршили стварањем западноевропске културне заједнице, с једне стране, и источноправославне заједнице, с друге стране. Хомјаков је
сматрао да је овај конфликт потицао из колевке
људске цивилизације и културе: северо-источне
Африке и Блиског Истока, с тим да се по први
пут овај конфликт испољио у судару Ирана и
Куша, због чега је Хомјаков и увео два кључна
термина своје историософије „кушско и иранско
начело“ (правци) развоја.
***

краљевине, из којих су се изродиле и Хомјакову
савремене европске државе, је омогућио опстанак „кушских начела“ до Новог времена. „Иранска начела“ су се преносила само директно на
сва околна племена која су се налазила у пограничју иранског културног простора. Словенска
племена су се налазила у директном контакту
са иранским племенима и од њих су и позајмила „иранска начела“, која су касније утицала и
на руски народ, као један од највећих носилаца
иранског начела у Новом времену.
Ова „начела“ су према Хомјакову имала значајан
утицај на цивилизацију. Са „кушским начелима“ Хомјаков је повезивао чврсти практицизам,
доследан рационализам, оданост комфору, жељу
за изградњом доследних логичких конструкција и насилном преуређивању околног света.
За „иранска начела“ према Хомјакову су типична
мања брига о материјалној страни живота и о
индивидуалном друштвено-правном статусу.
„Иранска начела“ према њему су одређивала извесну равнодушност према стварима и предметима за свакодневну употребу, али су диктирала веће стандарде у погледу духовног живота и
надреалних вредности. Овај концепт очигледно
се налазио под утицајем жеље Хомјакова да се
објасни материјално-економска разлика између
Русије и земаља Западне Европе. С друге стране
очигледно je и то да је ова теорија представљала
ревитализацију идеја митрополита Илариона и
монаха Филофеја у Новом времену: идеја сукоба
Запада и Истока. Ова идеја сукоба, не држава
и народа и чак не религија, већ цивилизација,
била је дефинитивно разрађена од стране млађег
наследника словенофилске идеологије из новог
таласа словенофила. Н. Данилевски (1822–1885)
у свом волуминозном истраживању Русија и Европа детаљно је мотивисао негирање јединствене и једине светске цивилизације и разрадио
идеју постојања и сукоба различитих културноисторијских типова која је заправо била претеча
концепта локалних цивилизација Шпенглера и
Тојнбија.

Хомјаков је сматрао да су ове две државе које су
постојале пре неколико хиљада година успеле
да пренесу базичне црте свог развоја (начела)
каснијим културно-историјским заједницама.
Држава Куш, која се налазила с јужне стране
од Египта, имала је са њим непрекидне односе
и успела је да му пренесе, без обзира на своју
друштвено-економску заосталост, своја посебна
„кушска начела“. Култура Египта је у каснијем
добу имала снажан утицај на грчку културу, која
је касније пренела иста „кушска“ начела бројним Сукоб „кушизма“ и „иранизма“ према Хомјакову
суседним државама, па и Риму. У каснијем добу на њему савременом нивоу развоја цивилизације
значајан утицај Римског царства на „варварске“ испољавао се у сукобу словенског православља и
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романо - германског „инославља“ (католицизма
и протестантизма). Хомјаков је био сигуран да су
западне гране хришћанске религије базиране на
лажним основама. Католицизам је називао „противприродном тиранијом“, протестантизам „побуном без закона и ограничења“, а православље
„јединим истинитим хришћанством“. Своју тезу
о принципијелној етичкој надмоћности православља (као најближег староапостолској цркви),
Хомјаков није претварао у религијску занесеност и умишљеност.29 Био је свестан тога да и
православна црква није постигла потенцијалну
висину хришћанских идеала. Према Хомјакову,
у Византији је томе сметало то што је ново вино
хришћанства било постављено у стару мешину
античке цивилизације. У Старој Русији томе је
сметала површност примања нове вере, а дубљи
продор у народни организам је омела татарска
најезда. Тек је у каснијем добу препорода руских земаља око Московске кнежевине дошло
до стварно високог нивоа развоја верског духа,
али је према Хомјакову и ту постајала озбиљна
препрека у облику претеране формализације
религијског осећаја. Аутор је сматрао да руско
православље, иако није постигло врхунац могућих достигнућа, ипак постало темељни фактор
у развоју руског националног осећаја на путу
његовог развоја.

свега облик неке контраофанзиве односно одговора на типичан, за већину западних историчара
тог доба, и специфични однос према Словенима. Хомјаков је на следећи начин дефинисао ову
појаву, која нажалост није потпуно нестала ни у
каснијем добу (овде термин „немачки“ подразумева „западноевропски“): „Када се ради о Словенима, грешке су ... толико очигледне, промашаји
су толико смешни, слепило је толико јако, да
стварно не знаш с чим би могао да објасниш
ову чудну појаву, да ли савршеном развоју унутрашњег духа германске и словенске гране, који
прави чињенице словенског света савршено неразумљивим за Немце, или сакривеном завишћу
изазваном баш самим суседством“.30
***

Хомјаков је сматрао да на развој заједнице којој
је он припадао осим „иранских начела“ и словенског духа изузетан утицај је имао „задружни“
начин живота. Мора се истаћи да се, типична за
бројне руске (а и српске) друштвено-политичке
покрете 19. века, пажња према задрузи и наде
везане за ту друштвену установу по први пут
појављује баш код словенофила. Иако су детаљизацију задружне идеје вршили други словенофилски аутори (И. В. Киревски, К. С. Аксаков)31
Хомјаков је дао значајан импулс овом процесу.
Осим глобалне идеје да је историја човечанства Кључни његов рад везан за тему задруга био је
32
прожета сталним сукобом између „кушских“ и чланак О сеоским условима.
„иранских“ начела, Хомјаков је у својој истори***
ософији обраћао посебну пажњу на развој словенства и руског народа. Ова пажња је долазиСловенофили су били убеђени у то да је задруга
ла до волунтаристичких претеривања када су
била изузетно битан елеменат развоја Русије и
Словенима (Венетима) додавали по формалној
оних словенских држава у којима је задржала
сличности топонима најразличитија дела: од
своју снагу. Полазећи од скоро потпуног одпобеда над Цезаром до оснивања Беча. Чак и
суства сличних установа у Западној Европи у
реку Гарону познату по Цезаровим извештајима
Ново време словенфили су сматрали задругу
(Garumna flumen) Хомјаков је преобратио у изпоузданим разлогом руске и словенске посебворно словенску реку Горињу. Ипак ова „слобода“
ности. Нормално да су словенофили знали да је
у тумачењу историјских чињеница имала је пре
и у романско-германском свету некада постојао
задружни начин организације друштва, али по
29

У овом контексту занимљиво је додати да је сам Хомјаков редовно одвајао више времена за читање савремене
западноевропске теолошке литературе, посебно немачке, а своје теолошке расправе такође је штампао само на
страним језицима у иностранству због претеране цензуре
доба Николе I.
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Хомяков А. С. ПСС, т.5, с.52.

31 Сухов А. Д. Хомяков, философ славянофильства. Москва,
1993, с. 66.
32

Хомяков А. С. ПСС, т. 3, с.63-86.

њиховом мишљењу на Западу задруга је била
само привремена друштвена институција која је
потпуно нестала у току усавршавања феудалних
односа, за разлику од словенске задруге која је
опстајала и у 9. и у 19. веку. У овим условима
задруга се прожимала националним духом, улазила је у народну душу и сама се претварала у
једну од битних особина народног карактера.
Хомјаков је у задрузи видео клицу „саборног”33
развoja Русије. Задруга је, по Хомјакову, морала
да да основу будућег економског благостања јер,
према његовом мишљењу, компликоване научно-техничке новине би могле да се користе само
у задружним привредним условима и нису биле
приступачне појединцу. У задрузи је Хомјаков,
заједно са осталим словенофилима, видео гаранцију социјалне правде и стабилности. Доминација задружних интереса над индивидуалним
прохтевима, типична за сељачку средину, имала
је да се претвори у битан детаљ вредносне скале
сваког руског човека у будућности. Хомјаков
који је значајан део времена провео на селу па
и у додиру са задружним сељацима својих села
био је свестан и одређених мана задруге и зато
је у својим радовима инсистирао на томе да
задруга не сме да се претвори у свемогућег тиранина који би потпуно упио индивидуалност
својих чланова. Мора се истаћи да је Хомјаков
негативно гледао на „насилне методе“ и зато је
осуђивао оне које су хтели да буду „добротвори
народа упркос његовим жељама“.34

„Школа Покровског“ која је владала у руској историографији двадесетих и почетком тридесетих
година на основу површног прегледа апологетских изјава словенофила о самодржављу сматрала је словенофиле за прорежимски покрет. Да су
такви историографски ставови погрешни уочава
се из анализе наведених чланака Хомјакова.

***

Хомјаков је под самодржављем подразумевао
државно уређење које се потпуно разликовало
од оног у Николајевској Русији. Власт на свим
нивоима није смела да се претвори у извор личног богаћења и опијања самовољом у врховни
циљ. Словенофили су сматрали власт врстом
подвига (попут монашког или војничког), односно тешком службом Богу, руском народу и
читавој земљи. Иако се царство понекад и додељивало као наследно, Хомјаков је сматрао за
идеалне цареве оне чији избор је био утврђен од
стране Сабора, историјског саветодавног тела
које се састојало од представника свих сталежа. Једном изабрани цар је добијао доживотну
власт ојачану Божјом вољом испољеном кроз
обред миропомазања. Према словенофилским
идеалима цар би требало да влада у корист свих
поданика своје земље и да редовно поштује вољу
свог народа изражену преко Сабора. Занимљиво
је да је Хомјаков сматрао за владара оног који је
био најближи његовим идеалима Федора Ивановича – цара, који се ослањао на савете своје
околине и владао је доста кратко и незапажено.
Вероватно се у томе одразила свест Хомјакова о
томе да у руској историји није било царева који
би се поклапали са идеалним ликом замишљеним од словенофила. Заправо самодржавни
владар, према словенофилима, морао је да буде
стварни Државни вожд свога народа, изабран и
да влада у интересу читаве земље, што је било
сигурно далеко од реалне ситуације у Русији
цара Николе I.

Словенофили су сматрали задружни начин живота најбитнијом особином руског друштвеног
и привредног живота, а у руском политичком
животу за ову кључну црту су сматрали самодржавље. У овом аспекту код Хомјакова најбитнија
су два чланка: Опера Глинке: Живот за цара и
Цар Федор Иванович.35
У оквиру идеолошких конструкција Хомјакова
посебан значај има богословска страна његовог
33 Термин је истоветан грчком „симфонија” и означава идеалну друшвену организацију - државно сазвучје односно наслеђа. Отац словенофилске идеологије је десарадњу (световних и црквених власти, владара и народа). таљно доказивао да православље представља
34 Воспоминания А. И. Кошелева о А.С.Хомякове // Хомяков кључну подлогу духовне културе руског нароА. С. ПСС, т. 8, с.124.
да. Осим ових општих културолошких идеја
35 Хомяков А. С. ПСС, т. 3, с.54-62, 98-103.
он је разрађивао и непосредно богословске ра-
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дове. Пошто се идеологија Хомјакова и словенофила уопште у значајној мери ослањала на
православни темељ, неопходно је да се обрати
пажња и на бројне теолошке радове Хомјакова који састављају волуминозни том (тачније
т. VIII) сабраних дела А. С. Хомјакова. Николај
Берђајев је сматрао Хомјакова оснивачем нове
гране православне теологије – светске теологије,
мислиоцем, који се по снази приближио старим
учитељима ране цркве. Високу оцену богословска делатност Хомјакова је добила у радовима Ј.
Ф. Самарина, В. С. Соловева, С. Л. Франка. Због
овог већина радова Хомјакова за време његовог
живота морала је бити објављена у иностранству
на страним језицима. Неки савремени јерарси
су сматрали да су његови богословски радови
препуни „протестантизма и оскудевају у православном духу“. П. А. Флоренски је резимирао
ове погледе у својим расправама и поновио је
сумње у ортодоксалност неких од најоштријих
тврдњи Хомјакова. Ове сумње је давао претерани рационализам теолошких радова Хомјакова.

„привремено помрачење религијског осећања,
које је постигло човечанство у Мрачно доба
историје“. Ова Хомјаковљева теорија о прамонотеизму је ушла у неке наставне књиге Руске
православне цркве у 19. веку.

Запажено место у историји хришћанске цркве
имали су радови Хомјакова посвећени идеји екуменизма. У свом чланку Црква је јединствена39
А. С. Хомјаков је доследно бранио идеју уједињавања свих грана хришћанства. Полазио је од
тога да црква има „богочовечанску природу“ и
зато је долазио до идеје да подела црквеног тела
постоји само на земљи у „сазданом свету“, а да
„у вишим сферама“ ова подела не постоји јер би
то било противно вишој доктрини хришћанства
– монотеизму; односно Бог је јединствен и за православце и за католике и за протестанте. Идеја
Хомјакова није била у равномерном стапању
свих хришћанских цркви у Велико Нешто које
би се неизбежно претворило у Велико Ништа,
него у покушају препорода јединог саборног организма према обрасцима старе цркве апостол***
ских времена. У оквиру ових идеја у 19. веку у
Русији и Енглеској било је покушаја обнављања
У свом рационалистичком заносу Хомјаков односа између англиканске и православне цркве.
је основано тврдио да религија не би смела да
долази у контрадикцију са науком и „поготово Хомјаков је покушао да приђе и разумевању
да јој запушује уста“ јер на савременом нивоу идеје о Светом Тројству. Као што је св. Патрик
развоја друштва ово би водило поткопавању пронашао разумљиву тринитарну аналогију за
ауторитета саме цркве.36 Хомјаков је истицао да једноставна племена Ираца поред себе - тролист
библијски (старозаветни) текстови нису имали детелине, тако је и Хомјаков хтео да пронађе
за свој задатак одраз реалне историје.37 Уз њихову поређење разумљиво за филозофска објашњења
одређену историјску вредност много већи значај савременика. „Када примарни разум опредељује
има духовни смисао Св. Књиге.
самог себе као објекат, истинито се говори да
настаје објекат и тако увек (и одувек) рађа се
***
Син. Када већ разум овај објекат препознаје као
самог себе, односно себе као субјекат, а Сина као
Одређени утицај на развој теолошке науке имале објекат, збива се објекат-субјективизација, и ово
су и идеје Хомјакова о прамонотеизму.38 У окви- је ново познање, односно Свети Дух, који иако
ру ове теорије Хомјаков је, са ослонцем на бројне не може да постоји без објекта, ипак, несумњиво
филолошке и историјске аргументе, покушавао проистиче из јединственог општег извора као
да докаже постојање монотеизма (вере у једног спознаја образа у посматрању“.40
бога) у почетном раздобљу људске историје.
Према овој теорији пагански политеизам је био
39 На Интернету постоји превод овог чланка на српски језик.
Руски назив чланка «Церковь одна» најтачније би могао
да се преведе као реченица «Постоји само једна Црква «.
Хомяков А. С. ПСС, т. 2, с.1-26.

36 Хомяков А. С. ПСС, т. 1, с.357.
37 Хомяков А. С. ПСС, т. 6, с.7.
38

Хомяков А. С. ПСС, т. 3, с.344.
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Хомяков А. С. ПСС, т. 2, с.335.

Хомјаков се бавио и изузетно болним питањем
за руску православну цркву 18. и почетка 19. века
о вишем црквеном руководству.41 За разлику од
бројних аутора тог доба, који су истицали преку потребу повратка власти патријарха у пуној
снази са циљем обезбеђења нормалног функционисања црквеног организма, Хомјаков је заузимао посебно гледиште и истицао изузетан значај
саборне (синодске) црквене управе, јер је видео
у томе традиције раних апостолских времена.
Али и у овом случају подршка идеје Синода није
била израз конформизма према актуелној власти. Хомјаков је изразито осуђивао потпадање
Цркве под државну управу као што је то био
случај у Русији његовог доба. Ова зависност према мишљењу Хомјакова је смањивала ауторитет
цркве како у очима пастве тако и пред осталим
хришћанским светом. Ово истицање значаја побољшавања односа између православне цркве и
других грана хришћанства (не у облику прихватања новијих заблуда већ повратка на идеје ране
цркве), било је према Хомјакову изузетно битно.
***
Историософске, политичке, друштвене и културолошке идеје Хомјакова су лежале на темељу
словенофилске идеологије. Ова идеологија сигурно је била увелико развијена и надопуњена у
доба млађих настављача словенофилског правца,
али темељи су били постављени у радовима Хомјакова и његових истомишљеника Киријевског
и Аксакова. Полазећи од овог општег прегледа
публицистичког наслеђа Хомјакова ми можемо оправдано да закључимо да су словенофили представљали посебан друштвени правац
чије симпатије су превазилазиле уску идеју о
братству базираном на сродности словенских
језика, а политички идеали су били далеко од
свакодневице руске царевине 19. века.

његов аманет не само Србима него и Русима. У
овом делу Хомјаков је покушао да изрази свој
однос према Србима које је назвао „земаљском
браћом по крви и духовном браћом у Христу“. И
баш због тога, пошто је њима био „драг и спољни
изглед који је сведочио о крвним везама; драг и
језик који је звучао исто као и родни језик; драг
и обичај који је потицао од истог корена“ руски добровољци су стизали у Србију без обзира
на политику своје отаџбине и жртвовали своје
животе у име „слободе од нетрпељивог јарма
наментнутог народом дивљим и неверним“.42
***
Верска „идеалистичка“ мотивација не сме да
се занемари у анализи понашања елита Руске
империје у спољној политици на Балкану пре
1917. као што на пример религијска компонента
не може да се занемари у посматрању спољне
политике савремене Саудијске Арабије. С друге
стране не би ваљало да се ови погледи одређених кругова елита руске империје априори и
митомански пројектују на понашање Совјетске
Русије после 1917. Верска компонента је после
1917. године постала једном од полуга, иако не
најбитнијом, у управљању државом. Идеали комунизма, а после тога и чиста реалполитика, су
потиснули једну од тих магистралних линија
које су неколико векова одређивале политику
Русије према Балкану. Недоследно одржавани али ипак скоро свеприсутни „православни
правац“ руске спољне политике на Балкану је
створио тај посебан „руски имиџ“ који се и данас експлоатише у сврху различитих дневнополитичких потреба у Србији и другим земљама
југоисточне Европе.
др Алексеј Тимофејев

Типична за романтичарски занос словенофила
била је Посланица Србима коју су словенофили
објавили 1860. године у Лајпцигу. Ову посланицу
су потписали бројни словенофили али је аутор
био сам А. С. Хомјаков. Ова посланица је била
његово последње дело и зато се претворила у
42 Хомяков А. С. ПСС, т. 1, с.377-408.

41 Хомяков А. С. ПСС, т. 2, с.430-431, 512-513.
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КУАРОН И ТАВЕРНИЈЕ У АНДРИЋГРАДУ
АНДРИЋГРАД – Кустендорф у Андрићграду.
Емир Кустурица је у Андрићграду био домаћин Славне режисере Куaрона, Тавернијеа, Ворика
гостима фестивала који се овог јануара одржавао Тортона Кустурица је подсјетио на чињеницу да је
на Мећавнику.
Хитлер тражио да му се донесе табла која је обиљежавала мјесто атентата у Сарајеву.
Режисер Алфонсо Куaрон, творац хитова Велика
очекивања, И ја теби кеву, Потомци, након шетње „Сад смо овдје направили мозаик; нови фашисти
градом, је изјавио: „Ово је један велики грађевин- тешко ће моћи да га скину“, поентирао је Кустуски подухват. То је још један доказ да култура рица.
гради цивилизацију, а не цивилизација културу.
Фасциниран сам чињеницом да је један велики Такође, испричао је гостима да је град, који су обисинеаста направио овакав градитељски подухват.“ лазили скоро сат времена, настао за три године,
и да је зидан каменом старим између 150 и 200
Приликом шетње трговима и улицама Андрићгра- година.
да, Кустурица је госте упознао са историјом самог
града, и историјом ових крајева. Највише пажње је Шетња свјетских звијезда завршила је свечаним
привукао мозаик посвећен Младобосанцима, које отварањем „Златне моруне“, ресторана који је доје Кустурица описао ријечима:“Младобосанци су био име по мјесту у којем су се, у своје вријеме,
били слободарска организација која је убиством окупљали Младобосанци. На зидовима новоотвоФранца Фердинанда ослободила посљедње европ- реног ресторана, гости су имали прилике да виде
ске робове. Овдје смо обиљежили почетак Првог имагинацију умјетнице Бисеније Терешченко,а
свејтског рата, и супротставили се покушајима која је на једној страни приказивала Обаму који
ревизије историје који су дошли из Канаде, Велике гледа шибицаре, а на другој Путина, Кустурицу,
Теслу, Мешу Селимовића, Матију Бећковића.
Британије, САД-а.“
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НИКИТА МИХАЛКОВ ВИДИО СПОМЕНИКЕ
ЊЕГОШУ, ИВУ АНДРИЋУ И МОЗАИК
ПОСВЕЋЕН МЛАДОБОСАНЦИМА
АНДРИЋГРАД – Још један умјетник свјетског гласа посјетио је Андрићград.

У недјељу 25. јануара, идејни творац и градитељ ка- дивећи се крстовима на куполама цркве на самом
меног града на обали Дрине, Емир Кустурица, био крају града.
је домаћин славном режисеру Никити Михалкову.
У „Андрићевом институту“, Кустурица је упознао
Током шетње „Византијским тргом“, „Улицом Михалкова са дјелатношћу ове институције, и
Младе Босне“ до великог мозаика посвећеног борби за очување богатог историјског и кутурног
Младобосанцима, Кустурица је госту причао о наслијеђа ових крајева.
историји, војскама и владарима који су пролазили
овим крајевима и више разарали него градили; Приликом обиласка јуче отвореног ресторана
о Младобосанцима, идеалима којима су тежили, „Златна моруна“, Кустурица је Михалкову показао
те њиховом слободарском чину тираноубиства. мјесто на зиду на којем ће бити насликан творац
класика као што су: Варљиво сунце, Сибирски берМихалков је видио биоскопске сале Андрићграда, берин, Сунчаница.
те обишао споменике Иву Андрићу и Његошу,
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